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SĂ NE FII LUMINOS, NOU AN 2020 !!!! 
 

Pentru anul ce va să vină, să ne dea DOMNUL tot ce ne dorim, mai ales sănătate, lumină, pace, 

liniște în suflet și să nu-L lăsăm să plece din inimile noastre. 

Dacă am face în fiecare zi exercițiul despre MEMENTO MORI, poate nu am mai irosi TIMPUL, 

unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care le avem și de care nu ne dăm seama decât mult prea rar sau 

prea târziu. 

Și vă mai dorim ceva, noi, cei ce ne străduim să construim pentru sufletele voastre cazemate de 

frumos în fața dezamăgirilor, tristeților și deșertăciunilor acestei lumi: să nu uitați că și ARTA face parte 

din viața noastră, așa cum nevoia de hrană și de îmbrăcăminte. 

Vă invităm cu drag, de fiecare dată când un alt număr al revistei DESTINE LITERARE stă sub ochii 

dumneavoastră, să o răsfoiți, suntem siguri că veți găsi și ce să citiți, fiindcă nu lăsăm să plece la tipar, 

virtual sau real, decât materiale de valoare, venite de la autori de calitate, pe care îi știm deja și de la alții 

noi, pe care îi așteptăm să ne contacteze. 

În egală măsură vă invităm să răsfoiți și să citiți cât mai multe cărți, reviste de cultură, albume de 

artă, să mergeți la expoziții, la concerte, la teatru – filmul, din păcate, vrea doar să arate o poveste (nici 

ea prea interesantă), fără a mai acorda atenție modalității cum este realizată această poveste. 

Să nu uităm că viața este frumoasă, indiferent de problemele care apar, iar dacă înțelegem că ele sunt 

doar lecții pe care trebuie să le învățăm, atunci putem vedea că în jurul nostru sunt infinit de multe 

minuni. GAUDEAMUS IGITUR ! 

Vă mai dorim să vă iubiți pe voi înșivă, ca să puteți să iubiți viața și pe ceilalți care o trăiesc alături 

de voi. 

Și să nu uităm să ne iubim țara unde ne-am născut și unde ne-am format (ea, țara, nu are nicio vină 

că locuitorii ei – conștient sau nu – o distrug), dar și țările unde ne aflăm acum, care ne-au oferit cu 

brațele deschise un nou acasă. 

Revista „Destine Literare” vă urează UN CRĂCIUN FERICIT și LA MULȚI, MULȚI ANI ! 

Dana Opriță 

 

Oare care e scopul unei reviste, a unui înscris ce poate uni condeie, spirite apaținând artei și culturii? 

Cine a trăit în lumea luminilor o clipă înțelege sensul acestui scop universal. Iar românii, indiferent unde 

i-ar duce destinul, nu-și pierd identitatea, cântându-și dorul de plai, cel aflat „pe-o gură de rai”. De fapt 

meridianele pământului sunt expresii arbitrare ale sorții care năzuiește bunăstare și fericire. Dar pentru 

toate acestea este nevoie de pace. Și pacea poate fi obținută prin Cuvânt. Rândurile rostite, rândurile 

scrise, cuvintele noastre se reunesc și transmit atmosfere ale minții, fragmente de spirit în lumea 

trecătoare. Zicala poetului este de a găsi o cale de înțelegere pentru mântuirea sufletului și a minții celor 

care îl ascultă și citesc, pentru că ceea ce prezintă un magazin al culturii, prin Marea Călătorie a 

scriitorilor, este imaginea atelierului lor de creație, un palat magic, ancorat în adevărul măreției umane.  

Prin urmare, scriitorul nu poate rămâne indiferent față de abuzurile puterilor într-un stat; el ia o 

atitudine în favoarea celor din jurul său, orfani și sărăciți cu bună știință pentru a-i manipula și controla. 

Nu este bine, nu a fost și nu va fi pentru lingușitori, acoliți și profitori. De fapt, lumile noastre interioare 

se ascund în textele scrise, în cântece și lucrări de artă. Aici intervine subconștientul, adevărata natură a 

realității prezentă în DESTINE LITERARE. Dacă trăim în mijlocul schimbărilor climatice, a unei lumi 

politice care se află într-un al treilea război mondial virtual și exponențial în același timp, cu politicienii 

care își distrug propriile țări și popoare, cum ar putea fi gândirea noastră? Ca întotdeauna: un jurnal de 

război scris de cei aflați în focul vieții sau chiar dintr-un turn de fildeș, fiind arma noastră pentru pace.  

Acesta a fost și rămâne scopul asumat al revistei scriitorilor din America de Nord, uniți împreună, 

dorindu-ne SĂRBĂTORI FERICITE de CRĂCIUN și în 2020, ca un bun preambul al anilor ce vin. 

Liviu Pendefunda
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THE WORLD CONGRESS OF POETS, 2019 
 

 

 

Dana Opriță 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The experience of India can be lived by 

going through pages of books or dreaming 

of it, feeling it pulsating into the veins of the 

soul or breathing it with your own eyes. I 

had this last chance.  

Moreover, the rationale of planetary 

distances was poetry, another magical space, 

which you cannot reach unless your heart is 

wide open. 

The 39
th

 World Congress of Poets 

(WCP) was held this year, 2019, in 

Bhubaneswar, the capital of a state rich in 

art, culture and traditions - Odisha, located 

in Southeastern India, a country that hosted 

for the third time (1986 and 2007) this 

prestigious cultural event. Founded in 1969, 

the World Congress of Poet, affiliated at the 

World Academy of Arts and Culture 

(WAAC), is a prestigious organization with 

thousands of members from all over the 

world.  

The primary objective of the Congress is 

to promote in the world peace and 

brotherhood through poetry. A goal that may 

seem derisory or even abnormally, but that 

is so necessary to the disoriented world in 

which we live, in a more disoriented 21
st
 

century. 

The temple town of Bhubaneswar was 

chosen because it has an ancient and rich 

tradition of poetry. And when the Prime 

Minister of Odisha Pradesh (state), Shri 

Naveen Patnaik is a writer and a 

connoisseur of art, then it is understandable 

why here was the most appropriate place for 

a new World poets meeting. 

By the anniversary clock – 50 years after 

its establishment – this latest edition of the 

WCP was a prime opportunity to mark yet 

another important moment in the history of 

the host country: The sesquicentennial of the 

birth of Mohandas Gandhi, the creator of 

modern India. The father of India, whom 

Rabindranath Tagore - another brand name 

of the Indian Subcontinent - has nicknamed 

Mahatma (in Sanskrit: Maha - "Great" and 

Atma – "Soul", besides the name under 

which he is universally recognized) is 

admired for his doctrine of protest by 

nonviolence in achieving any social 

progress, for the kindness and simple life he 

has led, always jumping in to the support of 

the needy, always an example to follow.  

Neither the expensive clothes nor the 

arrogance of those flaunting their wealth 

make the world better or help it to evolve, 

but simple spirits, prepared to help without 

conditions, offering easy-to-repeat models. 

And, fortunately sometimes history 

repeats itself in its good things (or finally we 
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understand why it repeats), behold, in the 

same realms of legend, there is a man for 

whom the mere act of helping another in 

need is ordinary behavior. His name is 

Ayuta Samanta, for whom the dictum of life 

is the art of giving: "Live to give, give to 

Live". The 39
th

 International Poets Congress 

was held in the Kalinga Institute of 

Industrial Technology (KIIT), (deemed to be 

University), one of the most promising and 

appreciated educational institutions across 

the country and KISS, Kalinga Institute of 

Social Sciences (the first university in the 

world open to tribal populations), both 

schools being created by the same Ayuta 

Samanta, elected member of the Indian 

Parliament. 

Everyone who knew him, without 

exception, considers Prof. A. Samanta a 

living example for any inhabitant of the 

Earth. KISS is not just a school, but a place 

where all that is necessary for a decent 

living is provided free of charge to the 

poorest, the tribal kids: food, shelter, 

healthcare, but especially education – from 

childhood years to adulthood. Everything, as 

a great hug and a "kiss" sent from the great 

heart of a spirit that followed the example of 

the honored predecessor whose birth they 

celebrate this year. It seems a utopia and yet 

it is a reality for which all participants of the 

World Congress of Poets this year have 

subscribed - to nominate Ayuta Samanta for 

the Nobel Peace Prize, a distinction that he 

undoubtedly deserves.  

Moreover, in the enclosure of 

KIIT/KISS was unveiled the bronze statue 

of the celebrated and revered, Mahatma 

Gandhi, representing him during the famous 

Dandi March (how the act of nonviolent 

disobedience in the period of colonial India 

was preserved in history) and the place was 

renamed "Gandhi Square". In the same 

buildings of KIIT and on the same day of 

opening of the Congress - October 2, the 

birthday of the celebrated - were also 

inaugurated three public libraries. The name 

of the father of India, "Karamchand", will be 

worn by one of them. That entire space is 

dedicated to books and publications on 

Gandhi's philosophy and vision. On one of 

the walls is written, in uppercase, one of the 

most popular messages of the father of 

modern India – “You must be the change you 

want to see in the world”, prompting to 

make us the first steps to see in others and 

around us the desired change. A Universally 

valid urge, by the way. 

The other two libraries ("Kaavya" and 

"Kamyaa") are devoted to poetry and fiction 

books. I donated copies of my volume of 

poems translated into English, "Pandora 

once Again" next to the plate that said 

Romania and on the shelf that announced 

the U.S., my countries of soul - where I was 

born and where I live. 

Alongside me, the other participants in 

this special edition of WCP, poet Mircea 

Ștefan (from Cleveland, Ohio, U.S.), 

academic poet and director of „Contact 

international” magazine, Liviu Pendefunda 

(Iași, Romania), journalist, poet, and 

director of “Destine Literare"(Literary 

Destinies) magazine, Alexandru Cetățeanu 

(Montreal, Canada), journalist and poet 

Lucreția Berzintu, Secretary of the 

Association of Romanian Journalists from 

Everywhere - AJRP (Iași, Romania) left a 

sign (naturally in the form of a book) on the 

shelves of the new libraries. And I was 

happy to have near me these people with 

such great talent and character. 

In 2019, the theme that merged poets 

from all over the world: Compassion 

through Poetry has proposed to demonstrate 

that the impact of the power of poetry and 

the desire to create a world of understanding 

between people through this art are reasons 

that should not only cause meditation, but to 

push the spirits to find solutions for their 

application in everyday life. 

The power of each of us is measured in 

the compassion and understanding we have 

towards the weak, in the wisdom to act with 

kindness toward those who cannot take care 

of themselves. Poetry is an advisor that 

shows us how to appreciate the world that 

surrounds us, changing hatred to love and 

violence to mercy. 
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“I will give you a talisman. Whenever 

you are in doubt, or when the self becomes 

too much with you, apply the following test. 

Recall the face of the poorest and the 

weakest man(or women) whom you may 

have seen, and ask yourself if the step you 

contemplate is going to be of any use to 

him(or her). Will he gain anything by it? 

Will it restore him (or her) to control over 

his own life and destiny? In other words, 

will it lead to swaraj (freedom) for the 

hungry and spiritually starving millions? 

Then you will find your doubts and your 

self melt away.” 

(Mahatma Gandhi (“Last Phase”, vol. II 

(1958), p. 65) 

The attendees from India and 82 other 

countries, exceeded 1,000 poets, including 

Nobel laureates, but also, to encourage 

young writers, another 500 of the beginner 

poets, only from Odisha, one of the 

country’s 28 states, the one claimed to 

contain India's best kept secret: Sublime, 

Serene, Spectacular. 

In addition to the awards and distinctions 

(Romania was honored with a Diploma of 

‘Honorary Doctor of Literature’ awarded to 

the distinguished Dr. Liviu Pendefunda 

M.D.  by the World Academy of Arts and 

Culture), the most important activities of 

WCP were, the Poetry Reading sessions. 

They were conducted in English, Spanish, 

Chinese, Hindi and other regional languages 

of India. To the delight of the audience, 

many poets performed bilingual readings, 

which made the melody of the verses 

became a universal language of music thus, 

becoming familiar. Many times, the poems, 

especially of Indian authors, were sung, 

while others benefited from instruments 

with special sonorities, such as the Hawaiian 

ukulele, turning the sometimes banal, 

readings into true mini performances. You 

might think you were in the Middle Ages 

with its minstrels, but the cell phones from 

which they read their verses brought you 

back to the controversial 21
st
 century. 

Then the performances that pleased our 

eyes and ears supported by the members of 

Mayur Art Center and the wonderful 

children hosted by KISS -traditional music 

and dance: Bihu, Nataraj Gosthi or Chhau. 

 

For the entire duration of the Congress, 

we each enjoyed special attention, feeling 

happy that our status as poets is not 

considered unimportant. The whole 

atmosphere was centered around our 

sweetest notion that the world could not 

exist without us, or that, clearly, if we did 

not exist, people would be completely alone. 

Besides, here Poetry was at its house. "A 

society cannot move forward without 

creators" and "poetry is the strongest 

instrument in a healthy society" and "We 

need poets, as we need doctors and 

scientists" - all these allegations were made 

at the closure of the Congress, by the Vice-

President of India, Shri M. Venkaiah Naidu. 

The Congress has benefited not only from 

attention, but also from the support of the 

entire leadership of India, starting with the 

President of the Republic, Shri Ram Nath 

Kovind and Prime Minister, Shri Narendra 

Modi, who both sent written messages as 

well as other Federal ministers, including 

the state Minister for Culture and Tourism, 

Shri Prahlad Singh Patel, but also, and 

naturally, by the Governor of Odisha 

Pradesh, Prof. Ganeshi Lal, and, as I have 

already mentioned, Shri Naveen Patnaik, the 

Prime Minister, who participated in both the 

opening and closing ceremonies of the 

WCP. The national media took care to be 

present every day, so the event was 

adequately publicized appropriate to its 

importance. The organization was perfect to 

the smallest detail, which, incidentally, I 

stated myself, in an interview I was asked 

for after reading poems from my volume. 

The time of the World Congress of Poets 

is out of the synch/patterns we use to feel 

that word – it becomes one where the spirit 

is free, where there are no obstacles to 

making friends, where you can shake hands 

and talk to personalities of the cultural world 

without there being any vanity, or 

superiorities displayed from their side. That 

which binds us is poetry. Her ideals are only 

bright. Moreover, throughout the Congress, 
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on the right side of the scene in the 

auditorium where most events were held, 

there was a particular place prepared, a 

small temple I would say with my profane 

eye, where at the beginning of every cultural 

event, Diyas, the oil lamps were lit, a ritual 

belonging to Hinduism, which brings light 

not only in that space, but also in the mind 

and soul of those present, to be good, 

lenient, beautiful. And they reminded me of 

the candles of my Orthodox Christianity, so 

that I felt more at home and more protected 

against bad spirits. 

The thing I regret is that, because of the 

tight scheduling of the program it was not 

possible to see more than one of Odisha’s 

many temples. It is right, that we had at least 

touched the stones of the most famous, the 

one dedicated to the Sun god, Surya, located 

in the Bay of Bengal, which dates back to 

the 13
th

 century. And then, just the thought 

that I was on the same continent with the 

highest mountainous system on Earth, the 

Himalayas, that I found myself on a plane 

that flew at a height of roughly, 

11600m/38,000ft. and with 3,000m/9,000 

feet below was the peak of Mount Everest 

and the poetry began to feel at home. 

There was Odisha Crafts Museum, 

unfortunately, traversed at high-speed, but 

we had to see it and the curators kept it open 

an additional hour just for us, where the 

oldest styles and methods of craftsmanship 

amazed and delighted our eyes and souls. 

The lack of available time only fueled my 

desire to see more of those incredible 

creations in their three-dimensional reality 

than I possibly could, rather than from the 

pages of any album. In the end, I felt 

decei…. cheated. 

We have left India having the desire to 

return to visit, as we have been wished by 

those who have surrounded us with such 

warmth and care. 

Because the ways of the Lord are 

marvelous and mysterious, I hope for the 

chance to live this future experience also. 

The one just passed has only opened a door 

that has been waiting for me for far too long. 

 

 

 

 

CONGRESUL MONDIAL AL POEȚILOR, 2019  

 

Experiența India poate fi trăită 

parcurgând pagini de cărți sau visând la ea, 

simțind-o pulsând în venele sufletului sau 

respirând-o cu proprii ochi. Am avut această 

din urmă șansă.  

Mai mult chiar, rațiunea parcurgerii unor 

distanțe planetare a fost poezia, un alt spațiu 

magic, unde nu poți ajunge decât dacă inima 

îți este larg deschisă. 

Al 39-lea Congres Internațional al 

Poeților (World Congress of Poets - WCP) 

s-a desfășurat în acest an, 2019, în 

Bhubaneswar, capitala unui stat bogat în 

artă, cultură și tradiții - Odisha, situat în sud-

estul Indiei, țară care a găzduit pentru a treia 

oară (1986 și 2007) acest prestigios 

eveniment cultural. Înființat în anul 1969, 

Congresul Internațional al Poeților - afiliat la 

Academia Mondială a Artelor și Culturii 

(World Academy of Arts and Culture – 

WAAC), este o prestigioasă organizație, cu 

mii de membri din toată lumea.  

Obiectivul primordial al Congresului 

este de a promova în lume pacea și confreria 

întru poezie. Un țel care poate părea 

derizoriu sau chiar aberant, dar care este atât 

de necesar lumii dezorientate în care trăim, 

într-un și mai descumpănit secol 21. 

Orașul-templu Bhubaneswar a fost ales 

fiindcă are o veche și bogată tradiție a 

poeziei. Iar când însuși primul ministru al 

statului Odisha, Shri Naveen Patnaik este 
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scriitor și un bun cunoscător de artă, atunci e 

de înțeles de ce aici era cel mai potrivit loc 

pentru o nouă întâlnire mondială a poeților. 

La ceas aniversar – 50 de ani de la 

înființare – această ultimă ediție a WCP a 

fost un bun prilej de a marca și un alt 

moment important în istoria țării gazdă: 150 

de ani de la nașterea lui Mohandas Gandhi, 

creatorul Indiei moderne. Părintele Indiei, pe 

care Rabindranat Tagore - un alt nume de 

marcă al subcontinentului indian - l-a 

supranumit Mahatma (în sanscrită:  maha - 

„Mare” și atma – „Suflet”, de altfel numele 

sub care e universal recunoscut) este admirat 

pentru doctrina sa de protest prin 

nonviolență în a realiza orice progres social, 

pentru bunătatea și viața simplă pe care a 

dus-o, mereu sărind în sprijinul celor 

nevoiași, mereu exemplu de urmat.  

Nu hainele scumpe și aroganța celor cu 

venituri importante fac lumea mai bună sau 

o ajută să evolueze, ci spiritele simple, 

pregătite să ajute fără condiții, oferind 

modele ușor de continuat. 

Și, cum din fericire uneori istoria se 

repetă în lucrurile ei bune (sau în sfârșit 

înțelegem de ce se repetă), iată, pe aceleași 

tărâmuri de legendă, există un om pentru 

care simplul fapt de a întinde o mână în 

ajutor este un comportament obișnuit. 

Numele lui este Achyuta Samanta, pentru 

care dictonul vieții este arta de a dărui: 

„Live to give, give to live”. Al 39-lea 

Congres Internațional al Poeților s-a 

desfășurat în incinta Kalinga Institute of 

Industrial Technology (KIIT), cu statul de 

Universitate, una dintre cele mai 

promițătoare și apreciate instituții de 

învățământ din întreaga țară și KISS, 

Kalinga Institute of Social Sciences (prima 

universitate din lume deschisă populației 

tribale), ambele școli fiind create de către 

același Achyuta Samanta, membru ales în 

Parlamentul Indiei.  

Toată lumea care l-a cunoscut, fără nicio 

excepție, îl consideră pe prof. A. Samanta un 

exemplu viu pentru orice locuitor al planetei 

Pământ. KISS nu este doar o școală, ci un 

loc unde tot ce este necesar unui trai decent 

e asigurat în mod gratuit populației celei mai 

sărace, cea tribală - mâncare, acoperiș, 

costuri medicale, dar mai ales educație – de 

la anii copilăriei, până la maturitate. Totul, 

ca o mare îmbrățișare și un „sărut” trimis din 

inima mare a unui spirit ce a urmat exemplul 

predecesorului căruia i s-au sărbătorit 150 de 

ani. Pare o utopie și totuși este o realitate 

pentru care toți participanții Congresului 

Mondial al Poeților din acest an am subscris 

-  a-l nominaliza pe Achyuta Samanta la 

Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe 

care o merită cu prisosință. 

De altfel, în incinta KIIT/KISS a fost 

dezvelită statuia din bronz acelui aniversat și 

venerat, Mahatma Gandhi, reprezentându-l 

în timpul faimosului Dandi March, cum s-a 

păstrat în istorie  acel act de nesupunere 

neviolentă în perioada Indiei coloniale, iar 

locul a fost rebotezat „Gandhi Square”. În 

aceleași clădiri ale KIIT și în aceeași zi de 

deschidere a Congresului - 2 octombrie, ziua 

de naștere a celui sărbătorit - au fost 

inaugurate și trei Biblioteci publice. Numele 

părintelui Indiei, „Karamchad”, va fi purtat 

de una dintre ele. Întregul spațiu este dedicat 

cărților și publicațiilor referitoare la filosofia 

și viziune lui Gandhi. Pe unul din pereți este 

scris, cu litere mari, unul dintre cele mai 

cunoscute mesaje ale părintelui Indiei 

moderne -  You must be the change you want 

to see in the world, îndemnând la a face 

chiar noi primii pași spre a vedea la ceilalți 

și în jurul nostru schimbarea dorită. Îndemn 

universal valabil, de altfel. 

Celelalte două Biblioteci („Kaavya” și 

„Kamyaa”) sunt dedicate poeziei și cărților 

de ficțiune. Am donat exemplare din 

volumul de traduceri în limba engleză – în 

dreptul plăcuței pe care scria România și pe 

raftul ce anunța S.U.A., țările mele de suflet 

- unde m-am născut și unde trăiesc. 

Alături de mine și ceilalți participanţi la 

această specială ediție a WCP, poetul 

Mircea Ștefan (trăitor în Cleveland, Ohio, 

S.U.A.), academician poet și director al 

revistei „Contact international”, Liviu 

Pendefunda (Iași România), ziaristul, poetul 

și directorul revistei „Destine Literare”, 

Alexandru Cetățeanu (Montreal, Canada), 

ziarista și poeta Lucreția Berzintu, secretar 
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al Asociației Jurnaliștilor Români de 

Pretutindeni  - AZPR (Iași, România) au 

lăsat câte un semn (sub forma unei cărți) pe 

rafturile noii biblioteci. Iar eu m-am bucurat 

să-i am alături pe acești oameni de mare 

talent și caracter. 

În 2019, tema care a unit poeți din toată 

lumea: Compassion through Poetry și-a 

propus să demonstreze că impactul puterii 

poeziei și dorința de a crea o lume a 

înțelegerii între oameni prin această artă sunt 

motive care ar trebui nu doar să provoace la 

meditație, dar să împingă spiritele să 

găsească soluții de aplicare a lor în viața 

cotidiană. 

Puterea fiecăruia dintre noi se măsoară 

în compasiunea și înțelegerea pe care o 

avem față de cei slabi, în înțelepciunea de a 

acționa cu bunătate față de cei care nu pot 

avea grijă de ei înșiși. Poezia este un 

sfătuitor care ne arată cum să apreciem 

lumea care ne înconjoară, schimbând ura în 

dragoste și violența în milă. 

„I will give you a talisman. Whenever 

you are in doubt, or when the self becomes 

too much with you,apply the following test. 

Recall the face of the poorest and the 

weakest man /woman whom you may have 

seen, and ask yourself if the step you 

contemplate is going to be of any use to 

him/her. Will he/she gain anything by it? 

Will it restore him/her to a control over 

his/her own life and destiny? In other words, 

will it lead to swaraj (freedom) for the 

hungry and spiritually starving millions? 

Then you will find your doubts and your 

self melt away.” 

(Mahatma Gandhi („Last Phase”, vol. II 

(1958), p. 65) 

Numărul participanților a depășit 1.000 - 

poeți din India și alte 82 de țări, incluzând 

laureați ai premiului Nobel, dar și, pentru a-i 

încuraja, tineri scriitori - 500 de mânuitori ai 

condeiului doar din Odisha, unul dintre cele 

28 de state ale țării, cel cunoscut ca fiind 

India’s best kept secrets – seninătate, 

sublim, spectacular.  

Pe lângă decernările de premii și 

distincții (România a fost onorată prin 

diploma de Honorary Doctor of Literature 

decernată distinsului Liviu Pendefunda de 

către World Academy of Arts and Culture), 

cele mai importante activități ale WCP au 

fost, însă, sesiunile de Poetry Reading. 

Acestea s-au desfășurat în limbile engleză, 

spaniolă, chineză, hindi și limbile regionale 

din India. Spre încântarea auditoriului, nu au 

lipsit lecturile bilingve, care au făcut ca 

melodia versurilor să se acordeze perfect cu 

aceea a unor limbi neînțelese, devenite astfel 

familiare. De multe ori poemele, mai ales 

ale autorilor indieni, au fost cântate, în timp 

ce altele au beneficiat de instrumente cu 

sonorități speciale, precum hawaiianul 

ukulele, transformând banalele, uneori, 

lecturi în adevărate mini spectacole. Cu 

uşurinţă puteai crede că te afli în Evul 

Mediu al trubadurilor, dar telefoanele 

mobile de pe care se citeau textele te 

readuceau în controversatul secol al XXI-

lea. 

Apoi spectacolele ce ne-au bucurat ochii 

și auzul susținute de membrii Mayur Art 

Center și de minunații copii găzduiți de KIIS 

- muzică și dans tradiționale: Bihu, Nataraj 

Gosthi sau Chhau. 

Pe întreaga durată a Congresului, fiecare 

dintre noi ne-am bucurat de o atenție 

deosebită, simțindu-ne fericiți că statutul 

nostru de poeți nu e considerat derizoriu. 

Întreaga atmosferă era subscrisă ideii dragi 

nouă, că lumea nu poate exista fără noi sau 

că, în mod cert, dacă nu am exista, oamenii 

ar fi cu desăvârșire singuri. De altfel, aici 

poezia era la ea acasă. „O societate nu poate 

avansa fără creatori” și „Poezia e cel mai 

puternic instrument într-o societate 

sănătoasă” și „Avem nevoie de poeți, cum 

avem nevoie de doctori și de oameni de 

știință”. Toate aceste afirmații au fost făcute 

la închiderea Congresului, e către însuși 

vicepreședintele Indiei, Shri M. Venkaiah 

Naidu. Congresul a beneficiat nu doar de 

atenția, dar și de susținerea întregii 

conduceri a Indiei, pornind de la 

președintele Republicii, Shri Ram Nath 

Kovind și primul ministru, Shri Narendra 

Modi care au trimis mesaje scrise, alături de 

miniștri federali, printre care s-a numărat 

Ministrul de Stat pentru Cultură și Turism, 
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Shri Prahlad Singh Patel, dar și, firește, din 

partea statului Odisha, guvernatorul, prof. 

Ganeshi Lal și, așa cum am menționat deja, 

Shri Naveen Patnaik, primul ministru, care 

au participat atât la ceremonia de 

deschidere, cât și la cea de închidere a WCP. 

Mass media națională a avut grijă să fie 

prezentă în fiecare zi, astfel încât 

evenimentul a fost mediatizat pe măsura 

importanței lui. Organizarea a fost 

desăvârșită până în cele mai mici detalii, 

lucru pe care l-am spus, de altfel eu însămi 

într-un interviu ce mi-a fost solicitat după ce 

am citit din volumul meu de traduceri, 

„Pandora once Again”. 

Timpul Congresului Internațional de 

Poezie este unul ieșit din tiparele cu care ne-

am obișnuit să simţim acest cuvânt – el 

devine unul în care spiritul e liber, în care nu 

există obstacole în a lega prietenii, în care 

poți să dai mâna și să vorbești cu 

personalități ale lumii culturale mondiale 

fără a exista niciun prag al orgoliului, al 

distanței unei falsități și superiorități afișate 

dinspre partea lor. Ceea ce ne leagă este 

poezia. Idealurile ei nu sunt decât 

luminoase. De altfel, pe întreaga durată a 

Congresului, în partea dreaptă a scenei din 

sala de spectacole unde s-au desfășurat cele 

mai multe evenimente, exista un loc anume 

pregătit, un mic templu aș spune cu ochiul 

meu profan, unde, la începutul fiecărei 

întâmplări culturale, erau aprinse lămpile cu 

ulei, Diyas, un ritual ce aparține 

Hinduismului, prin care se aduce Lumina nu 

doar în acel spațiu, ci și în mintea și în 

sufletul celor prezenți, pentru a fi buni, 

îngăduitori, frumoși. Iar mie îmi aminteau 

de candelele creștinismului meu Ortodox, 

astfel încât mă simțeam și mai acasă și mai 

ocrotită de orice spirit potrivnic.  

În paginile revistei noastre, veți regăsi 

aceleași sentimente de liniște și bucurie, în 

mărturisirile câtorva dintre participanți, 

cărora le-am solicitat interviuri sau doar 

părerea despre WCP, numărul 39.  

Sigurul lucru pe care îl regret este că, din 

pricina programului prea strâns, nu a fost 

posibil să ajungem să fim în preajma decât a 

unui singur templu din cele multe ale 

Odishei. E drept, am atins pietrele celui mai 

renumit, cel dedicat zeului Soare, Surya, 

localizat în Golful Bengal, ce datează din 

secolul al XIII-lea. Și-apoi, doar gândul că 

am fost pe același continent cu cel mai înalt 

sistem muntos de pe Pământ, Himalaya, că 

m-am aflat într-un avion care zbura la o 

înălțime de 11000 de metri, iar cu 3000 de 

metri mai jos se afla Everestul și poezia 

începea să se simtă acasă. 

 

 
 

A mai fost un muzeu traversat în mare 

viteză, din păcate (Odisha Crafts Museum), 

unde măiestria artizanilor din cele mai vechi 

tipuri uimește și încântă ochiul și sufletul. 

Lipsa de timp nu a putut decât să amăgească 

dorința mea de a vedea cât mai multe din 

acele incredibile creații în realitatea lor 

tridimensională, iar nu din paginile vreunui 

album. 

Am părăsit India având în suflet dorința 

de a ne întoarce, pentru a vizita, așa cum ni 

s-a și dorit de cei care ne-au înconjurat cu 

atâta căldură și grijă. 

Cum neștiute, dar minunate sunt căile 

Domnului, sper să am șansa să trăiesc și 

această viitoare experiență. Cea de acum a 

întredeschis doar o ușă ce mă aștepta de prea 

multă vreme. 
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Dr. Maurus Young 
 
Este scriitor, jurnalist și istoric. A obținut un doctorat în literatură la Univ. din Paris. Este 

președinte al U.S. Academy of Arts and Culture (WAAC) și al World Congress of Poets 

(WCP) din 2008. A scris 24 de cărți, dintre care 12 de poezie, traduse în 9 limbi. Și-a dedicat 

viața promovării păcii și prieteniei prin poezie. 

 

 

 

You and me 
 

Our skins are of different colors 

But 

When when we bleed 

It id the same red blood 

 

We spek different languages 

But 

When we cry 

It is the same bitter tears 

 

We live on the same planet 

We should help each other 

There is only one earth 

Let’s live peacefully togheter 

 

 

 

 

 

 

Ernesto Kahan 
 
Prof. Emerit Ernesto Kahan – este medic originar din Argentina, care a emigrat 

în Israel  în anul 1976. Este membru al Academiei Regale Europene a Medicilor. 

A predat medicina la universități din Argentina, Tel Aviv-Israel, UNAM – Mexic și 

Salamnca-Spania. A publicat 22 de cărți, care au fost traduse în 12 limbi. A câștigat premiul 

Schweitzer pentru Pace și a făcut parte din echipa de medici cărora li s-a acordat Premiul 

Nobel pentru Pace în anul 1985.  I s-a acordat Medalia de Aur pentru „Excelență în Poezie” 

în anul 2015 și Asociația Scriitorilor din SUA i-a acordat medalia „Best Poet” („Cel mai bun 

Poet”) în anul 2006.  

 

 

KISS* 
 

Oh, indigenous children! 

After dhey were borb 

all doors were closed. 

The green become gray, 

hope was uncertain. 

 

Alowys famine, 

a good school, was an illusion, 
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their proffesion, homelessness, 

Always starvation! 

When disease was their ghost. 

 

A generation lost 

without future, 

without name… 

In the social underworld 

In the under-life… 

 

Suddenly Samanta arrived 

Light appeared, and those doors were 

opened, 

to take care of these children 

he donated his life 

and all his possessions. 

 

Yes, suddenly, the light turned on and 

They got on the Helios chariot 

 

Good Helios, the mythological beauty 

crowned with his sun aureole, 

driving a flaming chariot 

day by day in the Earth 

bringing the light and the dawn. 

 

Oh, Light…Achyuta Samanta, 

founder of KISS, 

for the indigenous children. 

A free home, 

A dignified life… 

 

Schooling from kindergarten 

To the highest graduation, 

Food and care. 

Clothing and health. 

Their pride and love. 

 

 

*Kalinga Institut of Social Sciences (KISS)  - „casă” gratuită pentru 27.000 de copii săraci din diferite triburi 

din India, de la grădiniță până la cel mai înalt nivel de educație, fondat și condus de prof. Dr. Samanta. 

 
 

 

 

Maria Eugenia Soberanis Nogueda  

 

Maria Eugenia Soberanis Nogueda is the name of a beautiful and elegant woman from 

Mexico. This was my first contact with her. Then I found that this distinguished person is the 

General Secretary of World Congress of Poets, so we had many common topics, and for me it 

was an opportunity to find out directly from the source about many things about this World 

Congress of Poets. Every time the dialogue with her was a warm and friendly one. 

She is a Lawyer, but above all, poet. Her name is well-known in the poetic community. She 

holds and has held important positions in several international associations. 

She has been awarded by different countries and organizations, as the H. Litt. Doctorate from 

WAAC/WCP. 

In her full schedule she still found time to answer a few questions. Here they are: 
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1. Let’s go back in time for a moment and remember 1969, the year when the 

World Congress of Poets was established. In your current position as General 

Secretary of the World Academy of Arts and Culture, the institution which came 

with the idea, tell us why a Congress of Poets? 

 

   The World Congress of Poets was founded 

at the first WCP held in Manila, Philippines 

August 25 – 30, 1969. The World Congress 

of Poets (WCP), affiliated with the World 

Academy of Arts and Culture (WAAC), 

registered in United States of America and 

recognized by UNESCO, is a venerable and 

prestigious international poetry organization, 

with more than 1,200 members from 80 

countries and five continents. Its founding 

objective is to promote world brotherhood 

and peace through poetry. 

  The Manila Congress presided over by Dr. 

Amado Yuzon, Founder and President, 

passed the Objectives of WCP as the guide 

of the WCP movement. In response to 

requests of world poets, the 2nd WCP 

convened in Taipei, Taiwan in 1973, at 

which Dr. Tin-wen Chung was the President 

and the Charter was set up by which the 

World Academy of Arts and Culture was 

established and registered in the State of 

California, U.S.A. and WAAC became the 

Governing Board of the WCP movement 

Since the Charter was approved by Dr. 

Amado Yuzon, Dr. Tin-wen Chung, Dr. 

Krishna Srinivas, Dr. Lou LuTour by virtue 

of the power vested in them from the 

Congress. The four were recognized as 

Founders of the WCP movement. 

  It is an eternal miracle that creates history; 

that germinates joyful contentment, filling 

the soul; that germinates emotionally stirring 

elements, filled with happiness. 

 We try to encourage poets to keep writing, 

to develop their skills, to express feelings 

and ideas and increase the inner life. We are 

not judges, it might be some amateurs, but 

this is an opportunity to grow too.  

 

 

2. What can you say about the 39th edition of the WCP? 
 

 

This 39
th

 WCP in India, was so precious 

and fantastic. Primarily, because the Indian 

people are so friendly and always happy, 

which makes you feel very welcome. Dr. 

Samanta, its President shows us his humility 

and great heart. We all were impressed with 

his enormous work by providing for 27,000 

tribal children by his own means. Then the 

organization was impeccable, they offered 

us such good care, he charged only 50 USD 

for 6 days of accommodation, food and 

transportation, including a couple of tours. 

We had great speakers, beautiful poetry 

readings, what else could we ask? We met 

very good poets and most of all, what 

happens in each congress, we recognize one 

more time that the world is one and all of us 

are brothers, you can feel it there. 

 

 

3. Why was the theme ‘Compassion through Poetry’ chosen for this year? 
 

 

    Because this was a special congress 

where we were going to look very closely 

what compassion is, means and see its face. 

To ask poets to think with compassion 

would provoke a deep meditation on it, and 

their texts will be read by others, who also 

will deepen in the subject. Compassion 

now, as ever, is much needed in the world, 

if we allow ourselves to feel it, even in 

small acts, things will be much better, 

forgetting selfishness for a while. 
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4. In what way do you believe Poetry can bring the love that seems to have 

vanished even from the vocabulary of the majority of people around the world? 

 

 

  We really believe if we can join poets, 

people who dare to say with pretty words 

what they really feel, it will produce the 

miracle of love and we all will want peace 

for others, through our poetry and our eyes, 

and the world may see it. 

  Because through poetry we realize we 

all are the same. When you read poetry we 

get to know we all want the same, we feel 

the same, we get sad for the same things and 

we smile at the same things. When you can 

discover yourself in others, love just 

appears. 

 

 

 

5. Do you believe that WCP should do more than be a meeting of poets where we 

share our poems and thoughts? If yes, tell us some thoughts about this. 

 

    The poets that attend our WCP, usually 

belong to an association or group, which 

have their own activities such as visits to 

schools, Universities, prisons, plazas, even 

shopping centers. In those places people 

hear poetry, some may pay attention, others 

may not, but we will not quit, this is the way 

we have chosen to spread our thoughts and 

feelings. So, when poets come to a WCP 

they share their own experiences that will 

help others to follow. 

D.O. 

 

 

 

 

 

Bella Clara Ventura 
        

THOUGHTS ON THE 39
th 

WORLD CONGRESS 

OF POETS: 

A WCP without a being like Bella cannot exist. She, almost the symbol of what a poet really is. 

But Bella Clara Ventura (a Columbian-Mexican-Israeli writer) was there, with the light she scattered 

around, the joy of life that she reminds us all with her healthy laugh, with kindness, and with 

friendship, genuinely offered.  

No matter what you did in life (in her case movies and yoga), the art of writing is a gift that the 

Universe has endowed you with to help the others. Bella Clara Ventura has published 10 novels and 

20 poetry books, but her works are also published in numerous anthologies in a variety of languages. 

She is often invited to cultural events worldwide, or to launch a book, as recently happened in Spain. 

She has won several awards, the most recent being Third Place in the Spanish Language Contest 

of the 39
th
 WCP from the World Academy of Arts & Culture and The World Congress of Poets, in 

India on the 50
th
 anniversary of its founding. 

I asked her to send us some thoughts about what happened in India at the WCP.  

 



12 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

What an experience we had! India opened its arms to receive the 39
th

 World Congress 

of Poetry with wonderful hospitality and a huge interest for the poets of many countries 

and different voices. An exciting program where poems and friendship took place. 

Bhubaneswar was chosen as the home and nest of poetry during nearly a week. Voices 

with various colors and moods were instilled in our ears and in our hearts.  Words that 

invited us to dream and to consider a better world with hope and full of smiles, like the 

ones we discovered in boys and girls that Achyuta Samanta, an extraordinary man, paints 

every day in their faces. He becomes a master of Faith for childhood by giving them the 

opportunity to rise in education and in transforming their future of pain in a huge gain. 

He does an excellent job. All the poets, were touched by the beauty of his soul and the 

generosity that flowed from his heart. It was a unique Congress, where the Voice of each 

poet received the Palms of the other poets. A Big party of verses and metaphors. A gala of 

the music of each inner, and the sound of a special Melody of different languages and 

tones. I keep India in my memory not only as a country of contrasts and spirituality but 

also the approach we had with other poets of the world like Chinese, Europeans, 

Americans, Mexicans, Columbians, Israelis, Poles, Japanese and many other nationalities. 

The entire world was at our feet, telling us that poetry is the common bridge to establish 

peace and Harmony in Life. 

 

 

 

Samanta, Rain in the Desert 
 
 

Your name, a mantra: 

Samanta, Samanta, Samanta 

you breastfeed life with your mission. 

Generous delivery to helpless children. 

Recovered from drifting tribes. 

Light and venture change the compass 

of nightmares, transformed 

in winged dreams for hearts. 

They reinvent themselves under the 

mantle 

of a star: Samanta with its brightness. 

Applause and twinkle little tribute 

for the work of infinite dedication, 

in exchange for satisfaction 

that altruism produces. 

The Nobel Peace Prize, 

present that your work deserves. 

While it arrives, we, the poets 

of the 39
th
 World Congress of Poets, 

we erected a statue with your great 

figure 

under the clamor of a gold medal. 

Between tears of joy, sadness 

left from infants barefoot. 

The smile became a spokesperson for 

compliance 

of a good heart, organ that knows how 

to cure 

the sensitive fiber of pain. 

Provide your joy of living 

next to the road that awaits you. 

Path of glory collected 

on the route illuminated by Samanta. 

Great Spirit with human devotion 

an Embrace and an Urge for youth:  

Samanta, Samanta, Samanta. 

In you, Gandhi lives again 

in the skin that knows how to move 

hearts. 

You are Samanta, rain in the desert. 
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Georges Friedenkraft 
 

 

 

 

Comment j’ai vécu le Congrès Mondial 

des Poètes en Inde 
 

 
Le Congrès Mondial des Poètes (World 

Congress of Poets –WCP) se réunit, on le 

sait, chaque année dans un pays différent. 

Cette année, il fut accueilli à Bhubaneswar, 

en Inde, par le KITT (Kalinga Institute of 

Industrial Technology) et son président et 

fondateur, le professeur Achyuta Samanta.  

Comme j’ai eu la chance de participer, dans 

le passé, à de nombreux congrès de ce type, 

j’aimerais souligner ce qui a fait pour moi 

l’originalité du présent. L’Inde et le KITT 

sont, à mon avis, deux des raisons 

essentielles de l’originalité de la rencontre 

de cette année. 

L’Inde d’abord, sa chaleur écrasante, ses 

fleurs et ses papillons partout, ses vaches 

qui se promènent librement dans les rues, 

ses embouteillages vespéraux de voitures, 

ses aliments épicés, ses temples aux 

sculptures érotiques, la gentillesse 

spontanée de ses habitants, une très riche et 

ancienne culture, qui s’est manifestée 

notamment dans les spectacles de chants et 

de danses qui furent proposés aux 

congressistes. Tout cela a donné un 

« visage indien » très marqué à la rencontre 

annuelle des poètes du monde.  

Le KITT ensuite, et ses structures 

associées, puisqu’il s’agit d’une entreprise 

éducative humanitaire visant à promouvoir 

les enfants pauvres de l’Inde. Le thème du 

congrès était cette année « la compassion » 

et le contact avec ces milliers de jeunes 

filles et de jeunes garçons du KITT donnait 

une réalité tangible à cette ouverture 

poétique sur la compassion. Dans le contact 

avec ces jeunes souriants, le poète pouvait 

ressentir une forme de rédemption à 

laquelle la spiritualité poétique l’avait sans 

doute préparé.  

Selon la méthode traditionnelle japonaise 

du haïboun, il ne saurait être question de 

terminer un tel compte-rendu poétique sans 

une touche de poésie. Voici donc, pour 

terminer, deux haïkus (haïkous) qui visent à 

saisir l’atmosphère très particulière de ce 

congrès : 

 

 

L'Inde magnifique -- 

un paradis pour les vaches 

quand Brahma sourit 

  

La chaleur torride -- 

j'ai pu mélanger mon âme 

aux parfums des fleurs 
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Alexandru Cetățeanu 

 

CONGRESUL MONDIAL AL 

POEȚILOR, BHUBANESWAR, ODISHA 

(1300 DE POEȚI - 82 DE ȚĂRI –  

5 CONTINENTE) 
 

Greu de crezut, dar nu exagerez cu nimic. Dacă nu aş fi fost prezent la acest magnific 

eveniment - Congresul Mondial al Poeţilor, ediţia a 39-a, nici eu nu aş fi crezut. Anul 

acesta s-a ţinut în Bhubaneswar, statul Odisha, oraș care, în ciuda celebrităţii lui în lumea 

asiatică şi a vârstei sale milenare! – mai este supranumit şi Oraşul Templu – este mai puţin 

cunoscut în cealaltă parte a planetei. Pentru mine, acest eveniment de excepţie a început pe 

20 decembrie 2018, când am fost prezent la conferinţa de presă consacrată viitorului Congres 

Mondial al Poeţilor, ţinută la Casa Presei din capitala Indiei; am fost impresionat de numărul 

mare de reprezentanţi mass-media - în jur de 300. Probabil, au venit în număr aşa de mare 

datorită renumelui organizatorului principal (Dr. Achyuta Samanta) şi al poeţilor care l-au 

însoţit, aşa am gândit, fără să bănuiesc ce se va întâmpla peste aprox. zece luni.  

Vedeţi aspecte de la acea conferinţă mai jos :  

 

De la stânga la dreapta : prof. Dr. Achyuta Samanta (la microfon), Dr. B.N. Nanda, secretar 

în Ministerul Muncii, poet Dr. Jacob Isaak  și poet Dr. Ramakanta Das, secretar în 

Parlamentul Indiei (Rajya Sabha).  
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Dr. Samanta, asaltat de reporteri. 

 

Sussemnatul cu poeții prieteni Jacob Isaak (in dreapta mea) si R.K. Das (secretar în 

Parlamentul Indiei), în New Delhi. Pe lângă 8 cărți de poezie, Ramakanta Das a scris și o 

carte despre legendarul politician Biju Patnaik. 
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Fără discuţie, eroul acestui eveniment a 

fost reformatorul social (Social Reformer), 

prof. Dr. Achyuta Samanta, care a 

dezvoltat o filosofie de viaţă de promovare a 

păcii şi fericirii în societate, rezumată în 

devizele – Arta de a dărui (Art of Giving) 

sau Trăieşte pentru a dărui, dăruieşte 

pentru a trăi (Live to give, give to live).   

Recent a fost reales, cu o impresionantă 

majoritate, ca membru în Parlament, Lok 

Sabha, Kandhamal. El a fost preşedintele 

celui de al 39-lea Congres Mondial al 

poeţilor şi a coordonat totul într-un mod 

ireproşabil. Excelentă organizare! Am scris 

despre renumitul dr. Samanta în ultimele 

două numere ale Destinelor Literare, dar nu 

cred că am scris suficient. Când i-am spus 

unui prieten părerea mea, că acest 

„extraterestru” (care nu trăieşte pentru el, ci 

pentru a ajuta pe cei nevoiaşi) a făcut 

adevărate „minuni” pentru India, cât „10 

Maici Tereza”, am fost contrazis – „probabil 

cât 100 de Maici Tereza” m-a corectat el şi 

cred că avea dreptate – vedeţi (dacă veţi găsi 

timp) aceste trei site-uri şi veţi înţelege de 

unde vine entuziasmul meu pentru o așa 

personalitate, cum eu nu am mai întâlnit: 

www.achyutasamanta.com , www.kiss.ac.in 

şi www.kiit.ac.in . 

 Nu întâmplătoare a fost şi ziua când „s-a 

dat startul” întâlnirii poeţilor, respectiv 2 

octombrie, la 150 de ani de la naşterea 

„Părintelui naţiunii”, Mahatma Gandhi. Este 

recunoscută relaţia deosebită care a existat 

între renumitul poet indian Rabindranath 

Tagore (laureat al Premiului Nobel pentru 

literatură în anul 1913) şi Mohandas 

Karamachad Gandhi, care s-a materializat în 

supranumele pe care poetul i l-a dat, în anul 

1915, respectiv Mahatma (în sanskrită, maha 

înseamnă mare şi atman – suflet, spirit), 

rămas pe vecie, fiind şi mai uşor de ţinut 

minte de un ne-indian.  

Comitetul Executiv  al acestui World 

Congress of Poets (W.C.P.) - afiliat la 

World Academy of Arts and Culture, 

recunoscută de UNESCO, este compus din 

poeţi din diferite ţări, în frunte cu 

preşedintele Dr. Maurus Young din Franţa 

(alături de fiul său, Albert Young, secretar 

general adjunct) , prof. Dr. Ernesto Kahan 

(medic) din Israel – prim vicepreşedinte şi 

Laureat al Premiului Nobel, Dr. Maria 

Eugenia Soberanis – secretar general, alţi 

vicepreşedinţi, secretari adjuncţi şi distinşi 

membri precum prof. Dr. Georges 

Chapouthier (fost profesor la renumita 

Scoală Normală Superioară din Paris – cu 

două doctorate (în filosofie şi în biologie), 

Director Emerit la Centrul Naţional de 

Cercetare Ştiinţifică din Paris şi evident - 

Poet, cu „pen numele” Georges 

Friedenkraft), dr. Jacob Isaak (prietenul meu 

drag) şi alţii.  Îmi cer scuze că nu îi 

menţionez pe toţi, însă recomand site-ul de 

mai jos, pentru a vă convinge de 

legitimitatea şi valoarea acestei asociaţii a 

poeţilor, pe această planetă tulburată 

,numită...Pământ:   

https://www.worldacademyofartsandcultu

re.com/english/index.html    

Tot la acest site se pot găsi şi alte 

informaţii utile (pentru cine este interesat de 

fraternitatea poeţilor planetei), precum 

localităţile unde au fost ţinute cele 38 de 

congrese anterioare, în aproape fiecare an şi 

în ţări diferite, cu teme diferite etc.  

La această din urmă ediție a Congresului 

Mondial al Poeților, despre care am onoarea 

să „raportez” distinşilor mei stăpâni: 

cititorii, fiecare zi a avut câte o altă deviză, 

precum - Compassion Poetry (Poezia și 

Compasiunea), Wisdom Poetry 

(Înţelepciunea și Poezia), Tourism Poetry 

(Călătorii prin Poezie), Spiritual Poetry 

(Poezia spirituală) şi Reflection Poetry 

(Poezia de reflecție). Scopul principal însă a 

fost, ca în fiecare an, de a promova 

fraternitatea şi pacea prin poezie – aceasta 

este, în fond, deviza WCP, scopul pentru 

care există de 50 de ani. Fiindcă da, în 2019 

am sărbătorit şi jubileul WCP – fondat în 

anul 1969 de 4 poeţi: din SUA, India, 

Taiwan și Filipine, cu inimosul poet Amado 

M. Yuson.   
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Este cert că poeţii pot contribui 

substanţial la înţelegere, la armonie şi pace 

pe Terra; să nu mai vorbim de faptul că 

mare parte dintre ei sunt şi ziarişti şi/sau 

publicişti (precum şi noi, cei 5 poeţi români 

care „am luat drumul” Indiei), formatori de 

opinii în ţările din care provin. Deci... quot 

erat demonstrandum... 

Nu am plecat spre îndepărtata Indie cu 

„mâna goală” – fiecare dintre noi am 

pregătit poezii traduse în engleză. Prof. Dr. 

Academician Liviu Pendefunda a scos o 

minunată carte de versuri  bilingvă, cu o 

superbă grafică, special concepută de 

talentata artistă Elleny Pendefunda, pentru 

coperta volumului numit  Din adâncul meu/ 

From my Depths (ISBN 978-0-9948134-9-7 

– Destine Literare/Montreal şi traducerea 

din română în engleză de Muguraș-Maria 

Vnuck şi David Paul Vnuck); Dr. Dana 

Opriță a scos de sub tipar cartea PANDORA 

once AGAIN (traducere din română în 

engleză de Maria Bugariu şi Irina Popescu) 

ISBN 978-1-9992081-0-3 - Destine 

Literare/Montreal; eu, Alexandru Cetăţeanu  

și poetul Mircea Ştefan am dus în bagaje 

cartea noastră bilingvă PARALLEL 

DESTINIES/DESTINE PARALELE, ISBN 

978-1-9992981-1-0, Destine 

Literare/Canada. 

Noi, nord-americanii de origine 

română, am plecat spre Bhubaneswar din 

S.U.A (eu am condus vreo 1000 de kilometri 

din Montreal până la „Casa poetului din 

pădure” a lui Mircea Ştefan - din apropiere 

de Cleveland). Am făcut acest ocol pentru a 

merge împreună, prin aeroportul Newark 

(unde urma să o întâlnim pe poeta Dana 

Opriță din Raleigh, Carolina de Nord, doar 

că acest plan a eşuat din motive dincolo de 

dorința noastră. Dar totul este bine, când se 

sfârșeste cu bine - ne-am întâlnit la 

destinație). Din Newark am „zburat” peste 

15 ore până la aeroportul Indira Gandhi din 

New Delhi unde am făcut o escală de vreo 9 

ore.  Acest aeroport modern, curat şi cu 

impresionante opere de artă, clasificat Nr. 1 

în Asia, place călătorului şi merită să-l 

menţionez; ambianţa plăcută face ca 

aşteptarea să nu plictisească prea mult – 

vedeţi două imagini mai jos:   

 

Poetul Mircea Stefan în aeroport, cu 

elefanții 

 

 

În aeroport: Sculptură instructivă - Suria 

Namaskar - 12 poziții de yoga. 

 

Cum oare să fac „the long story, short” 

(povestea lungă, scurtă) cum se spune în 

lumea anglofonă...  şi să redau, totuşi, cât 

mai mult din ce am văzut şi simţit în India?  

Grea misiune mi-am propus! Ar fi multe de 

spus despre acest remarcabil şi unic 

eveniment care va intra cu siguranţă în 

Cartea Recordurilor ca cea mai mare 

întâlnire de poeţi din toate timpurile! 

Deci...la drum!   
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După încă aproape 3 ore de zbor, am 

aterizat pe Aeroportul Internaţional Biju 

Patnaik (Biju nu vine din franţuzescul 

„bijou” – bijuterie, chiar dacă este o bijuterie 

de aeroport). M-am interesat - Biju Patnaik 

(1916-1997) a fost un aviator şi un apreciat 

prim-ministru al statului Odisha, destinația 

noastră finală – trebuie să fi fost un foarte 

bun politician pentru statul sau, deoarece 

mai multe instituţii şi organizaţii îi poartă 

numele.  Dar ce surpriză credeţi că ne 

aștepta? În aeroport era organizat un stand 

de primire a poeţilor lumii, unde ne așteptau 

cu drag localnici (voluntari) cu ghirlande 

tradiționale de flori portocalii (marigold 

flowers – mai degrabă crăițe, decât 

gălbenele - oeillets d’Inde în franceză), în 

semn de bun venit. În cultura indiană florile 

denotă forţă, puritate şi grijă pentru alţii 

(selflessness). 

  

 

Doi poeti în aeroport, la Bhubaneswar cu 

ghirlande de flori 

 

Am fost cazați la un superb hotel 5 stele 

numit Trident, unde eram așteptați cu niște 

mape special făcute pentru congres, pline cu 

fel de fel de broșuri cu informatii, 

programele zilnice, meniurile zilnice (vedeti 

unul mai jos) etc. Ne-am bucurat de o 

organizare impecabilă (repet), totul 

funcționând perfect! Sa nu mai vorbim de 

serile lungi (nu de poezie…) în care așezați 

lângă piscina imensă a hotelului, la barul cu 

fel de fel de băuturi oferite gratuit, ne-am 

întins la vorbă pâna după miezul nopții. 

Vinul indian din podgoria Sula (care se 

vinde în 30 de țări, inclusiv în Canada, în 

ciuda faptului că podgoria a fost înființată 

abia în anul 1998), aflată la 180 km nord-est 

de Mumbai (vedeți poza sticlei) a plăcut în 

mod deosebit, fiind un vin demisec și 

aromat, precum vinul de Drăgășani. 
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Am ales la întâmplare meniul din 4 octombrie 2019 – în fiecare zi am avut meniuri diferite, 

prezentate ca în această poză (Meals & Memories!)  

 

Pe 1 octombrie, în ciuda oboselii şi a 

diferenţei de fus orar de 9 ore şi jumătate, 

am mers cu o parte a poeţilor să vizităm 

puţin KISS și campus-ul. Încă de anul trecut, 

când l-am vizitat pentru prima oară, m-am 

întrebat cum sunt hrăniţi cei 27 de mii de 

elevi şi studenti care studiază acolo. După ce 

am văzut o sală de sport unde elevii făceau 

yoga (Eliade a scris chiar o carte 

impresionantă despre yoga), am fost primiţi 

în bucătăria imensă a campusului, unde în 

marmote speciale (am înţeles că au 

capacitatea de 1000 Kg fiecare) tocmai se 

fiersese orezul. Interesant – vedeţi fotografia 
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ataşată. De asemenea, câţiva poeţi, cu 

preşedintele WCP în frunte, au făcut poze cu 

un grup de studenți de la KISS. Se poate 

vedea bucuria copiilor la vederea unor 

oaspeţi, „fețe palide” ca noi, veniţi din 

lumea largă… 

 
KISS-KIIT - Viitorii poeți, profesori, medici, ingineri, IT-iști, militari etc. ai Indiei, educați în 

spiritul lui Gandhi. 
 

 
  În mijloc, presedintele WCP între poeți. 
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Parcul copiilor de la KISS 

 

În prima zi a Congresului (2 octombrie), 

cu deviza „Compassion Poetry”, surprizele 

s-au ţinut lanţ. În primul rând, ne-a 

impresionat primirea ce ni s-a făcut – pe 

covor roşu, câteva sute de metri de la 

intrarea în campus - până la Piaţa KIIT, „re-

botezată” sub ochii noștri Piața Gandhi. De 

o parte şi de alta a covorului roșu, pe sute de 

metri, se aflau dansatori şi dansatoare în 

costume tradiţionale indiene, acrobaţi (unii 

pe picioroange!), gimnaști, formaţii 

muzicale tradiţionale cu trompete și surle (și 

alte instrumente necunoscute ochilor mei) – 

o veselie molipsitoare, greu de imaginat.  
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În piaţă (unde erau puse scaune și se 

aducea apă pentru a putea suporta mai ușor 

căldura înăbușitoare), după cuvântările de 

rigoare, într-un vacarm total cu „surle și 

trâmbițe”, s-a tras vălul care acoperea noua 

statuie a lui Gandhi (anul trecut am văzut 

alta - mai există una sub un fel de acoperiş, 

împreună cu alte statui), „acoperită” imediat, 

de data asta cu mari ghirlande de flori. Apoi, 

nu departe, am fost martorii unei adevărate 

ceremonii speciale dedicată lui Gandhi, la 

cei 150 de ani de la naştere; am stat pe o 

scenă acoperită și cu ventilatoare puternice 

(cred că afară erau peste 35 de grade 

Celsius!), în faţa unui stadion cu aprox. 

27.000 de participanţi! Impresionant este 

puțin zis... Apoi, cum rezistau pe aşa soare, 

fără nimic pe cap, este greu de înţeles.   
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 A urmat  inaugurarea  unei 

biblioteci, cu trei secții (una de poezie- 

KAAVIA, care înseamnă plin de 

imaginație, poetic, „linii de poezie” precum 

și numele zeiței  hindu Saraswati - zeița 

cunoașterii, muzicii, artelor și a învățaturii) 

- care a fost numită – cum altfel ?... Gandhi 

Libraray, unde am lăsat cărţi. Apoi, a vorbit 

foarte frumos un scriitor cunoscut și 

apreciat în India, pe nume Ruskin Bond, s-a 

prezentat un film despre KIIT, KISS  şi 

Achyuta Samanta, au vorbit Shri Akhilesh 

Mishra, directorul general al Consiliului 

Indian pentru Relaţii Culturale şi Primul 

Ministru al statului Odisha, Shri Naveen 

Patnaik. În partea dreaptă a scenei din  

amfiteatrul imens al KIIT, unde s-au 

desfăşurat aceste acţiuni, ne-au vegheat în 

permanenţă, cu ochi blânzi, parcă miraţi 

(ce-i cu atâția străini acolo?), divinităţile 

stilizate: Brahma, Shiva şi Vishnu (Shiva, 

zeu-zeiță -jumătate bărbat, jumătate femeie 

este în dreapta), unde un călugăr hindi (așa 

credeam), dar era un avocat, filosof, scriitor 

îmbrăcat într-o „cămașă de noapte” 

portocalie, aprindea un fel de lumânări, să 

ne protejeze, să ne meargă bine… şi ne-a 

mers foarte bine. 
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Prof. Dr. Samanta, divinizat de indieni. Un nou Gandhi? 

   
Brahma, Shiva şi Vishnu                Dana Opriță lângă poeta Claire Lee – lansarea  

                                                                                   carții Pandora once again  
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      Dansuri superbe – păcat ca nu putem reda muzica - am simțit și ecouri românești! 
 

 
       Un magnific cor de copii combinat cu o formație instrumentală (nu lipseau fluierașii!) ne-

a desfătat auzul. Se numește Kalinga Avatar. 
 

 
      Amintiri frumoase cu „Malinga Avatar” 
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În ziua a doua, s-au lansat cărţi în mod 

original – mai exact am apărut cu cărţile în 

mâna pe scena din amfiteatrul principal, 

lângă personalităţi (eu şi Mircea am stat 

lângă dr. Kahan, Dana, lângă poeta Claire 

Lee) în fața confraților din cele 82 de ţări.  

Au urmat sesiuni de citire de poezii, în 

patru săli diferite, în engleză, chineză 

(mandarin), spaniolă şi limbi regionale, 

predominând limba Odia. Mai spre seară, 

ne-a vorbit onorabilul (cum zic indienii 

foarte des) ministru de stat al Indiei - al 

Turismului şi Culturii, Shri Prahlad Singh 

Patel, urmând o sesiune de citit poezii şi o 

expunere despre poezia pentru tineri, ţinuta 

de Rita Malhotra, preşedinta asociaţiei 

Poezia printre culturi. Tikilli, o fetiță de 6 

ani, a recitat cu multă dăruire, impresionant, 

fără urmă de emoție, un poem pentru 

Gandhi. I-am pus pe mânuța stângă o brățară 

din mărgele sugerând steagul României 

(mulțumesc artistei Maria Bartan – a făcut 

special pentru noi niște brățări superbe, să le 

dăm cadou-suvenir în India) și ca 

mulțumire, s-a lăsat în genunchi să-mi sărute 

picioarele – obicei indian?! Am îmbrățișat-o 

cu drag.  

 
Lansarea cărții Reflections of the Supreme a avocatului, filosofului și poetului Shri 

Prasanna Patasani (în portocaliu), fost membru în Parlamentul Indiei, autor a 60 de carți. În 

stânga pozei, Dr. Maurus Young, președintele WCP, iar în dreapta, Prof. Ernesto Kahan, 

primul Vicepreședinte al World Academy of Arts and Culture 

Seara s-a încheiat cu un superb program 

de dansuri tradiţionale indiene (cred că 

pozele de mai sus sunt concludente).  

În ziua a treia dedicată pentru  „Turism 

Poetry” , după citiri de poezii în numai 3 săli 

pentru 3 limbi (engleza, mandarin şi 

spaniolă), am fost duşi la celebrul Konark 

(kona- colț și arka- soare) Temple, care 

merită văzut în viaţa unui om – vedi Napoli 

e poi muori – cum a spus Goethe. Construit 

în secolul al XIII-lea de regele 

Narasimhadeva și dedicat lui Suria, Soarele 

Dumnezeu (Sun God). Conform legendei 

însă, a fost comandat și construit pe vremea 

lui Samba, fiul lordului Krishna, în cinstea 

lui Surya (Sun God), ca mulțumire că l-a 

vindecat de lepră. Legenda mai vorbește de 

6 stânci magnetice, care erau poziționate în 

apropierea templului și care făceau (prin 

puternicul lor câmp electromagnetic) ca 

unele corabii să fie atrase spre țărm și să 

eșueze. 
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Tikilli, talentata fetiță de 6 ani, cu Dr. Samanta 
  

 
               Poeții la Konark (Sun) Temple sau „Black Pagoda” (Pagoda Neagră) 
 

 
Prietenele Bela Clara Ventura și Dana Opriță, la Konark (Sun) Temple, 

 lângă una din cele 24 de roți. 
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, 

 
Detaliu – sculpturi erotice (se presupune că au avut ca scop de a stimula procrearea, ca 

rezultat întârziat în urma războiului Kalinga - 261 ÎC, când s-a depopulat zona). 
 

 
Un tăuraș care părea cam necăjit, ne-a așteptat la intrarea în Konrak (Sun) Temple. 

Divinizatele bovine nu pot să lipsească dintr-un reportaj despre „țara cât 50 de țări” (pe 

puțin) puse împreună! 

 

Spre sfârşitul zilei, am vizitat Muzeul 

Odisha Crafts – Kala Bhoomi, care ne-

a fermecat cu operele de artă populară 

expuse. Chiar dacă a fost ţinut deschis 

pentru noi vreo oră după program, tot am fi 

vrut să mai stăm, să admirăm lucrările – 

foarte incitante pentru simțurile noastre 

europene. Pozele câtorva exponate 

(alăturate) sper să fie concludente 



30 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 
Detaliu - Templul Soarelui – conceput ca un imens car, cu 24 de roți cu 8 spițe fiecare. 

 

 

 

 
Intrarea spre templu  

. 
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În ziua a patra, dedicată Poeziei 

Spirituale, au continuat sesiunile de citit 

poezii în 3 săli paralele (trei limbi – engleză, 

spaniolă și mandarin) şi am ascultat diferite 

expuneri, care de care mai interesante. Eu 

am citit o parodie (cred că singura parodie 

care s-a citit la Congres) numită Rugă la 

extratereştri (Prayer to Extraterestrials) şi 

am avut impresia că a plăcut. Poeta Dana 

Opriță a citit câteva poeme din volumul pe 

care l-am menționat mai sus.  

Toți participanții au contribuit cu ceva la 

Congres, fie în scris precum ceilalți colegi 

de „aventură indiană”, fie prin viu grai. Unii 

au cântat poemele lor – remarcabil recitalul 

poetului Doc Drumheller, născut în South 

Carolina, dar care trăiește în Oxford, Noua 

Zeenlandă. Tot el a propus subiectul „Search 

for a Cure” (În căutarea unui remediu pentru 

vindecare) în memoria celor 51 de victime 

ale atentatului terorist din două moschei din 

orașul Christchurch. Doc editează și publică 

revista literară Catalyst, care va colabora cu 

revista Destine Literare – așa avem planul.   

 

 
Ramakanta Das, renumit poet și prieten în 

fața confraților din 82 de țări! 

 
Mulțumesc distinsului prof. Dr. Georges 

Chapouthier (Poet Georges Friedenkraft) 

pentru aceast tricou și pentru invitația de a-i 

face o vizită la Paris! Și eu, îl aștept cu drag 

la Montreal ! 

 

 
Doc Drumheller, poet, chitarist și 

publicist  

 

În ultima zi a WCP, după o 

interesantă expunere a prof. medic şi poet 

Ernesto Kahan (Laureat al Premiului Nobel) 

referitoare la poezia hispano-americană, a 

sosit Hon’ble (onorabilul) vicepreşedinte al 
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Indiei, Shri M. Venkaiah Naidu, însoţit de 

alte personalităţi politice (vedeți pozele de 

mai jos), care ne-a ţinut un discurs ce a mers 

la sufletul poeţilor, considerând poezia 

esențială pentru societatea indiană (precum 

medicina) și oriunde în lume. De altfel, toți 

demnitarii și oamenii de cultură veniți la 

eveniment au ținut cuvântări interesante - ar 

fi prea mult să vorbesc de toate, dar mai jos 

se pot citi mesajele pe care le-au trimis 

Congresului. Și în această zi de rămas bun 

India și Odisha, s-au înmânat diplome şi 

titluri onorifice (cum s-a întâmplat şi în 

zilele precedente). Spre mândria noastră, 

academicianului prof. Dr. Liviu Pendefunda, 

medic neurolog, i s-a decernat titlul de 

doctor în literatură. Au mai primit acest 

titlu scriitorul Ruskin Bond, Shri Prasanna 

Patasani, „India’s most distinguished and 

admired artist” (cel mai distins și admirat 

artist al Indiei), scriitorul de limbă Odia, 

prof. Santanu Kumar Acharya din 

Cuttack/Odisha și Prof. Ganeshi Lal, 

onorabilul (să folosesc titulatura indiană) 

Guvernatorul statului Odisha, scriitor și fost 

prof. de matematică; cartea lui cu 

titlul „Geeta” am aflat că a fost foarte 

populară în India. Este fascinantă viata prof. 

Ganeshi Lal – deținut politic doi ani (1975-

1976) în timpul frământărilor politice cu 

Indira Gandhi (sloganul populist „Garibi 

Hatao” – eliminarea sărăciei îi aparține), 

care au dus la decretarea Stării de urgență, 

greve, haos... – interesantă istoria Indiei, țară 

foarte puțin cunoscută pe Planetă! Nici chiar 

indienii nu pot să cuprindă toate misterele 

legate de țara lor, cu „...532 tribes, 75 

primitive tribes and 36 hunters and 

gatherers.”  { 532(!) de triburi, 75 de triburi 

primitive (?) si 36 de vânători și culegători 

(!?)} - extras dintr-un articol numit „About 

India” (Despre India).  

 

 
Gandhi, în așteptarea vicepreședintelui 

Indiei, în noua Piață de la KIIT, ce-i poartă 

numele 

 
Zeci de panouri imense de „WELCOME” (bun venit) pentru personalitățile 

Indiei care au venit la WCP 
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La Congresul poeților, de la stânga la dreapta: Prof. Ganesh Lal, Hon’ble (de la onorabil) 

guvernatorul  statului Odisha, Shri (din sanskrită, echivalent oarecum cu „domnul” ) M. 

Venkaiah Naidu, vice-președintele Indiei, Shri Patrap  Chandra Sarangi, ministru de stat 

pentru bunăstarea animalelor, lapte și pescuit, plus pentru Micro, Small, and Medium 

Enterprises (întreprinderi foarte mici, mici și medii!), Shri J.P. Panigrahi, ministrul turismului 

statului Odisha, literaturii în limba Odia și cultură și prof. Sasmita Samanta, vice-rector al 

KIIT. 

 
La microfon vice-președintele Indiei, cu gardă - un ofițer în uniformă și unul civil. 
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Interesul mass-mediei indiene pentru Congresul Poeților, se poate deduce ușor din 

această poză (și mai erau în imensul amfiteatru mulți alți reporteri, necuprinși în acest cadru. 

 

 
 

Foarte pe scurt (şi aşa m-am „întins” 

prea mult) sper că am reuşit să redau cât de 

cât atmosfera fierbinte de la această 

remarcabilă întâlnire a poeţilor lumii. 

Din cartea pregătită pentru participanți,  

numită  „Souvenir”, pe care o am lângă 

mine și o privesc cu drag, atașez în 

continuare câteva mesaje, care sper să fie 

concludente pentru a se înţelege importanţa 

care s-a dat acestui eveniment poetic în 

India, la cel mai înalt nivel posibil și în 

mass-media indiană: 

 



 ASRAN  | Destine Literare 37 

 

 



38 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 39 

 

 



40 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 41 

 

 

 



42 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 43 

 

 

 

 



44 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 45 

 

 

 

 

 

 



46 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 47 

 

 

 

 

 

 



48 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 

 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 49 

 

 

 

 

 



50 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 ASRAN  | Destine Literare 51 

 

Cât despre mass-media indiană, cum am spus mai sus, 

nu putem avea decât admirație – iată mai jos o parte a 

ziarelor care au scris zi de zi despre eveniment: 
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Desigur, s-ar putea scrie enorm 

despre acest eveniment de excepţie, la care 

au fost prezente atâtea personalităţi politice 

şi culturale de vază (cum s-a văzut mai sus) 

şi care a fost în centrul atenţiei ţării cu peste 

un miliard trei sute de milioane de locuitori 

(!). S-a vorbit despre Congres și în China 

(de unde au participat peste 60 de poeţi!) şi 

în multe alte ţări; cu siguranţă, voi descrie 

mai pe larg ce s-a întâmplat în India, cu altă 
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ocazie – este bine să se știe că mai există 

locuri în lume unde POEZIA este apreciată 

și iubită fără limite.  

Pe lângă prietenii pe care i-am 

amintit mai sus, am avut bucuria să o 

întâlnesc la Congres și pe editoarea 

renumitei și incredibilei Antologii de poezie 

Amaravati Poetic Prism -  Hon. Padmaja 

Iyengar-Paddy, consilier literar.  Această 

Antologie este publicată de THE 

CULTURAL CENTRE OF 

VIJAYAWADA & AMAVARATI din 

Mogalrajapuram, Vijayawanda, statul 

Andhra Pradesh (vecin la sud cu statul 

Odisha). Am spus „incredibilă  Antologie” 

și aș mai adauga și unică, deoarece în anul 

2018 a ajuns la performanța de a strânge 

sub coperțile ei 1111 poeme în 107 limbi de 

la peste 630 de poeți din toată lumea !!!  

Ediția din 2018 a  antologiei are 1.112 

pagini, este parte color, are coperți groase, 

hârtie de calitate (cântărește 1,5 kG) și 

cuprinde și 9 poeți de limbă română, eu 

inclus: Dorel Cosma, Elena Liliana 

Popescu, Elena M. Câmpan, George Stanca, 

Iulia Gherghei, Menuț Maximinian, 

Theodor Damian și Zorin Diaconescu! Mai 

multe poezii au fost traduse din română în 

engleză de Muguraș Maria Vnuck. Good 

job, dear Paddy! Congratulations, you are 

special! 

   

Coperta 1 si 4 a antologiei Poetic Prism 2018.             Antologia evenimentului,  

                                                                                           aproape 500 de pagini  

 
Arvinder Singh, editor, Dana Opriță, Nikita, unul dintre pionii principali în editarea 

Antologiei și nu numai, Mircea Ștefan 

 



56 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

Antologia tipărită cu ocazia celui de-al 

39-lea Congres -WCP, va uni pe viaţă poeţii 

din 82 de țări, va face posibilă comunicarea 

între ei (sunt trecute și adresele de email ale 

fiecăruia), va contribui la cimentarea 

prieteniilor care s-au închegat în The 

Temple City (Bhubaneswar) din statul 

„misterelor nedeslegate”.  

 

 

 
Prietenii noi și amintiri de neuitat din India 

 
„Indianca” Lucreția Berzintu cu prof. Dr. 

Ernesto Kahan, în mână cu Pandora once 

Again, volumul Danei Opriță 

Dr. 

Samanta cu Alexandru Cetățeanu (în stânga imaginii) și cu prof. Poet Georges Chapoutier și 

Chapoutier Junior. 
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Aranjamente florale (renumitele Rangoli) făcute cu migală, în cinstea noastră. Adevărate 

lucrări de artă. Mulțumiri organizatorilor ! La mulți ani, India ! 

 

PS. Este posibil ca cel de-al 40-lea 

Congres al poeților din anul 2020 să se 

țină în România. Nu la Iași, ca în 2002, 

ci la Băile Herculane – am început deja 

demersurile în acest sens. Sau poate la 

Cluj... Vom reuși să găsim suportul 

necesar?  Detalii, în numărul viitor al 

D.L. 

A.C. 
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 Here is a  

SELECTION OF POEMS  

from the 39th World Congress of Poets ANTHOLOGY 

(more to follow in the next issue of the Magazine) 

 
 

PADMAJA IYENGAR -PADDY 
(India) 
 

Freely Flying 
 

 

 As negative thoughts 

Fluttered in my brain 

I threw up my hands 

Looked up at the sky 

Hoping for some help… 

 

What I saw was a beautiful sight 

Birds freely flying 

Some in formation 

Some carelessly about 

Each to its own 

Just freely flying… 

 

My negative thoughts pulled me back, 

Fluttering away in my restless mind… 

I opened a small window of my mind 

And I saw them all 

Fluttering and flying away… 

 

I looked up at the sky 

With gratitude and a free mind 

And I saw more birds freely flying 

Some in formation 

Some carelessly about 

Each on its own flight 

Just freely flying… 
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ACHARYA BHABANANDA 
(India) 
 

Gandhiji  
 

Or in totay’s epithet 

Dear MKG 

I am a sinner too 

In the politics of life 

Here morality is 

Consumer product 

To enhance our ‘Greed’ 

Who care for your ‘need’? 

I have no compassion left 

That is a stark reality 

Where passion rules, 

And Scientific noise 

Pours in myth 

Loaded with meanings for us- 

All passionate begins. 

 

This is a world! 

You nurtured, raised 

By your followers 

To boost business and commerce 

Without ethics. 

The ‘character’ which  

You  sought in education, 

Is now ‘mere’ role playing 

In whatever mould 

You imprint it! 

We have deceived you 

Is it true? 

Or have you threatened us 

With your mystic vision! 

I still hope 

You will visit us again 

But you can’t rely on anyone 

Be sure, that is what 

You have seen 

And we will see it again 
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PARAMITA MUKHERJEE MULLICK 
(India) 

 
 

Give me your Love 
 

 

A sapling struggled to peep out of the soil. 

There was dryness all around. 

The sapling gradually pushed her head out. 

It was thirsty but no water was to be found. 

 

The sapling looked at the vast sky. 

She saw a cloud far, far away. 

The sapling prayed to the cloud to come closer. 

To shower her with love and make her day. 

 

“Oh cloud! Give me your love”, cried the sapling. 

Her cry of help reached the sky at last. 

The cloud heard her pleas. 

And rushed to the sapling fast. 

 

The sapling was struggling in the parched soil. 

It pleaded with the cloud to shower her with rain.  

 

“Let me bloom, oh cloud! Give me your love. 

There is no water anywhere, I am searching in vain”. 

 

The cloud listened to the sapling. 

Then gathered its strength to shower. 

All the love and caring it had in its heart. 

Rain came down in sheets to give the sapling power. 

 

Rain, rain the beautiful rain. 

Nourished the tiny sapling with care. 

The sapling looked up at the cloud and smiled. 

The cloud then floated away for love to share. 
 

 

... 
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SANGEETA GUPTA 

 (India) 

 

Faith softly kissed my forehead 

whispered in my ear 

you are safe in her prayers 

she is an angel. 

Courage hugged me 

and said you can not give up 

on yourself as yet 

get up, do what it takes 

her prayers have to be answered  

she is an angel. 

Sun flooded mybeing 

with its light  

commanded firmly 

rise, rise from your ashes 

be reborn 

I give you new wings to fly 

sing for me 

I miss your songs 

go bloom in 

million of hearts 

who are worthy of your love. 

My phoenix you are 

destined to rise from your ashes 

reborn and sing again 

songs of LOVE. 
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... 

 

BENAGES AMORÓS SOLEDAD 

(Peru) 
 

Epicentro de la  

Soledad 
                        “Prendida de ausencia mi mirada, 

                    contra todo me doy, ciego me hiero” 

                                                      Angel González 

 

 

No hay lumber que pueda prender 

en mi corazón. 

 

Ni el agua del jazmin 

puede perfumar este profundo silencio. 

 

Siempre el amor adentro 

por el laberinto inacabable 

del deseo 

-ꜞoh sueno robadoꜝ – 

 

Si existen flores, 

son clandestinas. 

 

El delito: la utopía. 

 

Sola, en el tiempo de espinas 

para la tristeza. 

 

Una mirada absorta en lo infinito 

desde el epicentro de la soledad. 
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CLAIRE LEE 
(China, U. S.) 
 

Eight-line Travel in Ancient 

Compassion 
 

No longer the snowing season 

No more quiet settling 

And the flowers outside the mirror frame 

Looks for the smell of incense 

Up the bell tower 

Up the pictures on the cave walls 

Go where the wind is calling 

Go where the swallows are flying  

around the Tree. 

 

*** 
The conference stuff write to the participants 

They can’t wait to meet all of them 

The writers write their poetry,  

the poetry o compassion 

They can’t wait to go to the conference, 

the conference of compassion through words,  

to meet the whole world with their love  

and their poetry. 

 

SOPHIE LU 
(China) 
 

Snow, I’m as Sad asYou Are 
 

 

Today, a snowstorm of 30 centimeters 

Like a sad person 

Hiding  so much water of sadness 

Pours out to the earth. 

 

Snow, I’m as sad as you are. 

Along the way, my grievances are not 

 

 

Less than yours. How much I want to 

be like you 

Wailing at heaven and earth. 

However, a decent woman 

Must be trained to be ice. 

Above the water is always 

The tip of the iceberg. 
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YAN XI 
(China) 
 

Eyes 
 

dare not to look into your eyes 

A meter away from you. 

 

Your scent is spreading, as are the wings of love. 

As is a blooming fower, but vanishes in the shrubs. 

 

Heavy rain soaks the ground and the darkness of the canvas 

The coldest is the hottest, the scent of your soul. 

 

My blood in veins is the river frozen 

You and I become two fish on the river bed. 

 

My palm holds your palm, my heart melting. 

I know I am lost in your lost forest. 

 

I know all the gloominess and the darkness 

Are the space in your heart. Do you live, on earth? 

 

The Other Shore 

I have thoroughly understood everything. 

In between heaven and earth, existing the third space. 

 

I seek no more for the truth of death and pain. 

 

Abandoning or achieving, when  

disappearance approaching. 

Suddenly become wise, short-lived is 

everything. 

 

Waiting or leaving, flying like the Phoenix,  

                                         as light as vapor. 

Darling, I cannot forget you. 

 

By my heart, you’re sleeping. 

The love of you and me is that 

weathering and 

Tsunami cannot shake. 
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Ambiguity and clarity are overlapping 

like dream and reality. 

 

But I know the light of the sun, and 

                                        that of the moon 

where there is light, there is night. 
 

 

SHI YU 
(China) 
 

Camp No.2 In Mount Everest 
 

 

In Mount Everest, six thousand and 

                 four hundred meters high 

where the dead bodies of climbers lie 

with countless adventures’ signs 

Their luggage scatters nearby 

and the prayer stones piled 

Instead of fight and fear 

or lonely death 

They smile and calm 

like together with their beloved 

They stay forever 

 

Climb up through Camp No. 2 

You will see a stop at seven thousand 

                                       meters high 

Another is at eight thousand meters far 

You continue to climb, and just a few 

                                        stop away 

You reach the peak of Mount Everest 

It is just like a trip to grandmother’s  

                                     home as a child 

You will get there just a few mountains 

                                             away 

Just wait here for a while 

I’ll be right with you after finishing a 

                                    few miles 
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Asociaţia Scriitorilor Români din America de Nord 
 

 

Alexandru Cetățeanu 
 

Un nou început:  ASRAN   
 

      Mai mulţi colaboratori şi cititori ai 

revistei Destine Literare m-au întrebat ce s-

a întâmplat că revista a dispărut de pe site-

ul Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 

Români (ACSR), al cărei preşedinte am 

fost aproape 17 ani, până spre sfârșitul 

anului 2017. Voi încerca, pe scurt, să explic 

ce s-a întâmplat.  

Povestea mea însă, începe acum câţiva ani 

– mă duc puțin în timp. Iată ce îmi scria pe 

28 august 2016, distinsa prof. Dr. Anca 

Sârghie, scriitoare şi critic literar de vază: 

 

From: Sarghie Anca 

<..........@yahoo.com> 

Date: Sun, Aug 28, 2016 at 6:10 PM 

Subject: Felicitări!!! 

To: Destine Literare 

<destineliterare@gmail.com> 

 

Eram chiar tristă, Alex, să aflu că peste 

un an ai de gând să abandonezi Asociația 

și revista, așa, ca să te plimbi în voie prin 

lume, scăpat de o grijă. S-ar cuveni să faci 

așa ceva, dacă ai găsi între scriitori unul 

la fel de bun ca tine sau și mai bun. 

Atunci, da! Altfel ar fi un dezastru... 

 

      Iar cu peste un an înainte, regretatul 

meu prieten, marele scriitor Corneliu Leu 

îmi scria cu umor:  

 

From: CORNELIU LEU 

<leuc@upcmail.ro> 

Date: Thu, Apr 30, 2015 at 5:29 AM 

Subject: Leu 

To: Rom Writers 

<romwriters@gmail.com>, 

<romwriters@yahoo.com> 

 Nu ştiu, dragă Alex dacă în pădurea de 

arțari găsești pelin, dar ar fi bine să pui în 

vin și să-ți pui sub pernă, ca să fii ferit de 

prostioarele care pe mine mă întristează, 

tocmai fiindcă te iubesc: 

După ovreismele altora, ai venit în 

scrisoarea trecută și cu ideea falimentară 

ca  să demisionezi din fruntea Asociației 

ca să lași altuia locul.  

Nu ți-am răspuns până acuma, ca să te las 

să-ți faci bilanțul cu contabilul, dar acum 

te îndemn să bei un pelin care să te 

trezească la realitate: Oamenii sunt atât de 

porci că se vor bucura nespus de un 

asemenea „gest cavaleresc” . Ştii că nu-l 

agreez pe Manolescu, dar iar îți dau 

exemplul lui: Cum ține cu dinții de funcție 

de foarte mulți ani și îi sfidează pe cei 

care-i cer s-o lase.  Să nu faci cumva o 

asemenea prostie după ce ai investit 

energie, timp și bani și ai suportat  și 

mojiciile altora. Vremurile s-au schimbat 

chiar și în materie de pragmatică aceea 

care-mi spune că, dacă faci un asemenea 

gest: 1). Se vor repezi toate jigodiile să-ți 

ia locul ; 2). Cei pe care-i vei considera 

cumsecade lăsându-i în loc,  nu vor fi în 

stare să facă ce-ai făcut și se va destrăma 

totul. Condu cu mână forte, alegeți doi 

oameni tineri care să te asculte și ține-i 

alături. Nu mai da voie nimănui nici să se 

înjure nici să se excludă. Obligă-i pe toți 

să înțeleagă în ce constă prestigiul unei 

obști care nu dă atenție la lătrai, iar apoi, 

atrăgând câțiva agenți literari, cum ți-am 

spus, arată-le oamenilor că le acorzi 

sprijin profesional în afirmarea cărților 

lor. Asta cere scriitorul român ca să-ți 

devină credincios și, atunci, prin atitudine 
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demnă și nu prin scandalagii, îți alungă el 

dușmanii, fără să te mai implice pe tine 

Asta îți urez de unu mai muncitoresc. 

..................................... 

       Nu i-am ascultat pe distinşii mei 

prieteni, cărora  le mulţumesc şi îmi cer 

scuze.  Renumitul (şi regretatul) scriitor 

prof. dr. Anton Soare (cel care îi învăța 

literatura franceză pe francezi...) a avut 

aceeaşi părere, şi chiar vroia să preia el 

Asociaţia ca Preşedinte, dar ştiind că nu sta 

prea bine cu sănătatea, nu am fost de acord 

şi nu a insistat. Nu-i mai amintesc pe toţi 

colegii care m-au sfătuit să nu „dau din 

mâna” Asociaţia şi pe care nu i-am ascultat. 

Am gândit că după aproape 17 ani cât am 

fost Preşedinte, dacă „predau ştafeta” unui 

coleg mai tânăr, acela, urmându-mi 

exemplul, va duce mai departe „corabia” şi 

o va întări cu noi energii; din nefericire, nu 

a fost aşa, ci un „dezastru” cum a prevăzut 

profesoara Anca Sârghie, iar cunoscutul 

scriitor Ioan Barbu s-a supărat pe mine că 

nici acum, după doi ani de la greşeală, nu 

îmi mai răspunde la emailuri... Să explic în 

câteva cuvinte toată „tărăşenia”: 

În aproape doi ani, cel pe care l-am 

sprijinit să-mi ia locul (nu uzez tastatura 

laptopului să-i dau numele) nu a făcut 

nimic pentru ACSR, ba dimpotrivă, a reuşit 

aproape să o distrugă, aşa cum s-a mai 

încercat în trecut. Nu s-a ocupat să 

primească nici cel puţin un singur nou 

membru (şi din nefericire am pierdut 5 în 

ultimii doi ani), să nu mai vorbim de 

participări la Salonul de carte de la 

Montreal, mândria noastră de-a lungul 

anilor. Culmea sabotării Asociaţiei a fost 

atunci când a scos revista „Destine 

Literare” de pe site-ul ACSR şi a înlocuit-o 

cu  revista Feştila,  a unei biserici din 

Montreal. Nu m-am băgat să schimb mersul 

lucrurilor, nici când în mod ne statutar a 

redus Comitetul Executiv de la 5 membri la 

3 (inclusiv conducătorul), dar când s-a 

apropiat timpul de noi alegeri, mi-am 

exprimat dorinţa de a candida pentru a 

redeveni preşedinte, fapt care nu a convenit 

deloc, cu toate că fiecare membru avea 

dreptul de a candida. Cu siguranţă că aş fi 

fost reales, dar  s-a pretat la fel de fel de 

matrapazlâcuri, să rămână neapărat şef – a 

programat Adunarea Generală cu numai 

câteva zile înainte de a mă întoarce eu în 

Canada (să nu pot să-mi expun, față în faţă 

cu colegii, punctul de vedere referitor la 

performanţa lui), nu a anunţat Ordinea de 

zi şi s-a „auto-confirmat” preşedinte pe o 

perioadă „de patru ani”, cu toate că Statutul 

prevedea clar că la fiecare doi ani se ţin 

alegeri de membri în Comitetul executiv şi 

de preşedinte. Am atras insistent atenţia 

asupra respectării Statutului şi atunci a 

început „jongleria” cu „uite Statutul, nu 

este Statutul” – prima dată a anunţat prin 

luna iulie 2019 pe site-ul ACSR,  că s-a 

anulat „vechiul Statut” şi „începând cu 

2019”(!) a intrat în vigoare „noul Statut”, 

pe care însă nu l-a văzut nimeni. Apoi, a 

dispărut de pe site-ul ACSR şi  această 

„notă explicativă”  şi a pus la rubrica 

Statutul Asociaţiei în loc de Statut (care 

era judicios gândit, comentat şi aprobat de 

membri, de-a lungul anilor)  ceva în genul  

că... se funcţionează „după regulile de bun 

simţ, politeţe şi respect.” Şi a mai adăugat, 

ca nu cumva să nu se „înţeleagă”: „Acestea 

(regulile, n.a.) pun bazele ordinei şi 

armoniei dintre membri.” Ridicol ! Atâta 

„politeţe şi respect”, că pe mine, membru 

fondator, fost „baci” şi Preşedinte onorific 

pe viaţă, cu drept de veto, m-a dat afară, 

considerând „comportament nedemn” 

faptul că am fost demn şi că am insistat să 

se respecte Statutul. Evident că nu puteam 

să mă cobor atât de „jos” şi să mai rămân în 

aşa mediu fără reguli, ca o ţară fără 

Constituţie, contaminat cu şmecherii, cu 

manipulări pe care le-am detestat toată 

viaţa şi de care am scăpat,  defectând din 

RSR.  

Câtă dreptate au avut toţi cei care m-au 

sfătuit să nu fac ce am făcut, precum vedeţi 

în cele două citate de mai sus, date ca 

exemple! Repet – le mulţumesc din suflet 

la toţi – au dorit binele familiei noastre 

scriitoriceşti. Mai mulţi scriitori s-au retras 

din „noua” formulă bolnavă a ACSR, fără 

ca eu să-i îndemn şi nu este exclus ca şi 
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alţii să le urmeze exemplul, când îşi vor da 

seama cum au fost manipulaţi. Dacă am 

greşit sau am exagerat cu ceva în aceste 

rânduri, m-aş bucura să dau dreptul la 

replică oricărui contestatar, dacă va exista. 

Trebuia să fac ceva...deci am înregistrat 

oficial  Asociaţia Scriitorilor Români din 

America de Nord (ASRAN), cum au 

scriitorii din multe alte țări, inclusiv 

scriitorii chinezi din America de Nord. 

Apoi, împreună cu 15 (cinsprezece!) 

membri fondatori, scriitori de prestigiu 

{prim vicepreşedinte este celebrul profesor 

univ. de la Univ. din New Mexico Florentin 

Smarandache, autor a peste 300 (trei sute!) 

de cărţi!} , am pornit „la drum”.  Se zice că 

începutul este întotdeauna greu...şi cam aşa 

este, chiar dacă am mai „bătătorit”  acest 

„început” în urmă cu aproape 19 ani, când 

împreună cu 8 scriitori din Montreal am 

înfiinţat Asociaţia Scriitorilor Români din 

Canada (ACSR) de care am vorbit mai sus. 

În jurul acestui nucleu cu oameni de vază,  

ne-am mărit numărul de membri, am 

elaborat un STATUT (regretata scriitoare-

avocat Livia Nemțeanu a jucat un rol 

important în acea acțiune absolut necesară), 

care s-a îmbunătăţit în decursul anilor cu 

propuneri venite de la membri şi supuse la 

vot (scriu intenţionat statut cu litere de 

tipar), am înfiinţat Cenaclul Eminescu, şi 

am organizat fel de fel de activităţi 

interesante, atât pentru canadienii de 

origine română, cât şi pentru a ne face 

cunoscuţi în Canada şi în lumea largă. Am 

participat (cum am menţionat mai sus) la  

Salonul de Carte de la Montreal cu un stand 

al nostru aproape în fiecare an (doi ani la 

rând în colaborare cu Institutul Cultural 

Român – când a fost Președinte distinsul 

oltean Lilian Zamfiroiu și director Bogdan 

Popescu – tot oltean), am ţinut conferinţe 

cu public pe teme interesante ( Mircea 

Eliade, Vintila Horia, Vasile Militaru etc. – 

mai existau colegi care i-au cunoscut 

personal pe aceşti mari români), iar în anul 

2007 am scos primul număr al revistei 

Destine, care a devenit apoi Destine 

Literare.   

Sunt mândru de ce am realizat de-a 

lungul anilor (nu am enumerat totul) şi sunt 

convins că în noua formulă, vom face 

lucruri şi mai minunate, spre binele şi 

prestigiului României în lume. Numai uniţi 

putem fi puternici! 

Statutul ASRAN, revista „Destine 

Literare” (de la începuturi până în prezent, 

fostă a ACSR - încercarea de a se ascunde 

acest adevăr nu a reuşit  – slavă Domnului 

că scriitorul Dragoş Samoilă a salvat pe un 

memory stick  site-ul original al ACSR – îi 

mulţumesc din suflet!) şi informaţii despre 

membrii actuali ai Asociaţiei se pot găsi la 

pagina web:  destine-literare.com (încă în 

lucru – începutul este greu !).  

 

La mulţi ani, ASRAN ! 
 

P.S. Desigur, o bună întrebare este și cea 

legată de lipsa numărului revistei din 

septembrie, 2019. Nu a fost difuzat și nu 

apare pe site, deoarece nu a mai apărut. 

„Un necaz nu vine niciodată singur” – 

explicația este următoarea: Redactorul șef 

Muguraș Maria Vnuck m-a anunțat că 

hard-drive-ul computerului în care avea 

materialele strânse pentru revistă (atât 

trimise de mine cat și trimise direct de la 

colaboratori, așa cum i-am rugat) s-a 

defectat și în ciuda eforturilor de a recupera 

informațiile din el, nu s-a mai putut face 

nimic. Apoi, m-a anunțat ca datorită unui 

nou job, nu mai are timp să se mai ocupe și 

de altceva. Îi urăm multă sănătate și îi 

mulțumim pentru efortul și aportul deosebit 

depus ca redactor șef la ultimele 3 numere 

ale revistei ! Ne cerem scuze la 

colaboratorii ale căror materiale nu au mai 

fost publicate și îi rugăm să ne trimită 

propunerile spre publicare la adresele de 

email: romwriters@gmail.com, 

destineliterare@gmail.com (în atenția lui 

Alexandru Cetățeanu) sau direct 

redactorului șef din România, acad. Dr. 

Liviu Pendefunda (pendefunda@gmail.com 

– la revista înfrățită Contact Internațional) 

sau din SUA – Dr. Dana Opriță 

(danaoprita@gmail.com).  

 

mailto:romwriters@gmail.com
mailto:destineliterare@gmail.com
mailto:pendefunda@gmail.com
mailto:danaoprita@gmail.com
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În continuare veți vedea  email-ul cu 

lista autorilor care ar fi trebuit să fie 

publicați în octombrie – unele materiale au 

fost recuperate și se găsesc în acest număr 

al D.L., altele nu. Cu scuzele de rigoare, 

așteptam materiale noi de la toți distinșii 

noștri colaboratori. 

 

From: maria petrescu 

<...........@yahoo.com> 

Date: Sun, Sep 22, 2019 at 11:45 AM 

Subject: Destine Literare 

To: Dana Oprita <.................@gmail.com> 

Cc: Rom Writers 

<romwriters@gmail.com> 

 

Stimata Dna Dana Oprita si draga Alex, 

 

........Va voi trimite lista cu textele pe care 

le am, sau sper sa le recuperez, ca sa stiti 

pe ce autori ne cam bazam si sa nu-i mai 

repetam pentru numarul viitor: 

 

1.Coman Șova 

2.Elisabeta Iosif 

3.Alexandru Cetățeanu 

4. Joël Conte 

5.Ion Haineș  

6.Dan Lupescu  

7.Radu Moțoc 

8.Marian Barbu 

9.Alexandru Cazacu 

10. Gabriela Căluțiu Sonnenberg 

11.Teresinka Pereira 

12.Hema Ravi 

13.Elsa Dorval Tofan 

14.Paula Romanescu 

15.Ovidiu Constantin Cornilă 

16.Mihai Tudor 

17.Rajeev Moothedath 

18.Radu Botiș 

19. N. Grigorie Lăcrița 

20.Nicolae Busuioc 

21.Dna Apostrof 

22.Nicolae Bălașa 

23.Jordan Constantin Napoli 

24.Marièva Sol 

25.Tudor Nedelcea 

26.S.Sridevi 

27.L.S. Vishnu Priya 

28.Adrian Botez 

29.Adrian Grauenfels 

30.Vasile Moiș 

31.Nicolae Vălăreanu Sârbu 

32. Madhumathi.H 

33.Mihai Merticaru 

34.Vaishali R. Venkat 

35.Aurel M. Cazacu 

36.Milena Munteanu Lițoiu 

37.Jyoti Kanektar 

38.Costin Obreda 

39. Elisa F. AR (Florence Taillasson) 

40. Veronica Balaj 

41.Elena Mitru 

42.Ciprian-Emanuel Honca 

43.Melania Rusu Caragioiu 

 

In fara de autorii de mai sus voi mai vedea 

cine ne va mai contacta...... 

 

Muguras Maria Vnuck 

 

 

 

mailto:...........@yahoo.com
mailto:.................@gmail.com
mailto:romwriters@gmail.com
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STATUTUL 
Asociaţiei Scriitorilor Români din America de Nord 

(ASRAN) 
 
Art. 1. A.S.R.A.N. este o instituţie juridică culturală nelucrativă, apolitică 

şi laică, ce continuă  la un nivel superior și extins Asociația Canadiană a 

Scriitorilor Români (ACSR), înființată în anul  2000 și inregistrată la 

Montreal  la data de 31 martie 2001 de Alexandru Cetățeanu. 

 
Art. 2. Poate deveni Membru al Asociaţiei, orice persoană de origine 

română care are domiciliul în una dintre țările continentului Americii de 

Nord care a scris şi scrie în limba română și/sau în limbile ţărilor de 

adopţie – franceză, engleză sau spaniolă, dacă îndeplineşte următoarele 

condiţii : 

 

a.  A publicat  cel puţin trei cărţi, din domeniul literar (eseu, poezie, 

proză, teatru, critică, teorie literară, istoria literaturii) sau cu 

tematici din alte sfere ale culturii, precum filosofie, istorie, istorie a 

religiilor, stiință, studii politice etc. 

b.  A tradus cel puţin trei cărţi de interes general din literatura 

română, universală sau din domeniile mentionate la Art. 2, punctul 

„a” . În anumite situaţii speciale, pot deveni membri, de valoare 

recunoscută, scriitori premiaţi la  concursuri literare etc.,  chiar dacă 

au scris numai o carte sau două. 

 

Activitatea publicistică este, de asemenea, un factor pozitiv, pentru a 

deveni membru al ASRAN.   

 
Art. 3. Cererea de primire în Asociaţie trebuie să fie însoţită de 

recomandările a doi scriitori, membri ai ASRAN. Se acceptă şi 

recomandări de la membri ai Uniunii Scriitorilor din România, ai Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România sau ai Ligii Scriitorilor Români, care 

au o vechime de cel puţin 2 ani în respectivele organizaţii.   
 

De asemenea, la cererea de primire în Asociaţie se va anexa 

și un CV literar sau lista cărților din domeniile enumerate la Art. 2. 

Acceptarea dosarului şi primirea ca membru al Asociației nu are loc 

automat în baza celor de mai sus, ci ca urmare a deliberării Comitetului 

Executiv, care va analiza şi aproba primirea. Unul dintre dezideratele 
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promovate, considerat important, este ca membrii ASRAN să fie persoane 

de înaltă ținută profesională, etică și morală.  

 
Art. 4. Cotizaţia anuală este de 50 de  dolari US sau canadieni, numai de la 

membrii care au posibilitati financiare. Pensionarii sau scriitorii cu resurse 

limitate, vor plăti un procentaj din această sumă, stabilit de Comitetul 

Executiv în funcție de situația lor financiară.  Contribuţiile  benevole ale 

membrilor cu posibilități financiare mai ridicate sunt apreciate. 

 
Art. 5. Asociaţia are un Comitet Executiv  format dintr-un  preşedinte  şi 

patru vice-preşedinţi aleşi prin vot secret în Adunarea Generală, o dată la 

doi  ani. ASRAN va avea şi un secretar - trezorier desemnat de Comitetul 

Executiv. 
 

În cazul în care nu există candidaţi cu şanse de a fi aleşi şi niciunul din 

membrii prezenţi la Adunarea Generală nu solicită votul secret, se va 

proceda la vot deschis. 
 

Adunarea Generală se va ţine o dată pe an.  Candidaţii la funcţii de 

conducere trebuie să aibă o vechime minimă în Asociaţie de  doi ani. În 

cazuri critice, când nu exista candidaţi cu această vechime, pot fi aleşi în 

funcţii de conducere membri cu  o vechime mai mică, dar nu mai puţin de 6 

luni.  

 
Art. 6.  Deciziile importante sau controversate ale Asociaţiei se vor lua prin 

vot secret sau declarat. 

 
Art. 7. Comitetul Executiv are împuternicirea de a admite noi membri 

conform Statutului, de a da sancţiuni şi de a exclude din Asociaţie membrii 

care au încălcat în mod repetat Statutul, conform Art. 13 de mai jos. 

De asemenea, Comitetul Executiv are sarcina  de a lua deciziile ce se impun 

pentru buna funcţionare a Asociaţiei în perioadele dintre adunările 

generale sau de lucru. 

 
Art. 8. Fiecare membru care va publica o carte și va avea un profit 

substanțial este rugat sa contribuie cu orice sumă disponibilă la fondurile 

Asociaţiei.  

 
Art. 9. Fondurile Asociaţiei provenite din cotizaţii şi oricare alte surse vor 

acoperi în parte sau total cheltuielile de funcţionare şi de organizare a 

diferitelor evenimente culturale, publicații etc. Se vor face contribuţii la 
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publicarea  lucrărilor semnate de membrii asociaţiei, fie în America de 

Nord, fie în România. Sursele acestor fonduri vor fi, pe lângă donații, 

subvenţiile acordate de Asociaţii sau Fundaţii Culturale din America de 

Nord şi din România. 

 
Art. 10.  ASRAN  prevede extinderea sa prin filiale în alte orașe din 

Canada și SUA,  unde vor exista condiţii favorabile deschiderii acestor 

filiale. Conducerea  ASRAN, cu sprijinul membrilor ei va căuta să găsească 

și să promoveze noi talente literare românești, care se află pe continentul 

Nord American.  

 
Art. 11. ASRAN va primi pe lângă membrii activi, membri asociați 

(colaboratori la prestigiul Asociației prin materiale publicate în revista 

Asociației, Destine Literare ) şi membri de onoare din America de Nord, 

România şi din toată lumea. Membrii din categoriile de mai sus au 

participat sau/și vor participa cu materiale la revista Asociaţiei şi vor putea 

să sprijine benevol anumite proiecte ale ASRAN sau ale membrilor 

acesteia. 
 

Asociaţia va acorda titlul de Membru de Onoare anumitor personalităţi 

române sau de altă naţionalitate care au adus contribuţii importante la 

promovarea, cunoaşterea şi recunoaşterea culturii române în lume, sau au 

participat cu materiale de excepție la revista ASRAN, Destine Literare. 

Comitetul executiv va decide asupra acordării acestui titlu şi va informa 

membrii Asociaţiei de eveniment. De asemenea, se vor acorda titluri de 

Membri Onorifici post-mortem ai Asociaţiei, anumitor personalităţi 

culturale de excepţie, care au publicat articole  în revista Destine Literare, 

precum şi membrilor ASRAN care au trecut în eternitate. Se vor menține 

ca Membri în categoriile respective, toti scriitorii care au adus un aport 

susținut revistei, de-a lungul anilor ei de existență.  

 
Art. 12. Solidaritatea profesională, libertatea de opinie și de creaţie, sunt 

principii de bază ale activităţii Asociaţiei. Transparenţa activităţilor 

Asociaţiei este absolut necesară. Datele personale, viaţa privată şi alte 

informaţii individuale precum şi eventualele divergenţe din cadrul 

Asociaţiei nu vor fi făcute publice, decât cu accepţiunea celor implicaţi, 

altfel, informaţiile rămânând confidenţiale. Cum s-a menționat și la Art. 3, 

este de așteptat o impecabilă ținută morală a membrilor, atitudine care, 

astfel, se va răsfrânge și asupra întregului. Este de dorit ca ASRAN să se 

identifice cu aceste calități. 
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Art. 13. Membrii Asociaţiei pot fi membri şi ai altor Asociaţii şi Organizaţii 

scriitoriceşti, în special dacă acestea nu activează pe acelaşi teritoriu şi nu 

sunt ostile ACSR sau anumitor membri ai ACSR, nu generează conflicte, 

nu urmăresc slăbirea şi defăimarea   ACSR etc.  Respectarea statutului 

ACSR este obligatorie pentru toţi membri. 
 

Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ASRAN, nu pot fi membri şi la 

alte asociaţii literare care activează pe acelaşi teritoriu.  

În nici un caz nu sunt tolerate acţiunile care ar putea duce la defăimarea şi 

divizarea ACSR, iar încălcarea  Statutului este inadmisibilă. Cei care se 

pretează la asemenea fapte grave, precum și cei care au sprijinit asemenea 

acțiuni, fie direct, fie prin atitudine nepăsătoare, fie din interese personale, 

nu mai pot rămâne membri ai ASRAN. 
 

Pentru asigurarea respectării celor de mai sus, se prevăd următoarele 

sancţiuni: 

a) la prima abatere, avertisment verbal. 

b) la a doua abatere, avertisment scris. 

c) la a treia abatere, excluderea din ACSR. 

 
Art. 14. Nu sunt permise discriminări de sex, religie, vârstă, limbă şi 

naţionalitate, primirea în Asociaţie făcându-se în condiţiile Statutului. 

 
Art. 14 bis. Asociaţia îşi propune să continue organizarea de întâlniri 

culturale cu diferite teme, în care membrii săi sau/și alte personalități de 

limbă română sau alte limbi, vor citi din lucrările personale şi vor asculta 

sugestiile sau criticile celorlalţi membri. 

 
Art. 15. Criticile, dezacordurile şi opiniile negative asupra operei sau 

activităţii unui coleg se pot exprima numai în cadru organizat  al 

Asociaţiei, în Cenacluri literare sau între colegi. Nu este îngăduit să fie 

discutate în nici un caz cu nemembri Asociației sau distribuite în oricare 

dintre mijloacele de comunicare în masă. În cazul nerespectării acestui 

articol de către  un membru al ACSR, se vor aplica aceleaşi sancţiuni 

prevăzute la Art. 13. 

 
Art. 16. Asociaţia şi-a propus să constituie un factor activ în dialogul 

cultural între români, dar şi la nivel international. Nedreptăţile şi 

persecuţiile aduse oamenilor de cultură români în trecut sau prezent vor fi 

făcute cunoscute opiniei publice mondiale. 
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Art. 17. Asociaţia  va acorda un premiu anual (sau la doi ani) pentru o 

lucrare de debut a unui scriitor din America de Nord sau din diaspora, în 

cadrul festivităţilor legate de Târgul International de Carte de la Montreal, 

la care se va participa cu un stand, cât mai des cu putință. Premiul va fi 

stabilit prin votul unui juriu de benevoli, însărcinat cu citirea lucrărilor de 

debut. Aceast juriu, cât și decizia luată, vor fi validate de Comitetul 

Executiv. 

 
Art. 18. Drepturile membrilor Asociaţiei : 

 

a.  Să participe la adunările generale ale Asociaţiei (filialei); 

b.  Să participe la activităţile, programele şi proiectele Asociaţiei; 

c.  Să aleagă şi să fie aleşi în Comitetul Executiv al Asociaţiei; 

d.  Să fie sărbătoriţi cu ocazia unor realizări importante, primirii de 

premii, aniversări personale etc;  

e.  Să facă recomandări pentru primirea de noi membri, respectând 

condițiile prevăzute la art. 2 

f.   Să fie ajutaţi la nevoie, în situaţii dificile, în funcţie de 

posibilităţile materiale ale Asociaţiei;  

g.  Membrii Asociaţiei vor beneficia, la nevoie, de sprijinul 

A.S.R.A.N. ca reprezentant sau intermediar în negocierea sau 

stabilirea dreptului de autor (prin Împuternicire sau Testament). 

 
Art. 19. Îndatoririle  membrilor Asociaţiei : 

 

a . Să participe activ şi să contribuie financiar,în funcţie de 

posibilităţi, la împlinirea menirii şi obiectivelor Asociaţiei ; 

b.  Să respecte şi să ducă la indeplinire hotărârile luate în condiţii 

statutare în Adunările Generale, de lucru sau de Comitetul Executiv 

al Asociaţiei ; 

c.  Să plătească cotizaţia de membru ; 

d.  Să respecte normele deontologice scriitoriceşti; 

e.  Să acţioneze pentru păstrarea şi creşterea prestigiului Asociaţiei în 

America de Nord şi în lume ; 

f.  Membrii A.S.R.A.N. vor dona bibliotecii Asociației câte un 

exemplar din lucrările pe care le-au publicat. Acestea vor fi 

popularizate prin revista Destine Literare. 

g.  Membrii ASRAN trebuie să promoveze și să susțină și valorile 

culturale ale țării de origine, unde s-au format intelectual.  
 

 
.  

... 
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Asociația Scriitorilor Români  

din America de Nord 
 

 

 

 

 

 

Membrii fondatori  

Veronica Balaj 

Marian Barbu 

Melania Caragioiu 

Iacob Cazacu 

Alexandru Cetateanu 

Monica Ligia Corleanca 

Al Francisc 

Constantin Lupeanu 

Cristina Mihai 

Dana Oprita 

Liviu Pendefunda 

Vavila Popovici 

Florentin Smarandache 

Lavinia Stan 

Cerasela Tofan 

Lucian Turcescu 
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Destine culturale 
 
 

 
 

Iacob Cazacu-Istrati 
 

     Poet, ziarist, istoric, publicist-comentator, participant la diferite manifestări cu 

caracter cultural-literar, social șI istoric.                                                                             

Ca poet, editează mai multe culegeri de versuri: „Destăinuiri”, editura „Labirint“, 

Chişinău, 2003, „Florile Speranţei”, ed. „Nasha Canada Publishing” 2008, Toronto, 

„Petale de dor şi vis”, ed. „Magna-Princeps”, Chişinău, 2010 , „Cearta” și „Adevăruri 

pe frunze de arțar” ed. „Prometeu”, Chișinău, 2013 - prin care, după aprecierile criticii, 

„se aduce o contribuție la educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de plaiul 

natal, de limba maternă, de semeni, de simţire si aspiraţii”.                           

       Este corespondent special și laureat pentru publicistică pe anii  2012, 2013, 2014 al 

săptămânalelor „Literatura și Arta” și „Cuvântul” (Republica Moldova);  la ziarele 

„Timpul” „Jurnal de Chişinău”ş.a., cât şi la cele de peste hotare: „Familia” din Serbia, 

„Observatorul”, „Faptul divers” din Canada, „Curentul internaţional”, www.agero-

stuttgart, Germania, „New York Magazin” din S.U.A., „Pagini Românești” în Noua 

Zeelandă ş.a; deținător al Premiului Presei la Concursul Internațional de poezie și 

Proză „STARPRESS 2012”;  locul II la concursul internaţional de poezie pentru 

românii din întreaga lume LIMBA NOASTRA CEA ROMÂNA- STARPRESS, 2013; 

Premiant şi deţinător al Diplomei de Excelenţă „ATRACŢIA POLILOR” – literatură 

basarabeană din diaspora pentru volumul „Adevăruri pe frunze de arţar”: poezii, 

eseuri, tablete. Editura Prometeu, 2013.                                                                           

     Prezent în mai multe antologii de poezii şi proză, precum „Antologia scriitorilor 

români contemporani din întreaga lume” (româno-germană şi româno- italiană), 

editura FORTUNA, 2013 şi  2014.  

       Este membru al Sfatului Ţării 2, Membru al Uniunii  Ziariştilor Profesionali  din 

România, Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, membru fondator al 

Asociației Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN). Vice-președinte al 

Organizației Internaționale a Românilor Wordldwide Romanian Forum – Forumul 
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Nicolae Dabija 

 
 

Poezia dorului 
 

„…Doar o căsuţă 

Într-un colţ de rai, 

Doar o măicuţă 

Şi-o limbă ai”!… 

Iacob Cazacu-Istrati 

 

Un colecţionar de cactuși îmi 

povesteşte: a adus un cactus din Egipt. 

Acesta nu înflorea odată cu ceilalţi, ci târziu 

– calculase prietenul meu – atunci când 

înfloreau cactuşii în Egipt. 

Iacob Cazacu-Istrati e un cactus. Acolo 

în Canada, unde locuiește actualmente, el 

înfloreşte, își deschide bobocii sufletului, 

tânjeşte, se bucură sau se întristează odată 

cu plantele, arborii şi consângenii lui de 

acasă. 

Coroanele acestui arbore numit Iacob 

Cazacu-Istrati rodesc în Canada.Unde 

munceşte, scrie, visează. Iar rădăcinile 

înfloresc aici. El trăieşte de la distanţă cu 

problemele Basarabiei, numită în poeziile 

sale România Mică. 

Şi dacă Nichita Stănescu credea că o 

poezie nu poate fi decât de dragoste, toate 

poemele lui Iacob Cazacu sunt poeme de 

dor. De dor de oameni dragi, de peisajele 

locului ce-i păstrează amintirea, de cuvintele 

limbii române cu care a plecat – ca să-şi 

simtă patria aproape – dincolo de ocean, de 

filele istoriei româneşti pe care a predat-o 

câteva decenii în şcolile din raionul 

Teleneşti. 

Cele scrise de Iacob Cazacu-Istrati 

izvorăsc dintr-un preaplin sufletesc. El 

trăieşte literatura. El respiră cu ea şi se lasă 

respirat (sau mirosit ca de o fiară) de 

aceasta. 

Iacob Cazacu-Istrati mi-a mărturisit că 

scrie doar atunci când nu poate să nu scrie. 

Cuvintele se aşază singure pe foaie. Pentru 

el, poezia e ca setea, e ca foamea, care nu 

înconjoară, ci dă pe de-a dreptul. 

De aici şi directitatea mesajului, 

sinceritatea conţinutului, diluarea pastelor 

metaforei: cititorul căruia i se adresează nu 

e unul inventat, sofisticat, de peste mări şi 

ţări, de peste secole, ci unul concret, de azi, 

de lângă el sau din el însuşi. 

Aşa cum de multe ori am avut impresia 

că scrisul a fost pentru mine nu doar un 

refugiu, dar şi zid de apărare, el ocrotindu-

mă de agresivităţile acestei existenţe, Iacob 

Cazacu-Istrati îşi face din scris un zid de 

apărare contra înstrăinării, contra 

singurătăţii din pustia unor locuri sau din 

mijlocul unor mulțimi de oameni, contra 

îndepărtării de sine însuşi. 

Singurătatea e singularitatea sa. Numai 

dorul îi mai poate face la inimă bătături. 

 

Doar o căsuţă 

Într-un colţ de rai, 

Doar o măicuţă 

Şi o limbă ai. 

 

Acesta este laitmotivul preocupărilor 

sale literare. Poezia lui e firească, autorul 

scrie precum vorbeşte: el îşi rosteşte rimele 

mai degrabă cu buzele inimii: 

 

Sunt fiu adoptiv al durerii 

Şi frate cu visele vieţii, 

Sunt fiul tainelor serii 

Şi frate cu umbra tristeţii. 

 

Iacob Cazacu-Istrati scrie despre istorie: 

cea de ieri şi cea de azi, despre Basarabia sa, 

despre mamă-tată-fraţi-surori-copii-sat-

Ţară-Dumnezeu, ca teme topite într-un 
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singur subiect, despre bunătate, om, viaţă. 

timp, străinătate şi înstrăinare. 

Cuvântul e presat ca strugurele în teasc, 

ca să se facă vin, nu unul care să îmbete, ci 

care să trezească. 

Avem de a face cu o poezie a dorului, 

dar şi a intuiţiei, menită să dezlocuiască 

realul. În ea Iacob trăieşte ca într-o ţară, 

ctitorită pe o hartă de cuvinte. 

Patria este locul unde ne naştem, 

independent de voinţa noastră, spaţiul 

predestinat ce putem să-l recuperăm zi de zi, 

clipă de clipă, cu ajutorul dorului, sentiment 

propriu doar fiinţei umane, prin care Cel de 

Sus a dorit să-l deosebească pe Om de 

lumea vegetală şi de cea animală. 

Acesta este şi crezul poetului patriot 

Iacob Cazacu-Istrati. 

 

 

 

 

 

Gemene plaiuri de Prut 
 

Confratelui meu basarabean, poetului Iacob Cazacu-Istrati/ 

 

 

Cum vântul umflă lin pânzele largi de corabie, 

Tot astfel dragostea îmi umple versul de dor 

Pentru tine, vitregită de dor Basarabie, 

Tărâm din tărâmul Patriei noastre – odor. 

 

Tulnice , buciume din străbunii Carpaţi 

Răsună spre Nistru, ca o nestinsă chemare, 

Doinele vorbesc în aceeaşi limbă de fraţi 

A Viteazului Mihai, Iancu şi Ştefan cel Mare. 

 

Peste casele noastre luminează falnic prin timp 

Luceafărul aprins de poetul nostru neîntrecut: 

Razele lui ne învălue fiinţele ca un nimb, 

Astru veghind în zenit gemene  plaiuri de Prut... 

 
Ion  Segărceanu 

 2008, Toronto  
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Iacob Cazacu-Istrati 
 

Poeme selectate din volumul 

 
         Cu dor şi dragoste te cânt… Chişinău 
 

 
 

Imn libertăţii 

 
 

Speranţa mea de mâine  

Fii azi realitate, 

O luptă-mi mai ramâne: 

Cea pentru libertate! 

 

   Pentru poporul, care 

   Îşi poartă mândrul nume, 

   În ochii lui văd soare 

   Ce-n veci nu va apune! 

 

 

La luptă pentru Ţară, 

Pentru pământul meu, 

Duşmanii noştri piară 

Uitaţi de Dumnezeu! 

 

  Vedeţi, că Ţara plânge? 

  Deci, ceasul nostru bate! 

  Dreptatea va învinge 

  Şi Sfânta Libertate! 
 

(Toronto) 
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Dorinţa 
 

 

Aş  vrea  în veacuri  să  rămân 

Zburând  prin  timp  cu poezia, 

Să mă mândresc, că sunt român 

Şi am o măiculiţă - România. 

 

Urmaşii mei, ai dacilor feciori, 

Nu e mai scump nimic în lume… 

Doar Doina, limba şi meleagu-nflori 

Şi- al Ţarii   falnic  nume! 

 
(Viena) 

 

 

 

O…lume, ce doreşti ?      
 

 

Priviţi spre Europa cu gândul la 

Unire?! 

Dar nu vedeţi un lucru simplu azi, 

Că Ţara-i condamnată la pieire, 

Voi, rătăciţi prin lume ca nomazi. 

 

Nici prin străini nu vă-mpăcaţi cu 

fraţii, 

Iar viaţa trece…trece - urmele 

rămân… 

Invidiaţi pe unii şi-i urâţi pe alţii, 

N-aveţi credinţă sfântă în sufletul 

păgân. 

 

Lăsaţi trufia şi minciuna blestemată 

Şi coborâţi din nori pe acest pământ, 

Amintiţi-vă, că-aveţi o mamă şi un 

tată, 

O Ţară şi un Neam, o Doină şi un 

Cânt. 

 

Acum a sosit ceasul!  Hai!  Ca fraţii 

Să ne unim hotarul, nu lăsaţi pe 

mâine, 

Să plângă iarăşi Codrii şi Carpaţii… 

Unire, lume! Deşteaptă-te române! 

 
(Hamilton, 

           Câmpul Românesc) 

 

 

Mă voi întoarce… 

 
   Mă asteaptă tristă azi în zare 

   Căsuţa părintească de pe mal, 

   Copilaria mea plină de soare 

   Şi- al râului lin, molcom val…                

 

Plânge râul mânios în vale, 

Plânge  cireşelul în floare, 

Plânge nucul lângă casă, 

Plânge spicul bun de coasă… 

 

Mă voi  întoarce  la  Ponoare, 

La plaiul scump, scăldat în dor… 

S-alerg pe nesfârşitele ogoare 

Din satul meu, spre care- n vise  zbor…    

 
(Frankfurt pe Main,                             

Germania) 

 

 

 

Pluteşte visul… 
 

 

Pluteşte visul meu amar- pelin... 

Şi scriu cu dorul ce-l dorim, 

Cu lacrimi scriu şi cu venin : 

- Hai, fraţilor să  ne Unim! 
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Azi beau amar. Oftând mereu 

Beau seva sufletului meu, 

Căci am ajuns în Ţara mea 

Străin, ca şi o turturea! 

 

Sunt trist, că nu m-aţi înţeles, 

Şi-am fost trădat aşa uşor… 

Că  steaua mea în Univers 

 Se stinge biata-ncetişor! 

 

De ce sunteţi atât de răi? 

Că-mi arde sufletu-n văpăi… 

Lăsaţi-mă să mă-mplinesc, 

Să cred în voi, să vă iubesc! 

 

 Doar, fraţi suntem de la o mamă 

Şi cerului vom da noi seamă... 

Nu se mai poate sta în aşteptare, 

Hai, să-nfăptuim  Unirea Mare! 

 

Pluteşte visul meu amar- pelin... 

Şi scriu cu dorul ce-l dorim, 

Cu lacrimi scriu şi cu venin : 

- Hai, fraţilor să  ne Unim!!! 

 
(Alba Iulia - Blaj, 

                Câmpia Libertăţii) 

 

 

 

Prin străini, 

străin… 
 

 

Aici de toate sunt, 

Bunurile lumi- toate… 

Dar, mi-i dor de-al meu 

pământ, 

Cu-ale râului dulci şoapte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici apa parcă-i apă  

Gingasă şi cristalină, 

E dulce şi e bogată, 

Însă, totuşi e străină… 

 

Cum e Codrul îi pădurea:  

Fel de fel de păsărele… 

Frumuseţe - cât privirea, 

Dar, nu-s păsările mele. 

 

Şi legume, fructe multe 

Ca la noi în ţară cresc, 

Dar, îmi pare, că sunt mute, 

Cu-ale mele eu vorbesc… 

 

Totu-i bine, lumea-i bună, 

Zâmbete şi flori – cât vrea… 

Chiar la noi de este ură, 

Mi-i mai dragă, că-i a mea. 

 

Ce bine arată omul, 

Care este fericit, 

Dacă Ţara-i e ca pomul, 

Plină cu ce ai dorit. 

 

Dar, cât mi-i acum de bine, 

Soarele nu - aşa răsare… 

Nu e ca în sat la mine, 

Parcă nu-i  acelaş soare. 

 

Iarăşi dorul mă cuprinde: 

Fie-n Ţara mea mai rău 

Şi-n străini fie mai bine.... 

Tot mai drag mi-i satul meu! 
 

 (Toronto) 
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Pământule străbun, 

îndurerat!... 
 

 

 

 

În Ţara noastră noi suntem stăpâni 

Şi nimănui nu vom ceda 

Pământul bunilor-străbuni, 

Nici după ce vom deceda! 

 

Ne este Țara ca o casă mică, 

În care-avem şi bucurie şi nevoi, 

Avem livezi şi vii, avem pâinică, 

Fiindcă de la muncă n-am dat înapoi. 

 

Aşa ni-i neamul de-o vecie, 

Ca tot străinul să-l primim, 

De n-a venit cu rău în ospeţie 

La masă-l aşezăm şi îl cinstim. 

 

Sălbatici mulţi sărmana glie ne-

au călcat 

Şi s-au hrănit, storcându-i seva 

din belşug, 

Minţindu-ne mereu că ne-au 

eliberat, 

Ei ne-au condus forţat, dar noi 

am tras în jug. 

 

Meleagul nostru pentru ei e-o colonie, 

Cremlinul vrea pământul să ni-l ia, 

Creând de zor „republici - autonomie “ 

Uitând că fiecare-şi are vatra sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveţi pe masă plin cu vin 

paharul, 

Pâinică de pe-acest pământ, 

Dar, dac-o faceţi pe tâlharul, 

Aici vă veţi găsi mormânt. 

 

În Ţara noastră noi suntem stăpâni 

Şi nimănui nu vom ceda 

Pământul bunilor-străbuni, 

Nici după ce vom deceda! 

 
(Tell-Eneşti) 

 

 

 

   Ploaia 
 

Cu speranţe astăzi plouă 

Peste mica mea Moldovă, 

Şi-a venit cu ploaia-ndată 

Roada cea multaşteptată: 

Lăstari tineri, iuţi în toate 

Şi dornici de libertate. 

 

Hai! Sariţi la joc, 

Să jucăm cu foc! 

Hora de câmpeni 

Azi în Sărăteni. 

Mâine în Baxani 

Şi în Botoşani. 

Hai, să ne unim, 

Să ne veselim! 

                                 
 

 

 



 ASRAN  | Destine Literare 83 

 

 
 

Rosemarie Haineș, PHD 
 

Evoluție prin spiritualitate 
 

Lumea de astăzi se confruntă cu un 

conflict major între integrarea tehnologiilor 

moderne, de mare complexitate, ideologiile 

culturale, sociale și precaritatea moralei, 

eticii, religiei și chiar a spiritualității. 

Cercetările efectuate în esența conștiinței 

demonstrează că nu există nicio sciziune 

între știință și spiritualitate. Tot ceea ce 

există apare dintr-o sursă unică și infinit, 

creația în totalitatea ei fiind evoluție și nu 

cauzalitate. Pentru spiritul modern, știința 

este obiectivă, în timp ce experiențele non-

fizice sau de natură mentală sunt supuse 

îndoielii și polemicilor. Mecanica cuantică a 

depășit paradigma newtoniană asupra 

realității; universul e definit ca un întreg, ca 

o totalitate interactivă a câmpurilor de 

energie infinită, care așteaptă influența 

intenției și a formei. 

Vizionarismul lui Mihai Eminescu, de 

care s-a vorbit atât de mult este, de fapt, clar 

vedere și înțelegere superioară a lumii și 

Creației. Cunoaşterea ezoterică, i-a permis 

explicarea fenomenelor social-politice ale 

vremii de la un nivel înalt al conștiinței.  

La o analiză infoenergetică, vom 

constata că Eminescu a fost Fiu de 

Dumnezeu, cu o misiune specială în această 

țară, de ridicare a nivelului de conștiință al 

contemporanilor săi, suigeneris prin 

explicitarea faptelor sociale și politice, dar 

nu numai, dintr-o altă perspectivă, 

neînțeleasă la momentul anilor 1870-80 de 

către societatea de atunci. A-l reduce pe 

Eminescu la a fi numai un romantic în 

literatură, un jurnalist vehement înseamnă 

prea puțin. Această personalitate polivalentă, 

acest mare spirit a făcut analiza politică, 

economică, sociologică, deschizând 

drumuri, direcții care, din păcate, nu au fost 

urmate de o societate care nu a putut să-l 

înţeleagă.  

Iată câteva idei care se degajă din creația 

sa și care l-au înscris în universalitate și care 

vin, astăzi, în întâmpinarea descoperirilor 

fizicii cuantice:  

   * sentimentul cosmic, 

   * înțelegerea și operarea cu simboluri 

universale,  

   * proiectarea în astral a existenței umane, 

   * ideea lumii ca vis (lumea ca proiecție 

holografică), 

   * ideea inexistenței timpului și a spațiului 

decât ca proiecții ale subiectivității noastre,  

   * cultivarea meditației și a contemplației 

ca mijloace de a atinge transcendentul, 

   * credința în magie, ca tehnică 

transcendentală, 

   * eroii, personajele sale, sunt mai mult 

spirite  decât oameni tereștri, e o lume 

stranie, sublimată, cea în care ei acționează, 

   * citirea în zodii, în rune, în formule sacre, 

prin care se descifrează universul, 
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   * întâlnim frecvent dedublarea individului 

ca practică ezoterică,  

   * ideea iubirii care singură aduce 

echilibrul spiritului (depășind modelul 

demonic/angelic), 

   * recunoașterea existenței unui Creator 

Suprem, 

   * teoria reîncarnării, 

   * voluptatea trăirii în natură, 

   * teorii sociale, economice și politice 

aproape profetice.  

Mihai Eminescu și-a conștientizat 

condiția de spirit călăuzitor pe pământ, cu 

misiune temporară și cu sfârșit tragic,  de 

sacrificiu.  

Și pentru că luna decembrie a fiecărui an 

este o lună profund spirituală, plină de 

tradiție și de identificare cu spiritualitatea 

românească, nu putem să nu amintim și de 

culegătorul de folclor Eminescu. Acesta a 

știut adevărul conform căruia cuvântul 

creează realitatea ( " La început a fost 

Cuvântul"), convins fiind că specificul unui 

popor se regăsește în spiritualitatea sa, în 

mitologia și tradiția sa.  

Am invocat personalitatea lui Mihai 

Eminescu pentru a ilustra câmpul 

morfogenetic sub care poporul român a 

ființat ( câmpurile morfogenetice, concept 

datorat fizicianului Rupert Sheldrake, 

semnifică modele de organizare invizibile 

care acționează asemenea unor șabloane de 

energie pentru a stabili forme pe diferite 

nivele ale vieții.). Câmpurile morfogenetice 

se regăsesc în câmpurile energetice ale 

conștiinței și constituie fundamentul 

modelelor de gând  și de imagini, prezente 

în invizibil, și care acționează ca un 

principiu organizator, manifestând o atracție 

magnetică.  

Puterea spirituală (nota bene! prin 

spiritualitate nu înțelegem religie, ci 

ansamblul credințelor și acțiunilor 

referitoare la spiritul uman, tot ceea ce ține 

de spiritul nostru , tot ceea ce facem pentru 

spiritul nostru, acea bucățică de Dumnezeu 

la care omul poate ajunge prin intermediul 

sufletului ) a unei colectivități , a unei 

culturi este fundamentul existenței acelei 

colectivități. Timpul cosmic în care trăia 

Eminescu este timpul sufletului, iar sufletul 

este conștiința noastră.  

Fiecare dintre noi are propriul nivel de 

conștiință care astăzi poate fi măsurat, prin 

metode științifice. Medicul psihiatru și 

cercetătorul spiritual american David 

Hawkins a elaborat o hartă a conștiinței, 

măsurând pe o scară de la 0 la 1000, diferite 

câmpuri energetice ale nivelelor de 

conștiință corelate cu anumite procese ale 

conștiinței - emoții, percepții, atitudini, 

credințe. Redăm această hartă a conștiinței a 

lui Hawkins pentru că este util să ne 

confruntăm , noi înșine, cu propria 

conștiință.   

Fiecare nivel energetic are o semnificație 

în planul emoțional, al credințelor și 

comportamental.  

Nivelul energiei 20 : rușinea, disprețul 

față d Dumnezeu, 

        "           "        30 : vinovăția, 

învinovățirea distrugerea, 

        "           "        50 : apatia, disperarea, 

pierderea speranței, 

        "           "        75 : durerea, pierderea, 

descurajarea, 

        "           "        100 : frica, nesiguranța, 

insecuritatea, 

        "           "        125 : dorința, dependența, 

patima, 

        "           "        150 :  furia, 

resentimentul, răzbunarea, 

        "           "        175 :  mândria - pe de o 

parte creează motivație, stimă de sine,  

- pe de altă parte, creează aroganță, negație, 

refuz, 

        "            "       200 :  curajul, reprezintă 

limita dincolo de care atingem puterea, 

        "            "       250 :  neutralitatea, 

începutul încrederii în sine, 

        "            "       310:  bunăvoința, 

depășirea rezistenței interioare în fața vieții, 

empatia, 

        "            "       350:  acceptarea, 

angajarea în viață și în circumstanțele 

acesteia,  

        "            "       400:  rațiunea, înțelegerea 

și informația sunt instrumentele ei, apare         

                                                                                                                        

înțelepciunea, 
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        "            "       500: iubirea,  

        "            "       540: bucuria, pe măsură 

ce iubirea devine tot mai necondiționată, ea 

se 

transformă în bucurie interioară și izvorăște 

din fiecare moment al existenței; acesta est 

nivelul vindecării, al grupurilor spirituale, al 

sfinților și vindecătorilor, 

        "            "       600:  pacea, atingerea 

transcendenței ; acesta este nivelul 

învățătorilor 

spirituali, al marilor creatori de opere de 

artă, 

        "            "       700-1000: iluminarea 

care înseamnă conștiință pură, identificarea 

cu  

Divinitatea; acesta este nivelul modelelor 

spirituale ale omenirii precum Buddha, 

Krishna, Iisus Hristos. Aceste ființe stabilesc 

câmpuri energetice de atracție, care 

influențează întreaga omenire.  

Obstacolul principal în calea dezvoltării 

omului constă, astăzi, în puținătatea 

cunoștințelor sale cu privire la natura 

conștiinței.  

Transmodernitatea este noua paradigmă 

a secolului 21, paradigma definirii fizicii 

cuantice, care oferă noi instrumente de 

cercetare a realității, de pe bazele metafizicii 

cuantice, în conexiune cu descoperirile 

fizicii cuantice.Trans modernitatea propune 

modelul unui univers ierarhizat, în care 

sacrul reprezintă legătura dintre diferitele 

niveluri ale realității. Spiritualitatea trans 

modernă consideră că există o unitate 

multidimensională a nivelurilor de realitate, 

natura acestei unități fiind de sorginte 

spirituală, fiecare individ fiind o proiecție , o 

hologramă a Creatorului. Unul dintre 

niveluri este transcendența, fiecare individ 

ca hologramă conștientă a Conștiinței 

Supreme nu se poate revela decât în urma 

unui proces de autodezvoltare și 

autoevaluare de sine.  

Conștiința este un sistem cuantic 

multidimensional, flash-urile conștiinței și 

gândurile fiind evenimente cuantice de un 

nivel înalt. Matematicianul și fizicianul Sir 

Roger Penrose de la Universitatea din 

Oxford și anestezistul Stuart Hameroff de la 

Universitatea din Arizona au emis încă din 

anii `90 teoria conform căreia starea de 

conștiență este rezultatul vibrațiilor cuantice 

din microtubulii aflați în interiorul 

neuronilor din creier. Natura conștiinței 

relevă, astfel, natura existenței noastre. 

Mintea, prin care se exprimă raționalitatea și 

gândirea simbolică, este un epifenomen al 

conștiinței și un substrat al acesteia. 

Conștiința, de fapt, este esența vieții. În 

câmpul energetic al conștiinței, există 

modele, tipare, care se transformă în 

realitate ca apariție în lumea fenomenală 

atunci când condițiile sunt îndeplinite și 

când există intenție și voință. Creierul este 

un instrument de recepție a energiilor în 

forma gândurilor. Și, în felul acesta, 

ajungem la câmpurile morfogenetice cu care 

rezonăm.  

Conștiința superioară operează cu 

atemporalitatea, cu sentimentul cosmic, cu 

altruismul , cu compasiunea și iubirea 

necondiționată. Iată de ce Eminescu este 

universal. Conștiința înaltă iluminează - de 

unde și asocierea sa cu Lumina. Conștiința 

înaltă nu cunoaște separarea, diviziunea, este 

inefabilă și este dincolo de minte. Conștiința 

înaltă o atingem prin morală, etică și tradiție.  

Ne aflăm într-o lună- luna decembrie - 

profund încărcată de spiritualitate pentru 

poporul român. Este o lună patronată de un 

spirit înalt și de tradiții și obiceiuri spirituale 

specifice , care ne reamintesc de unde 

venim, ca popor.  

Saltul cuantic de conștiință necesită din 

partea noastră transcenderea contextului 

inadecvat, viciat, prin capacitatea de 

conștientizare a matricei noastre divine și de 

accesare a Adevărului.  

Să nu uităm de colecția de Legi ale 

Daciei, cunoscută în secolul al VI-lea al erei 

creștine sub numele de Leges Bellagines, 

emanate în numele divinității, legi morale, 

religioase, politice și civile, care ne-au 

fundamentat ca popor, să știm că pentru a nu 

fi uitate Legile erau cântate.  

Imnele religioase antice celebrau 

perfecțiunea și sfințenia moravurilor vechi, o 

epocă de fericire și prosperitate. din veacul 

de aur al lui Saturn. Memoria acelei epoci 
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fericite se păstrează, astăzi, în colindele 

tradiționale ale poporului român, care se 

cântă cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului. 

Moș Crăciun ( personajul legendar divin, 

Saturn) vine încărcat cu bunătăți și aduce 

îndestulare și bucurie.  

Dar, vă rog, să nu confundăm tradiția 

bucuriei și îndestulării aduse de Moș 

Crăciun  cel vechi cu consumerismul 

delirant de acum. Nu vă lăsați copleșiți de 

fals!  

Să celebrăm cu smerenie pe Moș 

Crăciun și nașterea unuia din cei mai mari 

iluminați ai omenirii, Iisus Hristos, calibrat 

la nivelul  1000 al conștiinței pure.  
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Lucian Turcescu 

                                                                                   

Despre secularizare și rolul religiei „în 

chestiunile publice“ 

Secularizarea este una dintre temerile exprimate din ce în ce mai des în România 

ultimilor ani și ea a înlocuit teama de ateism pe care o auzeam în perioada comunistă. 

Secularizarea este un concept diferit de ateism, în sensul că ateismul avea ca scop ultim 

anihilarea religiei. Secularizarea nu are acest țel, dimpotrivă, insistă pe protejarea 

religiei chiar prin legislație, dar urmărește expulzarea ei din spațiul public și 

practicarea în privat. Mulți oameni o percep ca pe ceva rău, ceva care favorizează o 

răceală a credinciosului față de religie și, în cele din urmă, o abandonare a religiei. 

Cumva, conceptul de secularizare este 

precum cel de persoană: toată lumea îl 

folosește, dar puțini îl înțeleg sau înțelegerea 

unora diferă drastic de a altora. Voi porni de 

la o definiție foarte generală a secularizării, 

precum cea exprimată mai sus, și voi încerca 

să o detaliez de-a lungul câtorva articole, 

prezentând-o istoric, analizând-o și 

evaluând-o în lume și în România. 

În lumea occidentală, unde fenomenul 

secularizării a apărut de prin secolul 18, s-au 

luat măsuri (unele drastice) de separare a 

religiei de stat, de împingere a religiei în 

afara spațiului public în interiorul celui 

privat – biserica, propria casă. În secolul 20, 

teoria dominantă în științele sociale 

occidentale proclama faptul că, cu cât o 

societate se modernizează, cu atât ea se 

secularizează, împingând religia în spațiul 

privat. Au existat numeroși doctrinari ai 

secularizării, mai ales până prin anii ’70-’80. 

Evenimentul politic care a dus la dubii 

despre validitatea acestei teorii este 

Revoluția Islamică din Iran (1979). 

Doctrinarii vestici ai secularizării au fost 

șocați că o societate cu o conducere pro-

vestică, precum cea a şahului Mohammad 

Reza Pahlavi (regele Iranului), se putea 

întoarce la religie, după ce făcuse pași 

serioși către modernizare. Nu doar state 

occidentale creștine au crezut că 

modernizarea le aduce secularizare (și 

lucrurile chiar așa s-au întâmplat), dar și 

state islamice, precum Turcia, Egipt, 

Pakistan, Siria sau Iran, au cochetat cu 

secularizarea ca o consecință pentru 

modernizare, de-a lungul primei jumătăți a 

secolului 20. Gestul de alungare a șahului 

Iranului și revenirea, din exilul în Franța, a 

ayatolahului Ruhollah Khomeini (1902-

1989) în țara sa natală ca politician și lider 

religios șiit, necontestat în 1979, au 

reprezentat începutul sfârșitului secularizării 

și au generat discuții despre o posibilă de-

secularizare a lumii, care continuă până 

astăzi. Tot în 1979 se năștea la câteva mii de 

kilometri de Teheran, în SUA, Mișcarea 

Majoritatea Morală, sub conducerea 

pastorului baptist Jerry Falwell Sr. (1933-

2007), care și ea va milita pentru readucerea 

lui Dumnezeu în spațiul public și va da 

suport președintelui american Ronald 

Reagan, în perioada 1980-1989 (încercare 

fără succes însă), să își aducă propriul 

candidat la Președinție în speranța că acesta 

va împlini visul mișcării. La aceste 

evenimente trebuie să se adauge și acela 

foarte semnificativ al căderii comunismului 

în Europa de Est, în 1989, și în Uniunea 

Sovietică, din 1991. Iarăși, profeții 

secularizării au fost șocați să descopere că 

după 1989 o mare parte a populației fostelor 

țări comuniste îmbrățișa religia în loc să se 
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declare atee, cum se aștepta după atâtea 

decenii de comunism. 

La ora actuală, în cercurile academice 

occidentale există, în principal, trei opinii 

despre secularizare. În primul rând, Peter 

Berger (1929-2017), fost sociolog al 

religiei, de renume major la Boston College 

din SUA și fost avocat al teoriei 

secularizării, retractează propria teorie ca 

greșită și, ca atare, trebuie abandonată: 

„Ceea ce eu și majoritatea celorlalți 

sociologi ai religiei am scris în anii ’60 

despre secularizare a fost o greșeală. 

Argumentul nostru de bază era că 

secularizarea și modernitatea merg mână în 

mână. Cu mai multă modernizare vine mai 

multă secularizare. Nu era o teorie cretină. 

Exista ceva evidență pentru ea. Dar cred că 

era fundamental greșită. O bună parte din 

lumea de azi este clar ne-secularizată, ci 

foarte religioasă” [Peter L. Berger, 

„Epistemological Modesty: An Interview 

with Peter Berger,” Christian Century 114 

(1997): 972-975, 978.]. Explicația dată de 

Berger se bazează pe argumente istorice 

precum cele petrecute în 1979 și 1989 și este 

relativ ușor de înțeles prin considerarea 

acelor evenimente. 

În al doilea rând, politologi de renume 

major în științele sociale, precum Pippa 

Norris (Universitatea Harvard, n. 1953) și 

Ronald Inglehart (Universitatea Michigan, 

n. 1934), nu sunt convinși atât de ușor să 

renunțe la teoria secularizării, ci încearcă să 

o salveze prin injectarea în ea a factorulului 

„securitate”: părți din lume care se simt 

nesigure sunt mai religioase decât acele 

regiuni din lume care se simt sigure [Pippa 

Norris and Ronald Inglehart, „Sacred and 

Secular. Religion and Politics Worldwide” 

(Cambridge University Press, 2004)]. 

Securitatea așa cum o înțeleg ei nu se referă 

doar la securitate militară, ci și, de pildă, la o 

securitate oferită de servicii sanitare sau 

educaționale funcționale. În acest context, 

marea dilemă pe care cei doi politologi nu o 

rezolvă este a Statelor Unite, o țară care, cu 

siguranță, are o securitate militară, de 

sănătate și educațională cum puține țări din 

lume au, și totuși este una dintre cele mai 

religioase țări din lume. SUA este marele 

elefant prezent în cameră pe care ei refuză să 

îl vadă. 

A treia opinie dominantă actualmente în 

cercurile academice occidentale este cea 

conform căreia secularizarea trebuie 

regândită. Sunt deja numeroși reprezentanți 

ai acestei din urmă opinii și aș dori să 

prezint aici doar un nume, Craig Calhoun 

(n. 1952), sociolog, președintele Social 

Science Research Council (SSRC, 1999-

2012) din SUA și directorul London School 

of Economics and Political Science (2012-

2016). El vorbește despre „mitul 

secularismului”, conform căruia Pacea de la 

Westphalia (1648) a adus sfârșitul 

„războaielor religiei”, mit îmbrățișat de 

domeniul relațiilor internaționale din 

științele politice și de științele sociale în 

general. Conform acestui mit, religia este o 

chestiune domestică și privată, în timp ce 

relațiile internaționale sunt o chestiune 

publică. În viziunea lui Calhoun, războaiele 

menționate nu erau cu adevărat războaie ale 

religiei, ci lupte ale taxării, ale nașterii 

statelor moderne și ale apariției 

naționalismului. A ignora rolul religiei în 

chestiunile publice, conform lui, duce la 

pierderea din vedere a impulsului pentru 

reformă politică și socială: drepturile 

omului, socialismul creștin, mișcările 

americane de drepturi civile pentru negri 

(apărute în bisericile baptiste americane) nu 

pot fi înțelese dacă dăm la o parte religia. 

(Lucian Turcescu este profesor la 

Universitatea Concordia, Montreal, 

Canada) 

 

N.R.: În Actul  de DONAȚIE pe care îl publicăm mai jos, cititorii interesați de problemele de 

fiscalitate  vor găsi o bibliografie inedită:  
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056-8. 350 pg. - 1 

52. Grigorie N. Lăcriţa. Teribilisme legislative. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007. ISBN 978-973-115-192-2. 

192 pg. - 17 

53. Grigorie N. Lăcriţa. Dicţionar legislativ fiscal. Volumul 1. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2007. 

ISBN 978-973-688-065-0. 356 pg. – 1 
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54. Grigorie N. Lăcriţa. Dicţionar legislativ fiscal. Volumul II. Taxa pe valoarea adăugată. Editor Tribuna 

economică, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-688-065-0. 378 pg. – 1 

55. Grigorie N. Lăcriţa. Dicţionar legislativ fiscal. Volumul III. Codul fiscal şi Normele metodologice de 

aplicare a Codului fiscal. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-688-065-0. ISBN 978–

973–688–125–1. 416 pg. – 1 

56. Grigorie N. Lăcriţa. Prestarea muncii pe bază de convenţii civile. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 

ISBN 978-973-115-330-8. 296 pg. – 12 

57. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Reglementări contabile conforme cu directivele europene. Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-30-1890-2. 224 pg. - 10 

58. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Finanţe publice şi fiscalitate. Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-30-2349-4. 254 pg. – 60 de exemplare. Este un curs universitar, de o valoare 

deosebită, unicul de acest fel în România. 

59. Grigorie N. Lăcriţa. Forme de prestare a muncii. Convenţiile civile. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2009. ISBN 978-973-688-133-6. 360 pg. - 1 

60. Grigorie N. Lăcriţa. Ghidul specialistului în fiscalitate. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2009. ISBN 

978-973-688-144-6. 424 pg. 

61. Grigorie N. Lăcriţa. Fiscalitate pentru practicieni. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2009. ISBN 978-

973-688-147-3. 316 pg. 

62. Grigorie N. Lăcriţa. Fiscalitate. Soluţii în sprijinul contribuabililor. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2009. ISBN 978-973-688-148-0. 312 pg. - 6 

63. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Dicţionar legislativ fiscal. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2009. ISBN 978-973-30-2629-7. 354 pg. – 2 

64. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Reglementări contabile conforme cu directivele europene, în vigoare 

de la 1 ianuarie 2010. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010. ISBN 978-973-30-2695-2. 396 pg. - 1 

65. Grigorie N. Lăcriţa. Dicţionarul Codului de procedură fiscală. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2010. ISBN 978-973-688-184-8. 396 pg. – 2. O carte foarte valoroasă. 

66. Grigorie N. Lăcriţa. Fiscalitate pentru practicieni. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2010. ISBN 978-

973-688-147-3, 316 pg. 

67. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Impozitarea progresivă. Editura Tehnică, Bucureşti, 2010. ISBN 978-

973-31-2367-5, 260 pg. 

68. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Dicţionarul Codului de procedură fiscală. Editura Sitech, Craiova, 

2010. ISBN 978-606-11-05557-1, 216 pg. – 9. O carte foarte valoroasă. 

69. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Sistemul de pensii bazat pe principiul contributivităţii. Necesitate. 

Posibilităţi de aplicare. Metodologie de calcul. Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0698-1, 164 

pg. – 1. ESTE O CARTE DE FOARTE MARE ACTUALITATE, PERMANENT ȘI ÎN ORICE ŢARĂ. 

Dacă politicienii, parlamentarii și guvernanţii, inteligenţi și bine intenţionaşi, ar studia-o, ar înţelege 

esenţa unui sistem de pensii echitabil, bazat pe autenticele principii de echitate fiscală și socială. 
70. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Impozitarea progresivă sau pe bază de cotă unică? Editura Sitech, 

Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0722-3, 150 pg. – 52 de exemplare. ESTE O CARTE DE FOARTE 

MARE ACTUALITATE, PERMANENT ȘI ÎN ORICE ŢARĂ. Dacă politicienii, parlamentarii și 

guvernanţii, inteligenţi și bine intenţionaşi, ar studia-o, ar înţelege esenţa impozitării progresive și a celei 

pe bază de cotă unică. 
71. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Probleme fiscale. Practici de soluţionare. Editor Tribuna economică, 

Bucureşti, 2010. ISBN 978-973-688-146-2, 146 pg. 

72. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Dicţionarul Codului fiscal. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2010. 

ISBN 978-973-688-183-1. 316 pg. – 4. O carte foarte valoroasă. 

73. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Metode de impozitare. Impozitul forfetar. Impunerea pe bază de 

norme de venit. Probleme şi soluţii de impozitare. Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0755-1, 

212 pg. 

74. Grigorie N. Lăcriţa Probleme fiscale. Practici de soluţionare. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2010. 

ISBN 978-973-688-176-3, 146 pg. – 21 

75. Grigorie N. Lăcriţa. Fiscalitate pentru profesionişti. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2011, ISBN 

978-973-688-203-6, 317 pg. 

76. Grigorie N. Lăcriţa. Fiscalitate. Probleme şi soluţii practice. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2011, 

ISBN 978-973-688-205-0, 340 pg. - 19 

77. Grigorie N. Lăcriţa. Legislaţie fiscală. Interpretare şi aplicare în favoarea contribuabililor. Editor 

Tribuna economică, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-688-204-3, 262 pg. – 5 

78. Grigorie N. Lăcriţa. „Consultanţă fiscală în sprijinul contribuabililor”, Editor Tribuna economică, 

Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-688-222-7, 254 pg. 
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79. Grigorie N. Lăcriţa. Majorări, penalităţi, amenzi, sesizări penale, executare silită, toate aplicate pentru 

aceeaşi faptă de neplată a obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă. Neajunsuri în reglementare, soluţii 

practice de rezolvare, Editura Indaco Systems, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-93313-0-9, 316 pg. – 12. O 

carte foarte valoroasă. 

80. Dr. Grigorie N. Lăcriţa. „Dicţionar fiscal pentru contribuabili”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2012, ISBN 978-973-688-233-3, 286  pg. – 4. O carte foarte valoroasă. 

81. Dr. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). „Codul de procedură fiscală actualizat”, Editor Tribuna economică, 

Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-688-232-6, 286 pg. – 1. 

82. N. Grigorie Lăcriţa. Codul fiscal actualizat. Termeni. Metodologii de calcul. Practică. Editor Tribuna 

economică, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-688-234-3, 296  pg. 

83. Dr. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Prescripţia. Ghid practic în sprijinul contribuabililor”, Editor 

Tribuna economică, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-688-353-8, 298 pg. 

84. Dr. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Soluţii la probleme fiscale”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2013, ISBN 978-973-688-354-5, 250 pg. - 5 

85. Dr. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Ghid fiscal”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2013, ISBN 

978-973-688-355-2, 250 pg. – 10. Este o carte foarte importantă. 

86. Dr. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Legislaţia fiscală”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2013, 

ISBN 978-973-688-356-9, 250 pg. – 10 

87. Dr. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Fiscalitate practică”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2013, 

ISBN 978-973-688-357-6, 250 pg. 

88. Dr. N. Grigorie Lăcriţa. „Metode pentru evitarea dublei impuneri” , Editor Tribuna economică, Bucureşti, 

2014, ISBN 978-973-688-368-2, 158 pg. 

89. N. G. Lăcriţa (coordonator). „Totul despre amortizarea contabilă şi fiscală”, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2015, 242 pg. 

90. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Probleme şi soluţii din practică fiscală”, Editor Tribuna economică, 

Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-688-387-3, 236 pg. 

91. N. G. Lăcriţa (coordonator). „Neajunsurile legislaţiei fiscale, soluţii practice de rezolvare”, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-18-0570-9, 354 pg 

92. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Dicţionar legislativ fiscal”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2016, 

354 pg. 

93. N. Grigorie Lăcriţa (coordonator). „Lexicon fiscal”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2016, 274 pg. – 

6. Este o carte foarte importantă. 

94. N. Grigorie Lăcriţa. „Universul fiscalităţii”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2017, ISBN 978-973-

973-688-411-5, 196 pg. 

95. N. Grigorie Lăcriţa. „Universul fiscalităţii”, Editura Sitech, Craiova, Ediţia 2018, ISBN 978-973-973-688-

411-5, 236 pg. 

96. N. Grigorie Lăcriţa. „Viaţa, fiscalitatea şi religia””, Editura Sitech, Craiova, Ediţia 2018,  ISBN, 254 pg. 
 

Total cărţi donate = 478 de exemplare. 
 

Lucrări, cu ISBN 
N. Grigorie Lăcriţa. Buletin economic legislativ nr. 12/1994. Impozitele și taxele locale. Obligaţiile de plată ale 

agenţilor economici. Editor Tribuna Economică. –2. 

N. Grigorie Lăcriţa. Buletin economic legislativ nr. 7/1994. Fondurile speciale şi obligaţiile de plată ale 

agenţilor economici. Editor Tribuna Economică. –1. 

N. Grigorie Lăcriţa. Buletin economic legislativ nr. 8/1999. Reevaluarea clădirilor și construcţiilor speciale. 

Editor Tribuna Economică. –1. 

N. Grigorie Lăcriţa. Buletin economic legislativ nr. 5/2001. Declararea și impozitarea venitului global. Editor 

Tribuna Economică. –2. 

N. Grigorie Lăcriţa. Revista “Ghid Fiscal” nr. 1 / 2005 – 1 

N. Grigorie Lăcriţa. Revista “Ghid Fiscal” nr. 2 / 2005 – 1 

 
 

P R E C I Z Ă R I: 
1. Unele cărţi abordează probleme de foarte mare importanţă, permanentă și pentru orice ţară. 

Exemplu:  

70. Impozitarea progresivă sau pe bază de cotă unică? Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-

0722-3, 150 pg. din care am predat 52 de exemplare.  

69. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Sistemul de pensii bazat pe principiul contributivităţii. Necesitate. 

Posibilităţi de aplicare. Metodologie de calcul. Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0698-1, 164 
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pg.  

15. Grigorie N. Lăcriţa. Evitarea dublei impuneri. Editura Sitech, Craiova, 2003. ISBN 973-657-382-6. 294 

pg. – 1. Este o carte de foarte mare actualitate, permanent și în orice ţară. 

18. Grigorie N. Lăcriţa. Evitarea dublei impuneri pentru veniturile din muncă. Editura Universitaria, 

Craiova, 2003. ISBN 973-8043-403-3. 296 pg. – 1. Este o carte de foarte mare actualitate, permanent și în 

orice ţară. 

Regret că din unele dintre aceste cărţi am avut pentru donare numai un exemplar. 

 

2. Cele mai multe cărţi abordează probleme esenţiale pentru:  

1) cunoaşterea  noţiunilor, termenilor şi expresiilor fiscale; 

2) interpretarea și aplicarea corectă a legislaţiei fiscale; 

3) aplicarea corectă a metodologiilor de calcul a obligaţiilor fiscale (bugetare, către stat). 

Exemplu: cele de la numărul curent: 22, 53, 54, 55, 63, 65, 68, 72, 80, 85, 93. 

 

3. Mai multe cărţi abordează probleme esenţiale de tehnică fiscală.  

Exemplu: cele de la numărul curent: 10, 12, 14, 16, 21, 26, 31, 32, 35,37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 71, 74, 75, 

76, 77. 

 

4. Aproape în toate cărţile se prezintă neajunsuri din legislaţia fiscală cu soluţiile practice de rezolvare. 

Exemplele cele mai semnificative sunt cele de la numărul curent: 23, 32, 43, 46, 47, 49, 52, 62, 71, 73, 74, 76, 

77, 84. 

Dintre numeroasele propuneri făcute de subsemnatul pentru îmbunătăţirea legislaţiei fiscale, circa 200 au fost 

adoptate. 

Temeinicia analizelor efectuate, a neajunsurilor semnalate și a soluţiilor de îmbunătăţire propuse au fost 

elementele de apreciere care au făcut să fiu solicitat pentru elaborarea de materiale pentru unul din Preşedintele 

României. 

 

5. Precizări. 

5.1. Cu font mic, de 8, sunt scrise cărţile din care NU s-a donat nici un exemplar. 

5.2. Pe fiecare pachet este precizată valoarea cărţilor respective, respectiv: excepţionale; pentru premiul I; pentru 

premiul II; pentru premiul III; pentru premiul menţiune. 

5.3. Cărţile vor fi folosite după cum va considera conducerea UZPR în scopul creşterii prestigiului acestei 

organizaţii. 

5.4. Predarea cărţilor s-a făcut în data de 17 august 2019 direct domnului preşedinte Doru Dinu Glăvan. 

5.5. Donaţia acestor cărţi s-a făcut (1) în calitate de membru al UZPR, (2) în semn de apreciere pentru 

activitatea desfăşurată de această organizaţie. 

 

6. Cărţi donate anterior. 

Menţionez că în luna martie 2018 am mai donat pentru Biblioteca Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 

următoarele cărţi: 

1. N. Grigorie Lăcriţa. „Universul fiscalităţii”, Editura Sitech, Craiova, Ediţia 2018, 2017, ISBN 978-973-973-

688-411-5, 236 pg. 

2.  Grigorie N. Lăcriţa (coordonator), Ungureanu M. Aristotel, Nedeluţ Marinel, Florescu Nicu, Dinescu 

Emilian, Ungureanu M. Dragoş, Popeangă Gabriel, Iana Traian, Ciumag Marin, Boiţă Marius, Pop V. Radu. 

Dicţionar legislativ fiscal. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-30-2629-7. 354 pg. 

3. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Ungureanu M. Aristotel, Dănescu Tatiana, Nedeluţ Marinel,  Boiţă Marius, 

Pop Vasile Radu, Dinescu Emilian, Florescu Nicu, Anghel Daniel, Rizea Marinel, Voicu Dan Mihail, Filip 

Alexandru Bogdan. Dicţionarul Codului de procedură fiscală. Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-

11-05557-1, 216 pg. 

4. N. Grigorie Lăcriţa, Vasile Radu Pop. „Lexicon fiscal”, Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2016, 274 pg. 

5. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator). Nedeluţ Marinel, Anghel Daniel Florin, Pop Vasile Radu, Bogaciu Daniel, 

Dinescu Emilian, Rizea Marinel, Florescu Nicu, Popeangă Gabriel, Filip Alexandru Bogdan. Sistemul de pensii 

bazat pe principiul contributivităţii. Necesitate. Posibilităţi de aplicare. Metodologie de calcul. Editura 

Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0698-1, 164 pg. 

6. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator), Nedeluţ Marinel, Pop Vasile Radu, Anghel Daniel Florin, Bogaciu Daniel, 

Dinescu Emilian, Florescu Nicu, Filip Alexandru Bogdan, Rizea Marinel. Impozitarea progresivă sau pe bază 

de cotă unică? Editura Sitech, Craiova, 2010. ISBN 978-606-11-0722-3, 150 pg. 

7. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator), Maier Dan, Elek Ladislau, Boiţă Marius, Dragomir Laurenţiu, Ciolacu 

Marin, Teşu Ramona, Şorop Alexandru Ovidiu, Constantin Emilia. Finanţe publice şi fiscalitate. Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-30-2349-4. 254 pg. 
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8. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator), Paraschivu Gheorghe, Popeangă Gabriel, Iana Traian, Ciumag Marin, 

Dumitru Silviu, Iordache Dumitru, Osiac Constantin, Pârvulescu Dumitru. Fiscalitatea firmei. Editura Sitech, 

Craiova, 2006. ISBN 973-746-152-5. 316 pg. 

9. Grigorie N. Lăcriţa, Constantin Osiac. Finanţele publice şi fiscalitate. Editura Sitech, Craiova, 2006. ISBN 

973-746-364-1. ISBN 978-973-746-364-7. 174 pg. 

10. Grigorie N. Lăcriţa (coordonator), Pucă Iulian, Şorop Alexandru Ovidiu. Soluţii la probleme controversate 

de fiscalitate. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2006, ISBN 973-30-1667-5. ISBN 978-973-30-

1667-0. 234 pg. 

11. Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, N. Grigorie Lăcriţa. Fiscalitate. Soluţii la probleme controversate. 

Editura Sitech, Craiova, 2006. ISBN 973-746-366-8. 978-973-746-366-1., 223 pg. 

12. Grigorie N. Lăcriţa. Probleme fiscale. Practici de soluţionare. Editor Tribuna economică, Bucureşti, 2010. 

ISBN 978-973-688-176-3, 146 pg. 
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Nadejda Godoroja 

 
Prof. Univ. Dr. Nadejda GODOROJA (specialitatea oncologie-chirurgie)  nu  a avut șansa să studieze în limba 

română. Este remarcabil cum scrie totuși în limba „moldovenească”, iar povestea vieții dânsei sub ocupația 

bolșevică este plină de învățături și captivantă. În prezent se ocupă de un proiect care va salva multe vieți 

omenești – construcția unui centru medical de prevenire si detectare precoce a cancerului ! O viață pusă în 

slujba umanității!  Îi mulțumim din suflet! Suntem onorați că numele unei așa personalități apare în revistă.  

Redactia DL.  

 

Şcoala din Şoldăneşti 
 

La sfârşit de august eu şi Lora am depus 

cerere şi documentele necesare pentru a 

prelungi studiile în şcoala medie din satul 

Şoldăneşti – cel mai apropiat de Lipceni sat, 

în care era şcoală medie - de zece ani - ruso-

moldovenească, ceea ce însemna că erau 

clase cu predarea în limba rusă şi clase 

paralele cu predarea în limba 

moldovenească.  Studiile în clasele a IX-X-a 

ale şcolii din Şoldăneşti nu-mi erau atât de 

interesante  şi îmbucurătoare, ca cele din 

Colegiul agricol din Saharna. Din mai multe 

considerente. Mai întâi de toate, materialul 

pe obiectele de bază pentru mine era de fapt 

o repetare. Dar nivelul didactic la multe 

obiecte era mult mai jos, decât cel de la 

colegiu. Pe lângă toate, condiţiile de viaţă în 

timpul acesta periodic erau, pur şi simplu, 

insuportabile. Dacă la colegiu trăiam în 

cămin în condiţii bune, numai trei studente 

în cameră, şi toate serviciile – biblioteca, 

cantina etc. - erau pe teritoriul colegiului, 

pregătirea pentru lecţii de obicei se efectua 

în incinta bibliotecii, care era înzestrată cu 

diverse surse de literatură nu numai de 

specialitate, ci şi literatură artistică, la şcoala 

din Şoldăneşti biblioteca lipsea în genere. Se 

socotea că este undeva, dar nimeni n-a 

văzut-o. Căminul pentru şcolarii din satele 

adiacente se afla într-o încăpere adaptată, în 

care locuiam câte zece fete într-o cameră, 

fără nici o posibilitate de igienă. Iarna, 

camerele erau încălzite de o sobă, pentru 

care primeam jumătate de căldare de 

cărbuni. Desigur că temperatura în cameră 

era atât de joasă, încât dimineaţa pentru a ne 

spăla, întâi spărgeam gheaţa din căldarea cu 

apă, apoi luăm apă ca să ne spălăm, cel 

puţin, pe faţă. Pe lângă toate, căminul era 

situat departe de şcoală - în celălalt capăt al 

satului. Ţinând cont de starea drumurilor din 

Şoldăneşti, care pe atunci nu văzuse  pietriş 

sau asfalt, pe timp de ploaie ajungeam la 

şcoală pline de noroi din cap până în 

picioare. De aceea ne duceam la şcoală cu 

vreo jumătate de oră mai devreme şi primul 

lucru pe care îl făceam – scoteam o căldare 

de apă din fântâna din curtea şcolii şi ne 

spălam încălţămintea. Dacă la colegiu noi 

eram alimentaţi de trei ori pe zi cu mâncare 

gustoasă, proaspăt pregătită, în timpul 

studiilor la şcoala din Şoldăneşti, mereu 

eram flămânde. De şi părinţii ne aduceau 

peste o zi de-ale gurii – plăcinte, sarmale ş.a. 

– , aceasta era insuficient, fiindcă noi eram 

zece fete în cameră şi nu puteai să mănânci 

de una singură, ne împărţeam cu tot ce 

aveam. Nenorocirea copiilor de colhoznici 

de atunci consta în aceea, că multe familii au 

fost lipsite de sursa de alimentare – forţat li 

s-au luat vitele de la casă. După revenirea lui 

Hruşciov din SUA, Comitetul Central al PC 

URSS a făcut un program de ridicare a 

productivităţii gospodăriei săteşti, care 

trebuia să se manifeste prin mărirea cantităţii 

de carne, produsă în fiecare regiune. 

Conducerea Republicii Moldova, fără a 

investi în dezvoltarea bazei materiale pentru 

creşterea vitelor, a hotărât problema pe 

seama locuitorilor. Le-a colectat forţat 

vacile, porcii, oile,  motivând prin faptul, că 

ele sunt bolnave şi localnicii acordă prea 
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mult timp pentru îngrijirea vitelor, timp care 

ar fi fost util de acordat lucrului în 

gospodăriile colective. Lipsiţi de animale 

domestice, în primul rând de vaci, locuitorii 

satului, îndeosebi iarna, erau lipsiţi de o 

sursă alimentară - de produse lactate atât de 

necesare pentru copii. Pentru noi era 

sărbătoare să reuşim după lecţii să plecăm la 

ospătăria din gară. La Şoldăneşti era o gară 

mare, se opreau trenuri de pasageri, pentru 

care se prevedea pregătirea bucatelor 

gustoase în ospătăria din gară, însă după ora 

patru, după ce, conform orarului, mergeau 

numai trenurile marfare, ospătăria nu mai 

funcţiona. Eu ştiam că şcoala primeşte 

destul pentru a ne aproviziona căminul cu 

cărbuni şi, prin urmare, cu căldură, însă 

directorul şcolii,  comunist, afacerist, vindea 

cărbunii. În mod normal, un cămin pentru 

fete trebuia să dispună şi de o cameră de 

igienă , o baie, dar încăperea respectivă era 

încuiată sub pretextul că în ea e frig şi dacă 

avem necesitate, să mergem la baia 

comunală, care, de asemenea, se afla în alt 

capăt al satului.  

 

 

Desigur că sâmbăta, după lecţii (atunci 

şcoala lucra în regim de şase zile pe 

săptămână ), noi, toate elevele din cămin, 

plecam acasă. Toamna târzie şi iarna, în 

timp de ploi sau zăpadă mare, mergeam pe 

jos, pe calea ferată. De şi drumul era mai 

lung , dar curat – calea ferată se curăţia 

zilnic. Pe lângă toate, obosite şi flămânde 

cum eram, mai păstram şi capacitatea de a 

admira  natura. Şi cum era posibil să te 

fixezi pe faptul că ţi-i foame, când în jur 

erau aşa frumuseţe?  Din fundul văgăunii, 

prin care trecea calea ferată, până sus, unde 

erau amplasate satele era vreo jumătate de 

kilometru. Tot costişul acela era acoperit de 

tufari, care iarna aveau un aspect miraculos:  

îţi bucurau ochii fructele roşii a tufarilor  de 

măcieş şi păducel pe fondul alb al zăpezii. 

Mai jos de satul Parcani  de deasupra 

dealului era o cascadă, apa căreia nu îngheţa 

în cele mai mari geruri; pe marginea ei se 

formau suluri de gheaţă – albe, verzui, 

străvezii – dar deasupra apei curgătoare se 

forma o ceaţă neastâmpărată, aspectul ei se 

schimba permanent. Apoi la vreo sută metri 

mai sus de calea ferată  această apă veşnic 

curgătoare dispărea într-o crăpătură în piatra 

stâncii. De obicei, în acest loc noi făceam un 

popas de vreo jumătate de oră – admiram 

frumoasa cascadă şi mâncam fructe de 

măceş şi păducel.   

N-am dovedit să învăţ vre-o două luni în 

clasa a noua, că de mine s-a apropiat 

secretara organizaţiei comsomoliste şi mi-a 

spus să mă înregistrez la evidenţă în 

organizaţia comsomolistă din şcoală. Eu i-

am spus că Lora (era comsomolistă încă din 

şcoala din Ghidirim) s-a înregistrat de acum, 

iar eu nu-s comsomolistă. Mare forfotă s-a 

început – cum, în clasa a noua şi nu-s 

comsomolistă? Unde s-a mai văzut una ca 

aceasta?  Şi mi-a spus să scriu cerere ca să 

fiu primită în rândurile organizaţiei 

comsomoliste. Am scris şi peste câteva zile 

ea mi-a spus că mâne trebuie să plec la 

Rezina, la Comitetul raional al 

comsomolului , unde v-oi fi primită în 

comsomol. Eu şi încă patru elevi din şcoală 

am plecat cu trenul la ora patru dimineaţa 
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spre Râbniţa, din gară ne-am dus la punctul 

de trecere peste râul Nistru ca să trecem în 

Rezina. Vaporul, care deservea punctul de 

trecere , funcţiona de la ora opt. Era luna 

noiembrie, pe râu se aşezase o ceaţă rece şi 

noi , zgribuliţi de aerul rece, care părea că ne 

pătrunde până la oase, trei ore am aşteptat să 

trecem în Rezina, dar răbdam, căci , cum 

credeam noi , ne aşteaptă un eveniment 

solemn, care ne v-a trece în altă categorie – 

în comunitatea tineretului de avangardă. În 

sfârşit, îngheţaţi, flămânzi, am intrat într-o 

cameră mare a Comitetului raional al 

comsomolului din Rezina. Acolo se adunase 

vreo optzeci de elevi din diferite şcoli ale 

raionului. Toţi tăcuţi, concentraţi asupra 

evenimentului solemn, care , credeam noi, 

v-a urma. Însă la ora nouă în sală a intrat 

secretara comitetului raional al 

comsomolului şi ne-a felicitat că de acum 

noi suntem comsomolişti, putem pleca 

acasă, deoarece carnetele comsomoliste vor 

fi expediate la şcoală şi le vom primi de la 

secretara organizaţiei comsomoliste a şcolii. 

Peste câteva zile secretara organizaţiei 

comsomoliste a şcolii s-a apropiat de mine 

la recreaţie şi mi-a dat un carnet cu coperta 

roşă – carnetul de membru al comsomolului 

leninist. Tot aşa , prin treacăt, ca şi la 

Comitetul raional la Rezina. 

Sâmbăta,  acasă  l-am întrebat pe tata, 

dacă şi el a fost comsomolist. El mi-a spus 

că atunci încă nu era obligatoriu să fii 

comsomolist şi el, ca tânăr din oameni n-a 

vrut să adereze la această organizaţie. A mai 

adăugat că în sat la noi comsomolist a fost 

Gerasim Rudi, care umbla  ca membru a  

comitetului celor săraci (комбед)  şi 

confisca pâinea de la săteni. Eu mi-am 

amintit în ce automobil luxos venise G. Rudi 

la nana Ana, am comparat cu viaţa modestă 

a părinţilor mei şi am conchis că a ştiut acela 

să-şi valorifice străduinţele de curăţire de la 

oameni a surselor de viaţă – ultimelor 

produse alimentare. Am hotărât, că de şi 

aşa-s condiţiile de joc, am ajuns 

comsomolistă, niciodată n-o să fac ceva, de 

ce poate să-mi fie ruşine, ce ar fi un păcat în 

sens creştinesc... 

Aceste evenimente se refereau la 

compartimentul social al vieţii școlare. Ceea 

ce se referea la studii am elaborat un 

regulament strict. De acuma din clasa a IX-a 

am început să mă pregătesc în special la 

disciplinele,  la care trebuia să susţin 

examenele de admitere la Universitatea de 

Medicină (pe atunci – Institutul de Stat de 

Medicină din Chişinău). La fizică, chimie 

rezolvam nu numai problemele din şarga 

pentru acasă, ci într-un caiet special – toate 

problemele din problemar la tema de studiu. 

De şi mă străduiam şi la celelalte obiecte, 

totuşi preferenţial  la matematică – algebră, 

trigonometrie – deoarece îmi plăcea logica 

acestor discipline, implicarea lor în 

confirmarea legităţilor fizicii, chimiei.   

 

 

  
...Iarna, părea n-o să se mai termine, dar 

natura îşi face funcţia ei – uneori întârziat, 

mai lent, decât am dori noi, totuşi, pe aripele 

vântişorului despre mează-zi vine 

primăvara. Venirea primăverii pentru noi a 

fost o sărbătoare nemaipomenită – de şi încă 

nu se uscase drumurile, pe ele mai rămâneau 

băltoace de apă, care dimineaţa erau 

acoperite cu pojghiţe de gheaţă, noi de 
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acuma, ca şi celelalte eleve, am plecat de la 

cămin. Trăiam cu părinţii la Lipceni, în 

fiecare dimineaţă ieşeam din casă la ora 

şase, treceam prin câmp, apoi – prin pădure, 

prin satul Parcani, iarăşi prin câmp – sumar 

şase kilometri – şi la ora opt eram la lecţii. 

După şase lecţii făceam drumul întors. Cu 

fiecare săptămână drumul ne părea mai 

scurt, mai plăcut. Prin luna mai acest voiaj 

ne aducea şi bucurii. Îndeosebi, când 

treceam prin pădure:  îndată după topirea 

zăpezii în pădure apăruse flori – albe, 

gingaşe, cu căpuşorul plecat de părcă erau 

mirese, care, sfiite de atenţia nuntaşilor, îşi 

dau privirile în jos. Giocelul e floare rară, 

cum sunt rare miresele în postul mare, pe 

când toporaşii – floricele albe, roze, violete 

– ca şi viorelele, acopereau tot spaţiul între 

copacii din pădure, care şi ei începuse să-şi 

înnoiască straiele, însă frunzuliţele lor, ieşite 

din muguri, erau încă atât de plăpânde de se 

vedea cerul printre crengi.  Mireasma 

pădurii, de rând cu orchestra fără aranjament 

al păsărilor, care  cântau bucuria revenirii 

din depărtări, ne umpleau sufletul de 

bucurie. Și numai cântecul rar şi ritmic al 

cucului ne aducea la realitate – trebuie să ne 

grăbim,  să nu întârziem la ore.   

Pe lângă disciplinele de bază pe atunci s-

a introdus în programul de studii un nou 

obiect, cum se trata ,,de însemnătate 

practică” – educaţia tehnologică. Profilul 

acestui obiect, probabil, îl selecta colectivul 

pedagogic al şcolii concrete. Nu cunosc a 

cui a fost decizia, dar noi la aceste lecţii 

studiam motorul tractorului şi tehnologia 

lucrărilor de câmp, care se pot efectua cu 

tractorul. La sfârşitul lunii mai la adunarea 

elevilor din clasele superioare ni s-a adus la 

cunoştinţă că, conform indicaţiilor 

guvernului, în şcoli vor fi organizate 

colhozuri şcolăreşti. Pentru aceasta 

colhozurile din satele, din care  sunt copii, 

care fac studii în şcoala noastră, vor atribui 

loturi de pământ colhozului şcolăresc,  cote 

din care  vor fi repartizate la elevi. Aceştia 

vor efectua toate lucrările de câmp 

supravegheaţi de  specialiştii din conducerea 

colhozului. Pentru mărirea eficacităţii 

conlucrării brigăzilor de elevi cu conducerea 

colhozului trebuia de selectat un elev pentru 

postul de preşedinte al colhozului şcolăresc. 

Pe mine mă considerau ,,cu experienţă”, 

deoarece aveam un an de studii la colegiul 

de agronomie, de aceia  m-au propus în acea 

funcţie. Colegii m-au votat unanim. Aşa m-

am pomenit eu cu obligaţii de a forma 

brigăzi de elevi, a conlucra cu 

administraţiile colhozurilor din patru sate, de 

a primi loturi şi a repartiza la elevi cote. De 

sigur că ne-au repartizat loturi, pe care de-

acum creştea porumbul semănat, dar 

buruienele erau mai mari decât plantele. În 

Lipceni pe lângă jumate de hectar de 

porumb la fiecare elev, ne-au mai repartizat 

şi treizeci sote de vie, tot aşa de buruienoasă 

ca şi porumbul. Îndată după ultima zi de 

studii, în prima zi de vacanţă am ieşit în 

câmp. Desigur prăşitul cu sapă mai mare 

decât mine era muncă fizică grea, însă noi 

entuziasmate, lucram din zori până se însera 

şi ne bucuram mult, privind că acolo, unde 

deja prăşisem, plantele  a doua zi erau mai 

verzi, păreau ,,vesele”. Peste câteva zile am 

aflat că la administraţia colhozului au venit 

reprezentanţii unei organizaţii din Râbniţa, 

care repartizează pentru creştere viermi de 

mătase.  Eu cu Lora am luat cinci grame. 

Credeam că nu-i mare lucru, le dăm noi 

câteva frunze de agute să mănânce. Nu ştiam 

ce ne aşteaptă. Vara în acel an a fost 

ploioasă, buruianul în cotele prăşite deacu, 

creştea din nou, noi munceam toată ziua la 

cote, iar spre seară plecam în păduricea de 

copaci de agute, colectam câţiva saci de 

frunze, le aduceam acasă cu transport 

ocazional. Dar acesta nu era tot efortul. 

Viermii de mătase creşteau de la zi la zi, cu 

ei ocupasem tot clubul şcolii, cu fiecare zi 

necesitau mai multă hrană, dar frunzele, de 

obicei umede, pe care le aduceam,  nu 

puteau fi folosite, deoarece ei de la hrană 

umedă mor. Şi noi cu Lora până la ora două 

de noapte ştergeam cu șerveteul fiecare 

frunză pe ambele părţi, apoi le mai uscam 

sub ventilator, şi numai după aceea le 

puneam hrana la dispoziţie. Eram disperate; 

nu dovedeam să le repartizăm frunzele, cum 

din ele rămâneau numai belduri. Văzând 
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chinurile noastre, mama ne-a venit în ajutor. 

În sfârşit, peste o lună viermii au început să  

învârte capul, ceea ce însemna că vor să facă 

gogoaşe. Le-am adus crenguţe uscate, de 

care viermii se  agăţau, se fixau cu aţa de 

mătase, apoi au început a depăna gogoaşa. 

Bucuroase că în sfârşit nu le mai trebuie 

hrană, ne-am culcat mai devreme. 

Dimineaţa, abia a răsărit soarele am fugit să 

vedem ce fac viermii, dar ei nu mai erau. În 

lumina primelor raze de soare sclipeau 

gogoaşele – albe, gălbui, roze – rodul 

muncii viermelor de mătase, dar şi a 

noastră... 

Rodul muncii noastre din acea vară a 

fost nu numai banii, pe care i-am primit 

pentru gogoașe şi  pentru munca în câmp la 

cotele de pământ ale colhozului şcolăresc 

(bani, grâu, floarea soarelui, porumb).  Am  

simţit  gustul satisfacţiei de a obţine ceva 

prin muncă.    

  
 

Tata se străduia să facem cunoştinţă cu 

tot ce apărea nou în viaţa cotidiană. În 

a.1959 au implementat rute aeriene locale  - 

din centrele raionale până la capitală. În 

cadrul deplasărilor de serviciu la Chişinău 

tata ne-a luat pe rând cu el ca să zburăm cu 

avionul, să avem această experienţă. Eu am 

plecat în toamnă târzie, avionul era mic – 

pentru 8-9 pasageri, dar am plecat numai 

patru, celelalte locuri erau libere. Costul 

unui zbor era practic identic cu cel de la taxi. 

Totul mi-a părut interesant până nu a decolat 

avionul;  în timpul  zborului mă deranja mult 

zgomotul, produs de motor (cabina pilotului 

nu era izolată de salonul pasagerilor), 

precum şi senzaţiile neplăcute din cauza 

turbulenţei - căderilor avionului în gol. Mi-

au părut o veşnicie cele 20 minute de zbor 

până la destinaţie. În sfârşit, avionul a 

aterizat în ,,aeroport” – în câmp gol; un 

sector  de pământ neted, pe care creştea 

iarbă era ,,pista” -  câmp, în care pe atunci 

nu era nici o clădire, era situat  la vreo zece 

km de la marginea oraşului.  Timp de 6 ani 

după ,,zborul” meu pe acest loc s-a construit 

unul din cele mai mare  sector  al capitalei –

frumos amenajat, cu prospecte largi, zone de 

recreație, în care locuiesc circa o sută 

cincizeci de mii de locuitori – sectorul 

Râşcani. Acestea erau timpurile de 

construcţie a capitalei în  perioada 

respectivă.  

La  vreo sută de metri,  lângă drum era o  

gheretă, în care se vindeau biletele pentru 

cale întoarsă. Eu  n-am mai dorit cale 

întoarsă cu avionul. M-am aşezat pe iarbă, 

am stat vreo jumate de oră până mi-am 

revenit şi apoi am plecat în oraş cu 

autobuzul de rută de lângă ,,aeroport”. 

Aeroportul adevărat, pentru  rute inter-

republicane era situat în altă suburbie a 

oraşului – şi acesta mic şi arhaic, a suportat 

câteva renovări  în anii şaizeci a  secolului  

trecut pentru ca, în sfârşit, să deservească 

avioane  mari de pasageri. Peste 2 ani s-a 

renunțat la  funcţionarea liniilor locale de 

transport aerian de pasageri din cauza 

inutilităţii pentru teritoriul mic al republicii; 

au rămas în funcţie numai elicopterele 

aviaţiei sanitare de urgenţă.  

 (Va urma) 
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Cerasela Tofan 
(Canada) 

 

Despre libertatea cuvintelor 
 

Nu. 

Nu mai putem lăsa cuvintele la zbenguială, 

Libere printre razele de soare, fără protecție, 

(Măcar 60), pălărie din paie, ochelari fumurii. 

Pândite sunt de melanomul intenției strategice  

De celulele manipulatoare care par corecte dar 

Nu sunt. 

 

 

Metafore metafizice 
 

Vara se adunase într-o picătură de hemoglobină, parcă 

Ieri, monarhii, fluturii guașelor, se mai scăldau în polen. 

Pe targa utopiei deformată de torpoare, apatia disjunctă 

De șoapta poeziei, de gândul despre ea, tăcută turmalină, 

Seism de culori, sensuri volatil-calde, se trezea saturată 

În aurul de toamnă, căzut la apus peste vârstele frunzelor 

Dimineața lui astăzi între răcoare și mierea reginei viespe 

Solitara învingătoare de mâine peste pudra Regentului alb 

Cu metafore vasoconstrictoare, din iarnă adâncă, ocrotite  

De mintea sufletului, gândul despre ele, perfectul diamant. 

Seismul primăverii forțează explozia cuvintelor perle șirag 

Dornice să se arate în sevă, departe, dar gândul ocrotitorul 

Închide ermetic poemul în șoapte și tăceri prin anotimpuri 

 

 

Fără casă 
 

Se aglutinau înspre mal, alge verzi, ouă de pești și insecte 

Simțeau limita cu timpul prezent, pregăteau criogenarea 

Pentru timpul viitor, sub apă, între pământ și pietre, frig 

Suficient de frig ca memoria locului casă să se păstreze. 

Merg pe firul fluviului, încotro? mă întrebă un necunoscut 

Din mers, și, totuși, cunoscut. Spre casă, îi răspund și mă 

Surprind confuză în anecdotă. În apa calmă oul peștelui  
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Visează la malul protector, memoriile lui nu vor uita locul   

Din care se vor ivi ai lui, valuri plescăitoare ciupesc pământ 

Casa de acum, peritoneul negru-sfărâmicios, acoperitorul. 

Spre casă am răspuns, un cuvânt cunoscut, vibrație oarecare 

O direcție est-vest, o hologramă despre cald și protector, așa 

Trebuie să fie, să simtă cei care merg pe direcția bună, spre   

Casele lor, cei care spun, aceasta este, fără ezitări, fără funcție. 

Eu merg în toate direcțiile, pe atâtea pământuri, calc și împing 

Pași, mă agăț și eu de mal, acum, fără să simt sensul, fără să mă 

Ivesc împăcată mâine, fără să învăț zborul desfăcut în V, la vârf 

Puternic, susținător pe laterale, al palmipedelor verzi și albastre  

Spre casă, am răspuns, ataxică, incapabilă să desenez cu mâna   

Direcția, cufundată în pământul prăfos. Memoria călătoare fuge 

După amnezia consecinței, bate strident vântul, păsările pleacă.  

 

 

 

Cubul lui Nichita 
 

Narcotizată, ora dimineții, fără soare, numai vânt intrat 

Sub flictene mici, ridicând granule ovale, praf deasupra 

Brazdei de pământ, pulberi fine așezate steril și în mers 

Mersul fără sens, pe toate drumurile.  Mă împiedic, cad. 

Baleiez atent, nimeni, nici un obstacol doar un cer pâclos. 

Și cad încă, peste o muchie teșită, peste un cub de inimă 

Un colț spart, ciob cristalin carbon: hexaedrul lui Nichita. 

Merg, trăgând după mine picioare negre de praf brobonit  

În parte, un fel de croi nepotrivit dar funcțional. Merg cu  

Mâna la gură, îmi rețin bucuria, în alveole o rețin, îmi zic,  

Bine ar fi să am cu cine s-o împart, colțul e acolo și e spart. 

Un vânt de miazăzi, uscat-fierbinte îmi trimite o trombă de 

Nisip, în ochi, în urechi, printre dinți. Scrâșnesc și mă scutur, 

Din ureche iese trompeta lui Miles, din gură vocea lui Edith 

Nervul oftalmic împachetează-n lacrimi mărul lui Magritte. 

Ce  întâmplare perfectă, ori Perfectul nu e pentru oameni,  

Perfectul nu e în afară, Muzica nu e instrument, Vocea nu e 

Coardă, Cuvântul nu e denotație, numai particule germinate 

Timp de o zi, pe locul subtil al îngustimii cubului fără un colț. 

 

Ajunsesem acolo printr-o teleportare scurtcircuitată, părți de 

Mine mai lipseau, mai suspendau, eram în loc de taină, capul 

Limpede, o bucurie atât de mare pe care numai neamintirea 
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Nedurerea, nealinierea o pot dărui, un culbutor basculând pe 

Came către penetrabila picătură a Tăcerii cu care se irigă fașa  

Din argint încă viu peste abcesele vieții, peste cicatricea morții.   

 

Liniște, m-aș fi așteptat să fie așa o liniște în peritoneul cubului  

Nu salsa și rock pasiune articulată pe vibrații de harpă electrică. 

Negru, așteptam să fie vâscos-negru, într-un epicarp fără celule 

Nu culoare străpunsă, lumină pulsândă în holograma ursitelor. 

Nimeni, mă așteptam cine să fie prizonier, aici, asediat în peren,  

Nu creatorii viitoarelor germinale, paznicii oului pătrat-fecund. 

 

În parcul veșted se sfârșește toamna bulimică de apă, plouă afon  

Și apraxic, statui solidare în tăceri și secrete, priviri fără azimut,  

Cer să închidem cercul, copilul vagabond iscodește cu privirea:  

Statuia ține în mână oul pătrat, un colț spart cu sunete și   

Lumină. Împărțim grația echitabil, o clipă, pe locul subtil  

Al îngustimii cubului, iluminați de ne-cuvintele lui Nichita.   

 

 

 

Intriga consoanelor 
 

Cum nu putem sa mai împingem cuvintele 

Să le expirăm, ne restrângem într-un sărut  

Retoric acompaniat de șuieratul autostrăzii 

Eu ascult. Apical, intriga consoanelor irita 

Palatul care se umplea de voci până nu mai 

Erai, până nu mai eram, puls mărit, râsetele 

De vizavi nici stridente, nici armonioase, litota 

Unei serii de posibilități în care lacrimile erau 

Șuruburi metric trei, zornăitoare și lucioase, un 

Pumn de șuruburi adunate de vânt. Sărutului 

Fără discurs i se alăturase o ploaie de pelicani 

Căutători de pești imaginari peste orașul cald. 

Și uite, e prânzul, scurse ca mierea, sunetele se  

Strecoară din labirintul intern în cel din afară  

Cu aceeași intrigă sărată, între d și r, ca toba de 

Eșapament buzele noastre amortizează arderea 

În regim ralanti, cu o viteză paradoxal de mare.  
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Ben Todică 
 

Spectrul Libertatea 
 

Am plecat din România cu un tablou 

național pe care erau brodate și încrustate o 

Nadia Comăneci, un Ilie Năstase, un Ion 

Creangă, un Eminescu, Ispirescu, Mihai 

Viteazul, Ștefan cel Mare, un Vlad Ţepeş, 

un Decebal, un Făt Frumos, o Ileana 

Cosânzeană și o Punguță cu doi bani, Mama 

și Tata, Fratele și Sora, un Munte și o Mare, 

chiar Neagră dar o aveam, era a noastră că 

de aceea învățam la școală Țara Noastră - 

Casa Noastră, Colegii și Dascălii mei, 

Blocul, Cinematograful, Școala și Șantierul 

Minier Ciudanovița. Am uitat să amintesc de 

Ceaușești,  dar și pe aceștia i-au împușcat de 

Crăciun și nu am vrut să îmi pătez pânza cu 

ei.  Asta am dus cu mine în străinătate. 

În Occident am realizat cât de liber și 

treaz eram în România, în lumea acelor 

vremuri așa-zise dictatoriale. Cu toate că 

atunci nu știam decât de Dictatorul lui 

Chaplin și ăsta era comic, te făcea să râzi. 

Este adevărat că dacă mă gândesc acum, 

atunci râdeam cu poftă la bancurile 

comuniste. În Australia unde am ajuns nu 

sunt bancuri. Aici nu am avut timp să râd că 

a trebuit să-mi plătesc chiria la casă și ratele 

la mașină. Am muncit încontinuu ca să mă 

bucur de libertatea de a alerga de la serviciu 

la Bancă pentru a-mi plăti datoriile pentru 

lucrurile închise în casă, bunăstarea 

democrației și libertății capitaliste. Azi sunt 

pensionar trăind doar pentru asta. Nu am 

mai râs în grup și nu ne-am mai ascuns de 

nimeni fericiți. Fericiți e plural, iar aici, în 

vest există doar individual fericit, ascuns în 

casă și nu numai, dar și casa ascunsă după 

garduri și zăbrele, cică pentru a nu te fura 

hoții. Să nu-ți fure averea din casă pentru 

care ți-ai riscat viața când ai trecut fraudulos 

frontiera. 

Acestea sunt noile lanțuri ale libertății: 

bunurile material, pe care nu le poți arăta 

altora ca să te mândrești pentru că toți au 

lanțuri și tu nu poți fi mai prejos. Începi să 

delirezi numai la gândul minciunii speciei 

umane. Viața e un joc de Poker, ne mințim 

încontinuu, ne tragem în piept, ne momim 

nu numai peștii cu boaba de porumb în 

undiță, dar și pe noi. Natura întreagă e 

îngrozită de comportamentul speciei umane, 

de imaturitate, iresponsabilitate, lăcomie și 

prostie. Și animalul mănâncă, dar nu ca 

omul, ci el știe cât îi trebuie,  restul lasă, așa 

din respect pentru echilibrul vieții. Îi înțeleg 

pe extratereștrii că nu vor să ne contacteze. 

Imaginează-ți omul să dorească să intre într-

o căcănărie pentru a contacta muștele pentru 

un schimb de experiență. Vă simțiți jigniți 

de comparație, dar cam așa se vede de sus. 

Mai repede te-ai grăbi să contactezi un 

gândac în balega din drum. Asta mă duce cu 

gândul la aborigenul care aleargă de unul 

singur prin deșert cu sulița în mână după 

vânat. Mai repede mă gândesc că 

extraterestrul i-ar contacta pe ei și poate 

chiar că i-a și contactat deja ca dovadă 

picturile lăsate pe stâncile răzlețe ale marelui 

continent. Acești aborigeni de cincizeci de 

mii de ani au trăit aici fără limbă scrisă și 

fără o istorie violentă, fără exercițiul 

timpului ca unitate de măsură a gândirii și 

călătoriei în viață. Pentru ei nu exista trecut 

și viitor, ci doar prezent. De asemenea, când 

se naște sau moare omul nu părăsește 

această lume, pleacă în aici și tot de aici 

vine. Deci ei și noi trăim de fapt în lumi 

paralele. Ca să înțeleg mai bine, încep cu 

lumea noastră, cum o vedem și percepem 

noi. Imaginați-vă spectrul electromagnetic în 

care trăim ca pe o coardă de chitară sau 

sârmă care vine din infinit și se depărtează 

spre un infinit pe care sunt întinse ca rufele 

la uscat începând cu cele cunoscute nouă; 

razele gama, razele X, ultravioletele, apoi 

cele vizibile ochiului nostru, lumina alb, 

negru și culorile; aici fac o paranteză să 

informez că materia din univers, spun 

specialiștii nu are culoare ci doar 
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proprietatea de a reflecta lumina albă în 

spectrul frecvenței culorii respective, dacă 

obiectul e roșu va reflecta frecvența roșie, 

dacă e verde atunci va reflecta frecvența 

specifică verdelui și așa mai departe. După 

spectrul vizibil urmează razele infraroșii, 

radiațiile Terahertz, microundele, undele 

radio și altele necunoscute nouă spre un 

maxim infinit. Acesta este spectrul 

electromagnetic popular lumii noastre. Când 

vorbim de mai multe lumi pe înțelesul 

aborigenului australian atunci să ne 

închipuim pe lângă spectrul cunoscut nouă, 

adică coarda de chitară un număr infinit de 

corzi adică de lumi paralele. Aborigenul își 

imaginează că atunci când te naști, vii de pe 

o altă coardă (ceva asemănător cu ce spunea 

într-un interviu Oana Pellea că și-a ales 

părinții înainte de a se naște), iar când mori 

te duci pe o altă coardă, adică alt spectru 

electromagnetic. Deci, există un număr 

infinit de lumi paralele într-un infinit de 

universuri. Visarea e și ea o călătorie. Azi-

noapte am fost în acest oraș în timpul 

Imperiului Roman, eram turist. În fața mea 

se ridica un zid imens, cu porți falnice de 

vreo douăzeci de metri înălțime, patru uși 

solid închise. Eram pe un fel de trotuar înalt, 

iar în stradă o pereche agitată să se pozeze. 

Doamna vine la mine și mă roagă politicos, 

înmânându-mi aparatul să le fac o poza cu 

peisajul din față. Aparatul de fotografiat era 

de mărimea unei banane, cu un ecran mic de 

ceas de mână și privind imaginea zidului cu 

poarta încadrat pe ecran, observ cum poarta 

începe să se dizolve în zid. Doamna era 

lângă mine. Prin fața noastră trece o namilă 

de om care obturează imaginea din față și pe 

domnul pereche. În timp sincron, ea mă 

sărută pe obrazul stâng, șoptindu-mi că nu 

mai e nevoie de poză. Tresar surprins, 

familiar și mă trezesc. Ea a vrut doar să mă 

sărute. Nu m-am prins. Sunt cazuri în care 

sunt ființe care pot călători de pe un spectru 

pe altul sau să pătrunzi cu vederea sau să 

comunici audiovizual cu ființe sau cunoscuți 

din aceste lumi. Sunt anumite plante pe 

pământ sau chiar dintr-un accident corpul 

nostru poate să genereze anumite substanțe 

în creier care să ofere posibilitatea de a 

vedea în unele din aceste lumi.  

Să vorbești de pildă cu o persoană dragă, 

pierdută sau chiar străini, cu strigoi de 

exemplu. Imaginați-vă că vizionați un film 

cu Mihai Viteazul și deodată pe ecran mai 

apare o proiecție cu un alt film, din al doilea 

război mondial cu Hitler, de acum sunt două 

lumi și eroii se observă și încep să vorbească 

unul cu celălalt, apoi mai apare o proiecție 

cu Superman care îi vede pe primii doi, dar 

îi ignoră din cauza vitezei. Imaginați-vă cât 

de ocupați am fi dacă am avea acces la toate 

rețetele și chimicalele care să ne ajute să 

accesăm un număr infinit de lumi. Am 

schimba canale încontinuu până am 

înnebuni. Acum înțelegeți de ce nu aveți 

voie să consumați droguri? 

Se mai spune că timpul e o noțiune 

inventată de om și că în realitate toate 

lucrurile se întâmplă simultan. Într-un 

apartament în Blocul A , la ultimul etaj era o 

conferință de presă la care eu eram invitat să 

spun câteva cuvinte despre inginerul Iulian 

Topală care trebuia criticat azi, în 

democrație că a servit Comunismul, dar am 

fost dat afară pentru că i-am scos în evidență 

patriotismul, dedicația lui pentru locul natal 

și profesionalismul eminent și inventiv de 

care a dat dovadă în perioada vieții și a 

serviciului sau a adus exploatării miniere 

EMB Oravița, prin invențiile și inovațiile 

sale și nu mai puțin titlul său la catedra 

Institutului Politehnic din Timișoara, lucruri 

care ar trebui să ne onoreze. Am așteptat 

afară la poala Blocului vreo câteva ore. Cum 

se poate ca un om care a făcut atâtea pentru 

ciudanovițeni, a copilărit acolo, le-a cântat 

pentru că era și un muzician strălucit, le-a 

reparat drumul de câte ori îl lua apa, le-a 

obținut de la Județ și instalat releul de 

televiziune ca să îi scoată din izolare. După 

toate aceste frământări nu am mai rezistat și 

am hotărât să apăr starea de fapt a lucrurilor 

și să mă confrunt cu cei din ședință. Cinstea 

unui adevărat român nu trebuie obturată pe 

motivul că a trăit în orânduirea comunistă în 

care am trăit cu toții și ea era  la putere 

atunci. Am urcat alergând cele trei nivele și 

am pătruns în apartament prin coridorul 



 ASRAN  | Destine Literare 105 

 

lung, parcă eram la Auschwitz. Am ajuns în 

încăperea care acum era dărăpănată, cu doar 

un pat de fier în mijloc, în care, acoperit cu o 

pătură din păr de cal dormea cu fața în jos 

un ajutor de minier proaspăt ieșit din mină, 

de obicei erau tineri. La picioarele lui care îi 

ieșeau pe sub pătură, pe tălpile murdare 

plasate orizontal pe bara patului  se frigeau 

câțiva cârnați de porc Kransk, despicați în 

două pe lungime care sfârâiau. Mi s-a făcut 

foame, am început să-i învârt și să-i 

reorganizez pe tălpile mari de miner care 

ardeau. El s-a trezit și l-am întrebat ce s-a 

întâmplat cu ședința? „Habar nu am! Ia și 

mănâncă și tu”, m-a invitat. Într-adevăr mi-

era foame și sete. M-am trezit și am băut 

apă. Dorința mea a fost să-l reabilitez pe om 

ca să poată dormi în pace. Sunt lucruri pe 

care le putem face unii pentru alții, chiar 

între lumi. 

Cu știința pe care a acumulat-o omenirea 

până azi putem picta doar astfel de tablouri. 

Sunt sigur că în o sută de ani vom fi liberi, 

dacă mai suntem aici vom fi capabili de alte 

tablouri, de comunicări și călătorii bine 

controlate și organizate între lumi și tot așa 

spre un infinit fericit până acesta dispare, 

crește și devine un prezent cu Ilene 

Cosânzene, Feți Frumoși și un acasă. 
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Florentin Smarandache 

 

Trebuie să reziști la irezistibil 
 

7 iulie 2019  

Acum mă duc la conferințe prin țări pe 

care nu le-am mai vizitat – și să fie cât mai 

exotice! Următoarea destinație: Columbia! 

Mă forțez, mă dau peste cap să termin ce 

a mai rămas înainte de plecare: să formatez 

clasele online (de statistică și analiză 

matematică) pentru semestrul de toamnă. 

Când termin câte ceva... deodată mă ușurez. 

Vara aceasta am predat pentru prima dată 

online pe platforma Pearson MyLab Math. 

* 

Înainte de plecare, seara, mi-a venit ideea 

să pun online prezentarea neutrosofică, 

tradusă în spaniolă, pentru a deschide linkuri 

la multe cărți și articole începând de acum 

două decenii:  

 http://fs.unm.edu/neutrosofia.htm.   

* 

Rezervat online, prin Airbnb 

(http://www.airbnb.com), un apartament în 

Bogota, lângă aeroport, la un preț ieftin, de 

circa 75$ pentru 11 zile, la o persoană 

particulară. Așa funcționează Airbnb. De la 

particulari la particulari. Tranzacții 

cibernetice... ce m-au fâțâit cu plata: poză 

după Driver Licence (carnetul de 

conducere), după pașaport, mi-au făcut și 

poză reală prin laptop (eram în pijamale) ca 

s-o compare cu cele de pe documente. 

26 iulie 2019 

Dis-de-dimineață, când noaptea se îngână 

cu ziua – cum zice poetul, și cu muzica 

voioasă care te umple de energie, pe aceeași 

autostradă I 40, Gallup –  Albuquerque, spre 

aeroportul Sky Harbor.  

Două ore de soare-răsare, cu 75 mile/oră 

în micul Nissan Sentra.  

E plăcut să conduci pe străzile drepte ca 

lumânarea din deșertul sud-vestic american.  

Vehicule puține. Și câmpul gălbui, ars de 

soare, cu roci vulcanice... O atmosferă 

interioară se creează.  

Mașina mea – parcă e parte din mine. 

* 

940$ biletul de avion dus-întors. 

Albuquerque-Dallas-Bogota... primul 

segment cu American Airlines. Apoi 

Bogota-Bucaramanga-Bogota, segmentul 

doi cu companii aeriene columbiene. 

 

* 

Când trepidează avionul, te simți ca pe 

arcuri... mergi parc-ai fi pe-o pernă de aer.  

 

 
Autorul, împreună cu masterandul Rafael Rojas, în 

aeroportul din Bogota 

 

La Aeroportul El Dorado, din capitala 

columbiană, m-a așteptat Rafael Rojas, 

student la masterat, venit din Bucaramanga, 

oraș la aproximativ 400 km depărtare de 

Bogota. 
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* 

Deși Rafael se descurcă bine în engleză, 

i-am cerut să-mi vorbească numai în 

spaniolă – ca să nu uit, ba chiar să-mi 

îmbunătățesc a patra limbă fluentă.  

În lagărul de refugiați politici, doi ani cât 

am așteptat viza americană de emigrare, din 

Istanbul și Ankara, o rupeam și puțin pe 

turcește. 

Am plecat în grabă și am uitat să iau 

dicționarele spaniole cu mine; dar acum am 

un dicționar viu: „Rafael”. 

Vorbesc spaniolă, exclamă Rafael, cu 

accent de... gringo! (Gringo zic hispanicii la 

nord-americani.) 

* 

În excursii mă pot concentra la idei, 

teorii, aplicații matematice... fără a fi 

întrerupt sau deviat de grămada mesajelor 

din căsuța electronică...  

O pauză și de la social media, care a 

devenit mai mult o joacă...  

* 

Multe biciclete, ca-n Danemarca, și o 

grămadă de motociclete, ca-n Vietnam. Se 

duc la lucru cu bicicletele... mai ieftin și mai 

rapid. Au piste speciale pe trotuare sau străzi 

numai pentru ele...  

* 

O tură rapidă: 

- La Plaza Imperial, ce include un centru 

comercial.  

- Apoi la Hacienda „Santa Barbara”, în 

nordul orașului.  

- La Atrapa Sueños (Prinderea de Vise - 

traducere liberă): supă tradițională 

columbiană cu condimente: ajuaco, 

aguacate, și alcaparras. 

- Museo del Oro [Muzeul Aurului].  

- Parque [Parcul] Santander.  

- Iglesia [Biserica] católica San 

Francisco de Asís. 

28 iulie 2019 

Duminică. Sărbătoare religioasă catolică: 

Virgen del Carmen. Și se aud salve de focuri 

de artificii. 

 
Sărbătoare în Bogota 

 
Prin oraș circulă camionete împodobite frumos, 

purtând chipul Fecioarei Maria 

* 

Am raportat notele studenților mei la 

cursurile de vară (două clase online, o clasă 

normală, și alta de studiu independent), de la 

Universitatea New Mexico, din Columbia, la 

un internet public, precum făcusem și anul 

trecut din Republica Dominicană.  

* 

Biserica Madre de la Divina Gracia de 

pe Avenida Ciudad de Cali e plină ochi de 

evlavioși. 

* 

Columbia celebrează victoria ciclistului 

Egan Bernal, compatriotul lor, în Tour de 

France, astăzi 28 iulie 2019.  

* 

În Mexic se zice „usted”, în Columbia 

„sumerced”, și în Argentina „vos”, dar toți 
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înțeleg „tu” (la pronumele personal pentru 

persoana a doua singular, tu în românește). 

* 

Conform Mitologiei Kogui, la început a 

fost numai marea, și era întuneric, nu exista 

soare, lună, plante sau animale: Marea a fost 

Mama tuturor lucrurilor. Marea nu a fost 

nimic, decât spiritul, memoria și gândirea a 

ce urma să vină.  

30 iulie 2019 

La cumpărături în Centro Exito și Centro 

Suba din cartierul (barrio) cu același nume.  

 

* 

Dulciuri tropicale columbiene: las 

cocadas colombianas, coco con pastella. 

* 

Cu TransMilenio, companie modernă de 

autobuze, mai organizată, circulăm ieftin 

(2500 pessos columbieni), dar cozi imense 

în stații și înghesuială în autobuz de nu poți 

să te miști.  

* 

În Grădina Botanică. 

 
 

 
Prin Grădina Botanică din Bogota 

 

 

* 

În tienda (cafenea) De la Trocha, bem un 

chocolate, în Grădina Botanică. 

 

 
Trebuie scris atunci, pe loc, dacă nu – se pierde 

senzația, de aceea port permanent carnețelul în 

buzunar. 
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Istoria limbii române 
 

S-au descoperit în pământ 

cioburi mari de cuvinte 

de pe vremea traco-geţilor. 

(Aceste cuvinte care, pentru a încălzi,  

le spargem 

şi facem cu ele focul  

lângă tâmplă.) 

 

Ele încântă stelele, plantele, animalele, 

plâng roua şi zâmbesc mugurii. 

Ele tac liniştea, cântă mierla 

şi răsar iarba 

şi bat briza dinspre partea de răsărit  

a inimii. 

 
 

 

 

Dacii care dorm se aud trăind 
 

Noaptea 

comite un înainte. 

Cu litere de-o șchioapă  

se tipăresc în cer  

stele, 

pe câmp greierii  

ridică mânăstire  

de tăcere. 

 

Doar prin cetăți  

de Ruine, 

dacii care dorm  

se aud trăind. 
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Jacob Isaac 

M.A., Lit. D. (Honorary) 

Kalimadathil 

Chettikulangara, Mavelikara 

Kerala, India 

 

 

 
. 

 

 

 

Trapezium of relations 
 

Here I perform the practice of preference 

Lavishly rating the strain of relations  

Again I swear the shapeless humour  

Again I rarely aerial the port of impulses 

Will you come to my range 

Will you share your space of mind  

Spreading my morning eyes of 

Feeling news of powering age 

 of the aimless age 

Tempting the testing ways  

Feeling the feeling of  

Tearing the warning of  

Power of my master days 

Gear up the habits of 

rare skill self days 

Fearing my face value 

shivering the shape  

Hear say my label shade of the hill 

Look the threatening miles of the 

Pretending smile. 

Tampering space of the process of change  

Haven’t you feel the days you done 

Proving witness of appraisal chart 

Memories helpless memo of hope. 

Memories meaningless model of hope 
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Visualising share          
 

 

Flummoxed my sate of stage of mind 

Dear I deem posses the lot 

I got my share! I spot my share! 

I got my crazy haunting share  

Feeling good Hi ! figuring good  

I got privacy share as well 

I feel tremendous tranquil charming  

Got your free range visual world 

Here I got my meaning float 

The world indeed a gaining spot  

Attaching precious world un- reach  

Share I have the fairy slums 

Share I have the immune heaps 

Door end sort of nuptial forts are 

Nature screening factual act  

Visualising art of having  

Live legacy open chart 

Privacy practice mind with tuning  

Arranging order stable track 

Esoteric comfort actualising  

Art of visualising fact  

Withdrawal status of sanctions and accusations 

Associating the logic of  ownership  

Scanning my scanner  you fearing my eyes 

Hearing my favours are steering the way 

Touring the tips and taming assets 

Praising  and shattering got it away 

Now I feel this world my wealth 

Truly sharing all indeed 

Freely sharing all in need 

I got my share of sharing skills 

But farewell task bit haste indeed 
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Tangible Space 
 

Time,  the tangible space of yesterday  

Space,  the faceless liberty of suggestion 

But I never put you in my memory of salvation  

Near to my naming shape ,  days of your  

Progressive label of mentor  

Viewing the possibility of sleepy  

Words of supressing face lamp 

Questioning the last hour traces of mob 

Dictating the mutual reversal preferences 

You are dwelling my moving cradle 

You are napping my habits of drowsiness 

Your lethargic balm of comfort  

Fresh up my conscience of liberation 

There I merge with crazy features  

Space of thunder and patting palm 

We are the vapours of mask  

And the foaming tremors of anxiety   

Feed your grace and gain 

Feel your sense of aim  

 

 

Smiling tongue 
 

Aren’t we the air and bell 

Sure we are the seed and shape 

Face controlling mind need much more  

Feeding strong terms daily heap 

Aren’t we the hopeless tag 

Sure we are the spreading fog 

Wearing unfit cloths are gaining  

Withdrawal having feel and race 

Shall we fairly treat our grace  

Affirm alert strange a chance  

Giving unique tower of scope  

Strange so fresh range still wide 

Strange may stress near you fresh  

Strange you deal excitement there 

There you leave limiting shield  
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I say , you fencing long way path 

Your able deal encroaching traits 

Promote prolong more you are  

Social withdrawal shameful loss 

There the way ,there you go  

With smiling tongue and speaking face. 

 
 

 

Repulsion 
 

Imagine the lazy but facial upset 

Imaging days of my repulsive mood 

Timid motion rupturing supportive days 

Chances my comfort of dense antique source 

Feeling the narrow fearless tunnel 

Inner equations of instinct resume   

My brother Joseph my shade and shape 

Nature of podium calling declaring  

Fearless you merge within tearless emerge 

Danger sense not demand of life 

Phobic sense fearless path  

Awareness limiting ways  

Sense of mature fearless days 

Limiting days of instinct call 

Now my social sense of wall 

My fameless fame my aimless aim 

My knocking nature nude and lame  

My touring tutor mocking traces  

Repulsion Phobic image upset.             
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Nostalgic numbness 
 

 

Nostalgic numbness of visual redemption 

Litigating the proven dialogues of tomorrow 

Hanging the stressful evening of pernicious sore 

Adapting the level of state of mind 

Averting the days of timidity 

Time - out token of inhuman detention 

The logical ligament of rationalization 

Your speed of turning face 

Reach to the palatial balcony of my feelings 

Call for a look out period of 

Spacious receptive parlor 

Joking my label right renouncing 

The sexy shades of your plural norms 

Making the legitimate approach and appraisal 

Narrating the saga of ceremony 

Originating the lavish range of 

Your out reach flame 

Log on my ordinance of admiration 

But your limitations of availability 

Your inhibitions and approachability 

Time and again stigma of age and aim 

Neglecting  the desire of my scheming art. 

Acting the navigation of my moving chart 

 

Back to normal, Abnormal! 

Pleasing the target, wheezing the victim 

Leaving my nation chatting the charges 

Land of no-mans mind of my land 

Knocking rotation, viewing the logo 

Freely my roaming purely alarming  

Days of my live plans ways of unique space 

Now my thoughts are thoughts of thoughts 

Now my spots are vague and vague. 
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Hilal Karahan 
(Turcia) 
 
Dr. Hilal KARAHAN: Turkish poetess, writer, translator, 

mother and medical doctor (1977, Gaziantep/Turkey). 

She has been writing since 2000. She has 6 poems books, 

3 prose books and many selected poetry books published 

in different languages. She has joined to many 

international collective books, bilingual poetry almanacs. 

Since she is intercontinental director of World Festival of 

Poetry (WFP) organisation, she is in organisation 

comittee of many international poetry festivals. She is 

recently a member of Turkish PEN, Turkish Authors 

Association and Turkish Language Society. She is 

General Secretary of  Writers Capital Foundation (WCP) 

and Turkish Ambassodor of World Institute of Peace (WIP) which are linked to UNESCO. She organizes 

International Feminİstanbul Woman Poetry Festival every year. She has many national and international poetry 

awards. Since 2017, she is a member of publishing council of international bilingual poetry magazines 

of  Absent, Rosetta Word Literatura and Sahitya Anand.  

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

 

 

 

Gecem sonsuz 

zamanın 

üstündedir  

  
Yüzleşme  

güçlü kılar geceyi  

 

Silkeler kozasını zaman 

sökülür izan  

ve ipek küfran 

 

Zaman, yaman öfke: 

eşyanın köpürerek  

döküldüğü şelale! 

 

Gece 

ruhu okur  

rahmin ahşap rahlesinde 

 

 

My night is above 

eternal time 
 

 

Confrontation 

strengthens the night 

 

Time shakes its cocoon 

the intellect and the blasphemy  

of the silk get unstitched 

 

Time: clever anger, 

foaming cascade  

of things  

 

Night 

reads the soul   

on womb’s book rest  
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Gecenin kapısını 

hiçbir el kapayamaz 
 

 

Günlerin göğsünden söktüğü  

hükmü ateşle diker 

 

Kün ayna,  

kuyruğunu yutan şahmeran  

 

Kapısını kapatmış karanlık 

buyruğuna yaslanmış   

 

Gece 

kainatın boynunda 

uzun urgan 

 

 

Gecenin kemikleri 

üzerinde yükselir ay 
 

 

Yoktur ateşin eyyamı  

geceyle örter eteğini hilâl 

 

Öne düşen boyna acımaz  

hırsla vurur bakır orak 

 

Öfke neyi örter  

yüzünü tırnaklarıyla  

kazırken şafak? 

 

Hançerdir hilâl 

hançeresi lâl 

 

Geceye  

gölgenin  

âhı sorulmaz 

None can close the 

night’s door 
 

 

She sews with fire the judgment  

the days rip from her bosom 

 

Be-mirror, 

Shahmaran, who swallows her tail 

 

Darkness closing her door, 

is supported by her own order 

 

Night, 

extended rope 

around the universe’s neck 

 

 

Moon rises above 

the night’s bones 
 

 

Fire has no days 

crescent covers her skirt with night 

 

Copper sickle avidly reaps  

the neck before her and has no mercy  

 

What can rage veil 

when dawn  

scratches your face?  

 

Crescent is a dagger 

with silent larynx 

 

Night can’t be accused   

of the shadow’s curse  
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Mircea Ștefan 
 

Mircea Stefan (nee Bartan) was born in September 29
th

 1947 in Tileagd – Bihor  in Romania, as the first 

son of Ștefan and Veronica Bartan. 

He attended the Elementary and Mid School in his native Tileagd, graduates the Alesd High School and 

from 1967 to 1972 he is a student at Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania. 

After graduating The Faculty of Physics with major in Electronics, he worked as Physicist at Ferrites 

Factory In Urziceni, and then from 1975 to 1991 he was a Senior Research Scientist at The Research 

Institute for Electronics in Bucharest. 

Between 1991 and 1993 he was a Senior Editor at Radio Romania - Bucharest in the Department of 

Science-Culture-Education, where he realizes and broadcast the show “From Information to Informatics”  

In 1992 he started his own business Mira Bart SRL in Bucharest . 

In 1995 he immigrated in USA together with his wife Maria Bartan and his two sons Florin and Radu, as 

recipients of Diversity Visa and settles in Greater Cleveland area, at the shore of Lake Erie. In year 2000 he 

becomes a USA citizen and starts his own family business Bartan Design Inc. 

His debut in poetry was in 1971 while he was a student, when he published four poems in the Literary 

Magazine Echinox in Cluj-Napoca. 

Over the years, he published in numerous prestigious literary magazines as: Familia, Steaua, SLAST, 

Citadela, Tribuna etc. 

Hi is a member of the Writers Union of Romania. 

His debut in Volume happened in 1987 with Alpha 87 together with other poets, some of which became 

famous in Romanian literature in the last 25 years. 

 

 

 

leave 
 

leave your balancing act 

Lord 

strand us 

in the evening 

we would join you 

in the deep waters 

clearer 

more beautiful 

inspired 

 

twilight 

rough spindrift of waves relentless 

from September 

recall 

red sky 

shadows and shoreline 

filled us 

I would ride divine winds 

desperate to forget 

brilliance of our moments 

 

the night is mute 

John  

I am gone  

but we are friends 

joined forever in these lines 
 
(Poem translated from Romanian in English by Adrian 

Sahlean, Boston, USA) 
 

 

 

Zen state 
 

from the start of the universe 

what was left for us is just the flight 

 

is a strange filling of the verb to be 

the agony in which we get stucked 

 

the writers and the poets 

of all ages 

forgoten here from the beginning of 

the beginnings 
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autobiography 
 

paintings 

question marks 

walls 

 

business cards 

suitcases 

railways stations 

 

 

Suspended 
 

 

suspended in eternity 

only the moment 

is allowing me to touch its wing 

 

 

 

suspendată  
 

 

suspendată în veşnicie 

numai clipa 

mă îngăduie să îi ating aripa 

 

 

 

a critique of 

ideological 

discourse 
 

poplar landscape 

stepping  

              on a haiku 

 

o critică a 

discursului ideologis 
 

peisaj cu plopi 

călcând 

             pe un haiku 

 

 

morning 
 

at the water’s edge 

in one leg 

the crane 

 

and the thorny sky flows through 

his beak 

 

  

 

dimineaţa  
 

la malul apei 

într-un picior 

bâtlanul 

 

iar cerul înspinat curge prin 

ciocul lui 

 

 

far away 
 

 

between sadness and loneliness 

only the sky 

 

haustaks 

hanging the hills 
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departe  
 

 

între tristeţe şi singurătate 

numai cerul 

 

căpiţele de fân 

pe dealuri spânzurate 

 

 

 

this night  
 

and it was evening 

and it was morning 

and it was light 

and it was live 

it was Earth 

it was woman 

 

and she was forgotten 

and this night 

and this death 

 

 

 

această noapte 
 

şi a fost seară 

şi a fost dimineaţă 

şi a fost lumină 

şi a fost viaţă 

a fost pământ 

a fost femeie 

 

și a fost uitată 

și această noapte 

și această moarte 
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Vasile Moiș 
 

Viktor Orban, Pașa de la Budapesta, este 

o reîncarnare 

a lui  Osman Pazvantoglu de Vidin 
 

”Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.”  

Întinde-te doar cât îți permite pătura, n.a.) 

proverb maghiar 

 

În ultima vreme, se întețesc atacurile 

guvernanților maghiari împotriva României, 

care repun  în circulație teze și anti-teze 

râncede, aruncate demult la groapa de gunoi 

a istoriei, precum Tratatul de la Trianon, 

Ținutul Secuiesc sau autonomia pe criterii 

etnice. Născut din spuma naționalist-șovină, 

precum Afrodita, premierul actual al 

Ungariei este încarnarea lui Osman 

Pazvantoglu, susținut fără nici o rezervă de 

către sultanul de la Moscova. La fel ca 

Pazvante Chiorul, brigandul bosniac orbit de 

către haiducul Iancu Jianu în cursul unui 

raid asupra Vidinului, sălașul de unde ataca 

și prăda Valahia, Viktor Orban urzește 

planuri cum să desprindă Ardealul  de  

România, pe calea autonomiei pe criterii 

entice, pentru ca ulterior să-l anexeze 

Ungariei.  

Ocuparea Ardealului este visul tuturor 

iredentiștilor maghiari încă din 4 iunie 1920, 

de la semnarea Tratatului dintre  Puterile 

Aliate învingătoare în Primul Război 

Mondial și Ungaria, în calitate de stat 

succesor al Imperiului Austro-Ungar, uniune 

desființată la 12 noiembrie 1918, când 

Austria a denunțat dualismul, declarându-și 

independența. Tratatul de la Trianon a fost 

semnat  de către 23 de state, 11 din Europa – 

de o parte Ungaria, iar cealaltă parte Puterile 

Aliate şi Asociate, printre care şi România, 

cele trei state noi – Polonia, Cehoslovacia şi 

Iugoslavia – şi cele 12 extraeuropene – 

S.U.A., Canada, Australia, Noua Zeelandă, 

Uniunea Sud-Africană, India, Japonia, 

China, Cuba, Nicaragua, Panama şi Siam 

(Thailanda de azi). Din partea României, 

tratatul a fost semnat de Nicolae Titulescu, 

secretarul delegaţiei României la Conferinţa 

de Pace, şi de dr. Ioan Cantacuzino, ministru 

de stat. Ungaria a desemnat pentru semnarea 

Tratatului pe Gaston de Benard, ministru al 

muncii şi ocrotirii sociale, şi pe Alfred 

Drasche-Lazăr de Thorda, trimis 

extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar.Tratatul  a confirmat 

dezmembrarea „Ungariei Mari” şi alipirea 

părţilor locuite de alte naţionalităţi decât cea 

maghiară la statele care s-au format atunci 

ori şi-au desăvârşit unitatea naţională. Art. 

27-35 al Tratatului a consfințit includerea 

teritoriului Croaţiei şi Sloveniei şi 

Voivodina (inclusiv o treime din restul 

Banatului), în cadrul Regatului Sârbilor, 

Croaţilor şi Slovenilor, a Slovaciei şi 

Ruteniei şi Regiunea Transcarpatia din 

Ucraina în cadrul Cehoslovaciei; a 

Transilvaniei, Crişanei şi părţii răsăritene a 

Banatului în cadrul României şi a 

Burgenlandului în cadrul Republicii Austria. 

Austria a ajuns la o suprafaţă de 83.849 

kmp, din cei 299.000 kmp, cât măsura partea 

sa din imperiu, Cisleithenia, iar Ungariei i-

au revenit 93.000 kmp, din cei 368.000 kmp, 

Transleithania,  care includea teritorii din 

România, Serbia, Croaţia, Slovacia şi 

Ucraina subcarpatică. Trianonul a consfinţit 

existenţa unui stat maghiar independent, în 

care, pentru prima dată în istoria sa, poporul 

ungar devenea majoritar şi stăpân pe propria 

ţară. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alia%C8%9Bii_din_Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alia%C8%9Bii_din_Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austro-Ungar
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Cunoscutul publicist american Milton 

Lehrer, făcea următoarele aprecieri: „chiar 

în ziua în care Ungaria a ratificat Tratatul 

de la Trianon, ea şi-a manifestat intenţiile 

revizioniste. Deputaţii după ce au votat 

ratificarea, au jurat în mod solemn să 

înfăptuiască reînvierea Ungariei milenare, 

care a durat exact cinci decenii, de la 1867 

până la 1918″. 

În ziua de 9 iunie 2019, guvernul de la 

Budapesta a postat un mesaj pe Twitter, un 

text care acuză Tratatul de la Trianon că a 

distrus națiunea maghiară, dar și o fotografie 

de propagandă care sugerează că România a 

rupt Transilvania de la Ungaria.  

Despre Tratatul de la Trianon s-au scris 

sute de mii de pagini și au curs râuri de 

cerneală. În acest context, am dori să le 

reamintim  pașei Orban și ciracilor săi care, 

din cauza stării de febrilitate provocată de 

accesle de iredentism nu  pot  accepta 

actuala stare de fapt,  câteva adevăruri 

istorice incontestabile. Așa cum spunea și 

Milton Lehrer, Ungaria milenară a durat 

numai cinci decenii, din 1867 până în 1918. 

În anul 1526, după bătălie de la Mohacs, 

Ungaria a dispărut de pe harta Europei. La 2 

noiembrie 1765, Maria Theresia a ridicat 

Transilvania la statutul de Mare Principat, în 

subordonarea directă a împăratului 

habsburgic, care a devenit Mare principe al 

Transilvaniei. În urma compromisului din 

din 8 iunie 1867, Transilvania a fost 

încorporată Regatului Ungariei, până la 31 

octombrie 1918, când Ungaria a denunțat 

dualismul și a ieșit din uniunea cu Austria. 

 În cele 5 decenii, cât a făcut parte din 

Regatul Ungariei, guvernanții de la 

Budapesta au încercat maghiarizarea 

populației românești din Ardeal pe toate 

căile. Legea constituţională din 1867 a 

prevăzut desfiinţarea Dietei de la Cluj şi a 

guberniului, urmînd ca Transilvania să-şi 

trimită reprezentanţi în Parlamentul de la 

Budapesta conform unui sistem electoral 

bazat pe inegalitatea de avere şi naţională. 

Nobilii şi secuii erau scutiţi de obligaţia 

cenzitară, în schimb, ţăranii, în marea 

majoritate români, aveau dreptul de 

participare la vot numai dacă posedau o 

suprafaţă de pămînt de cel puţin 70 de 

pogoane, în timp ce în Ungaria censul era de 

numai 9 pogoane. În regiunile locuite de 

secui, un deputat reprezenta 6.000 de 

locuitori, în timp de în regiunile locuite de 

români reprezenta 60.000. În parlamentul de 

la Budapesta, cei 7 milioane de unguri au 

trimis 400 de deputaţi, în vreme ce 13 

milioane de români şi slavi au putut trimite 

numai 7 deputaţi.În anul 1874 a fost 

adoptată Legea electorală, prin care românii 

transilvăneni aproape că erau excluşi din 

viaţa politică. În Transilvania au avut drept 

de vot numai 3% dintre români.În anul 1868 

a fost adoptată Legea naţionalităţilor. 

Pornind de la faptul că, din cele 63 de 

comitate ale Ungariei, doar 28 aveau o 

populaţie majoritar maghiară, iar în 

Transilvania populaţia majoritară era de 

naţionalitate română, legea a impus în viaţa 

de stat principii care să asigure 

maghiarizarea tuturor celorlalte naţionalităţi. 

Ignorînd realităţile, legea prevedea că în 

Ungaria există o singură naţiune, cea 

maghiară, unică şi indivizibilă, şi a decretat 

limba maghiară ca singura limbă oficială. 

Limba maghiară era predată în toate şcolile, 

pe cînd limbile naţionalităţilor nemaghiare 

putea fi folosită numai în învăţământul 

confesional. 

La data de 12 noiembrie 1918 

parlamentarii austrieci au 

proclamat Republica Germană Austria, 

exemplul lor fiind urmat de cei maghiari, 4 

zile mai târziu, proclamând Republica 

Democratică Maghiară. Din moment ce 

ambele părți, Austria și Ungaria, au denunțat 

compromisul din 8 iunie 1867, desființând 

Imperiul Austro-Ungar, era normal să se 

revină la situația dinaintea acestuia, adică la 

Marele Principat al Transilvaniei cu dieta la 

Cluj. Ungaria nu mai avea niciun drept 

asupra acestei provincii. 

În realitate, actualii guvernanți de la 

Budapesta țin de Trianon așa cum gaia ține 

mațul. Preşedintele Partidului Jobbik, Gabor 

Vona, a declarat într-un interviu acordat  

săptămânalului austriac Zur Zeit : „Pentru 
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maghiari, Trianonul este sinonim cu o 

încercare de lichidare a naţiunii maghiare. 

Pierderea unor teritorii de mare importanţă 

strategică, culturală şi economică şi a 

populaţiei maghiare ce le locuiau a 

însemnat un dezastru demografic, cultural şi 

economic pe care îl resimţim şi astăzi”. 

După cum se poate observa, iredentiștii 

maghiari se situează pe o altă bandă de timp. 

Ei fac abstracție de faptul că, după Trianon, 

a existat Al Doilea Război Mondial, în care 

Ungaria a fost, din nou, învinsă, care s-a 

terminat cu Pacea de la Paris din 1947, care 

a trasat granițele actuale ale Europei. În 

urma acestui tratat, România a primit  

înapoi Transilvania de Nord,transferată 

de Hitler Ungariei prin Dictatul de la Viena, 

dar a pierdut  Basarabia, Bucovina de 

Nord și Ținutul Herța în favoarea Uniunii 

Sovietice, și Dobrogea de Sud (Cadrilaterul) 

în favoarea Bulgariei. Prin urmare, 

repunerea în discuție a Trianonului este o 

aberație, dar pentru iredentiști a rămas, după 

cum se vede, o temă de propagandă și o 

sursă de infecție pentru relațiile româno-

maghiare. 

Iată una dintre perlele scoase de către 

Orban din puțul adânc al gândirii sale, pusă 

în circulație la Universitatea de Vară 

„Tusvanyos“ de la Băile Tuşnad: „Ținutul  

Secuiesc a existat şi când încă nu exista 

România modernă şi va exista şi atunci când 

toată Europa se va fi predat Islamului”. Îi 

amintim  noului  Pazvantoglu de la 

Budapesta că secuii au marcat istoria 

Transilvaniei încă de la stabilirea lor în 

curbura arcului carpatic, prin organizarea lor 

specifică și prin implicarea în evenimentele 

istorice. Scaunele secuiești au dăinuit până 

în anul 1876, când au fost desființate de 

către autoritățile maghiare și integrate în 

noile unități administrativ-teritoriale, 

înființate prin reforma administrativă. 

În zilele noastre, nostalgicii sfânt-

ştefanişti au găsit vechea goarnă 

ruginită,Ţinutul Secuiesc. Subiectul este o 

marotă prin care îşi maschează adevăratele 

intenţii, independenţa Ardealului, în prima 

fază şi alipirea lui la Ungaria, în final. 

Politicienii unguri, obsedaţi de Trianon, nu 

sunt preocupați de soarta secuilor, o 

populaţie marginalizată şi pauperizată în 

asemenea hal încât îi este ruşine să-şi mai 

recunoască obârşia. Aproape toţi secuii s-au 

declarat unguri la ultimul recensământ, deci 

vorbim de un Ţinut Secuiesc fără secui. 

După ce s-au împreunat cu austriecii, la 

presiunea Prusiei, în anul 1867, prima 

măsură luată de administraţia ungară a fost 

desfiinţarea Ţinutului Secuiesc, considerat 

anacronic. Secuii nu mai prezentau nici un 

interes pentru Budapesta, nu trebuiau să 

păzească fruntariile nesigure ale unui stat 

dezvoltat prin jaf şi silnicii şi de aceea au 

fost privaţi de toate privilegiile pe care le 

avuseseră până atunci, intrând în rând cu 

lumea. După două sute de ani, urmaşii 

politicienilor care au desfiinţat Ţinutul 

Secuiesc reinventează roata şi emit pretenţii 

pentru autonomia zonei secuieşti, rămasă 

fără secui. Dar cine sunt secuii în realitate? 

Ţinutul Secuiesc, Székelyföld, în limba 

maghiară, este o zonă istorică a României, 

situată în estul Transilvaniei, locuită cândva, 

de secui şi de populația românească 

autohtonă, împărţită în mod tradiţional, în 

Evul Mediu, în scaune, „szék" în maghiară, 

de unde numele de „székely", în română 

„secui". Ţinutul Secuiesc cuprindea cea mai 

mare parte din judeţele Covasna şi Harghita, 

precum şi o parte din judeţul Mureş, trei 

comune din județul Neamţ, Bicaz-Chei, 

Bicazul Ardelean şi Dămuc, o comună din 

județul Alba, Remetea şi o comună din 

judeţul Bacău, Ghimeş-Făget. 

Potrivit recensământului din anul 2002, 

în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş 

trăiesc 668.471 de maghiari (59, 2%), dintr-

o populaţie maghiară totală de 1.129.522 de 

suflete, dar nici unul dintre vorbitorii de 

limbă maghiară din Ţinutul Secuiesc nu s-a 

declarat secui. Deci, discutăm despre o 

fantomă, Ţinutul Secuiesc fără secui! 

Scaunele secuieşti, existente până la 

reforma administrativă a Regatului Ungariei 

din 1876, au fost următoarele: Scaunul 

Orhei, având în componenţă scaunele filiale 
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Brăduţ şi Cristur, Scaunul Ciuc, având în 

componenţă scaunele filiale Giurgeu şi 

Caşin, Trei Scaune, având în componenţă 

scaunele Sepşi şi Orbai-Covasna, precum şi 

scaunul filiala Miclăuş, Scaunul Mureş şi 

Scaunul Arieş.  

Revoluţia de la 1848 a cristalizat 

definitiv conştiinţa maghiară între secui. 

Lupta naţională împotriva habsburgilor şi 

antiteza româno-maghiară din Transilvania 

i-au unit pe secui în jurul idealurilor 

naţionale maghiare, pe care şi le-au asumat. 

Cea mai bună dovadă a conştiinţei maghiare 

în epoca modernă este lipsa protestelor 

secuilor faţă de desfiinţarea scaunelor 

secuieşti în 1876 de către autorităţile 

centrale de la Budapesta şi implicarea 

secuilor în procesul de integrare a 

Transilvaniei unite cu Ungaria, după 1867. 

Au existat politicieni secui care făceau 

politică separată la Budapesta la finele 

secolului al XIX-lea, dar nu din perspectiva 

unei identităţi secuieşti, ci din cauza 

spiritului lor politic combativ. 

Nemulţumirile faţă de guvernul de la 

Budapesta s-au manifestat doar pe criterii 

economice, niciodată autonomiste. 

Ținutul Secuiesc a avut o viață foarte 

scurtă, în regimul dualismului austro-ungar, 

de doar 5 ani, după care a fost radiat 

definitiv de pe hartă. În anul 1872, împăratul 

Franz Iosif a primit un raport de la serviciile 

secrete austriece, ca urmare a uneltirilor 

grofilor și nemeșilor din Transilvania, 

despre „frământări şi nelinişti în Ţinutul 

Secuiesc şi întâlniri conspirative ale unor 

lideri secui care urmăresc proclamarea 

autonomiei acestui Ţinut”. Împăratul i-a 

chemat pe primul ministru, pe ministrul de 

interne și pe cel al apărării, le-a dat să 

citească raportul, după care le-a ordonat, 

scurt:„Secuii vor autonomie? De mâine să 

dispară acest Ținut Secuiesc” și dispărut a 

fost. Cercurile politice de la Budapesta au 

primit cu satisfacție decizia împăratului. 

Trei ani mai târziu, în anul 1875, același 

împărat a decretat o largă autonomie 

administrativă,culturală și religioasă pentru 

Ducatul Bucovinei, unde românii mergeau la 

biserici românești și ascultau slujba în limba 

română, frecventau școli românești, iar la 

Universitatea din Cernăuți se înființaseră trei 

facultăți cu limba de predare română. Dar, 

este adevărat, Bucovina nu făcea parte din 

Regatul Ungariei! 

În anul 1876, guvernul de la Budapesta a 

realizat reforma administrativă şi 

reorganizarea teritorială a Transilvaniei, 

unită cu Ungaria în 1867, prin care a 

dispărut autonomia secuilor. Vechile scaune 

secuieşti au dispărut la fel ca şi scaunele 

săseşti, despre care politicienii maghiari 

afirmau că sunt resturi ale epocii medievale 

care nu pot exista într-un stat modern.  

Nu au existat împotriviri ale secuilor,așa 

cum am arătat, la reorganizarea scaunelor în 

comitate şi la dispariţia, astfel, a ceea ce a 

mai rămas din vechea autonomie secuiască 

medievală. Pentru secui uniformizarea 

administrativă din 1876 a fost o integrare în 

sistemul administrativ din Ungaria, o acţiune 

fără conotaţii politice la acea vreme. Prin 

alegerea membrilor comunităţii secuieşti în 

structurile locale administrative s-a asigurat 

participarea lor la actul de administrare, dar 

aceasta nu mai are nimic de-a face cu 

autonomia medievală, pentru că instituţiile 

locale erau un instrument modern de 

administraţie a statului. 

Prin reforma administrativă din 1876, 

Ardealul a fost împărțit în 15 comitate 

1. Alsó-Fehér – Alba de Jos (cu capitala la 

Aiud) 

2. Beszterce-Naszöd – Bistrița-Năsăud 

(Bistrița) 

3. Brassó - Brașov (Brașov) 

4. Csik – Ciuc (Miercurea Ciuc) 

5. Fogaras - Făgăraș (Făgăraș) 

6. Háromszék – Trei Scaune (Sfântu 

Gheorghe) 

7. Hunyad – Hunedoara (Deva) 

8. Kiskükülló – Târnava Mică 

(Diciosânmartin / Târnăveni) 

9. Kolozs - Cluj (Cluj) 

10. Maros-Torda - Mureș-Turda (Târgu 

Mureș) 

11. Nagy-Küküllö – Târnava Mare (Sebeș) 
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12. Szeben - Sibiu (Sibiu) 

13. Szolnok-Doboka – Solnoc-Dăbâca (Dej) 

14. Torda-Aranyos – Turda-Arieș (Turda) 

15. Udvarhely – Odorhei (Odorheiu 

Secuiesc) 

 

Fostele Scaune săsești și secuiești din 

Ardeal au fost, așa cum am arătat, în urma 

reformei administrative din anul 

1876,desființate și incorporate în cele 15 noi 

comitate ardelene. Aceste 15 comitate au 

dăinuit până în anul 1918. 

Practic, în momentul unirii Transilvaniei 

cu România, în 1918, nu mai exista nicio 

urmã a autonomiei secuilor. Regatul 

maghiar a anulat scutirea de taxe și le-a 

impus plata impozitelor, nu a mai fost 

necesarã apãrarea granițelor deoarece au fost 

înființate regimentele grãnicerești, iar 

autoguvernarea a fost desființatã prin 

reforma administrativã din 1876. 

Puternica identitate maghiară la secui a 

ieşit în evidenţă la finele Primului Război 

Mondial, când secuii au fost principala forţă 

militară în Transilvania care s-a opus cu 

perseverenţă instaurării noilor autorităţi 

româneşti. Secuii au acceptat în cele din 

urmă noile realităţi politice de după Unirea 

din 1918.  

 În timpul regimului comunist, 

nimeni nu a îndrăznit să pună în discuţie 

autonomia Ţinutului Secuiesc pe criterii 

etnice. Din contră, liderii secuilor s-au 

gudurat pe lângă Ceauşescu, încercând să 

obţină cât mai multe profituri, pentru ei şi 

familiile lor.    

După căderea comunismului, puternic 

stimulaţi de cercurile iredentiste din Ungaria 

şi din SUA, au apărut tot felul de politruci, 

care clamau drepturi pentru secui, aducând 

argumente dintre cele mai fanteziste, uitând 

că însuşi statul maghiar a desfiinţat Ţinutul 

Secuiesc, prin reforma administrativă din 

1876. Guvernanţii unguri nu aveau nevoie 

de o etnie în plus, secuii trebuiau înghiţiţi de 

marea masă a maghiarilor, secuii trebuiau 

deznaţionalizaţi şi asimilați. Ceea ce nu 

trebuia uitată era organizarea teritorială, pe 

scaune, a acestui ținut din perioada 

medievală. Iredentiștii și-au adus aminte de 

Ținutul Secuiesc medieval când Uniunea 

Europeană a adoptat, ca formă de organizare 

teritorială, regiunile de dezvoltare, atunci, 

hop și ungurii cu enclava lor etnică, 

îmbrăcată în haine de import tiroleze! 

În mod paradoxal, Bisericile catolice şi 

reformate, care au avut un rol major în 

maghiarizarea forţată a secuilor, au început 

să se erijeze în cei mai înfocaţi susţinători ai 

autonomiei secuieşti. În ziua de 11 februarie 

2009, duminică după-amiază, în loc de 

vecernie, preotul reformat Kovács István a 

organizat un miting în municipiul Sfântu 

Gheorghe. La această manifestare au luat 

parte peste 2000 de unguri, în frunte cu 

liderii U.D.M.R. şi ai Partidului Civic 

Maghiar. În primele rânduri, s-au situat 

euro-parlamentarii Albert Almos, Eder 

Andras şi Korodi Attila. N-au lipsit 

asociaţiile civice de extremă dreaptă, de 

tipul Gărzii Naţionale Ungare, ai cărei 

membri au defilat în uniforme de luptă. 

Manifestanţii au fost aduşi la Sfântul 

Gheorghe cu autobuze, plătite din banii 

publici de la administraţiile locale. La 

miting au predominat preoţii, intelectualii şi 

funcţionarii din administraţia de stat a 

judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş. Cei 

aproape 2000 de participanţi au protestat 

împotriva intenţiilor Guvernului Român de 

a-i schimba din funcţii pe şefii de 

comportamente deconcentrate de etnie 

ungurească, numiţi în funcţii de U.D.M.R., 

la sfârşitul anului 2004. În realitate, mitingul 

s-a dovedit a fi, de la început şi până la 

sfârşit, consacrat „autonomiei teritoriale şi 

etnice a Ţinutului Secuiesc”. Unul dintre 

preoţii prezenţi a rostit şi numele 

preşedintelui României, amintind declaraţia 

acestuia rostită la Budapesta că... 

„Autonomia Ţinutului Secuiesc nu se va 

realiza niciodată”. Participanţii la miting au 

izbucnit în huiduieli şi fluierături. Apoi au 

răsunat aplauze frenetice şi ovaţii când s-a 

cerut preşedintelui României „să-şi ceară 

scuze publice pentru jignirile aduse 

ungurilor şi secuilor”! 
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În final, manifestanţii, manipulaţi ca o 

turmă de oi de către organizatori, au adoptat 

o „rezoluţie” în zece puncte, cuprinzând 

nemulţumirile lor faţă de Guvernul 

României şi faţă de Preşedinte. Rezoluţia a 

fost trimisă Preşedinţiei precum şi 

Parlamentului European. În document, 

participanţii la miting şi-au manifestat 

nemulţumirea „faţă de atitudinea 

antiungurească” (?) şi au insistat asupra 

încetării „populării controlate” prin care se 

urmăreşte creşterea elementului românesc în 

detrimentul etniei ungureşti din România. 

Protestatarii au mai cerut şi „oprirea 

distrugerii intenţionate” a economiei în 

Ţinutul Secuiesc precum şi fonduri 

suplimentare pentru „dezvoltarea 

infrastructurii” şi „retrocedarea rapidă a 

bunurilor bisericilor ungureşti”. La 

mitingul de la Sfântul Gheorghe, politicienii 

U.D.M.R. şi P.C.M., au evitat să ia cuvântul, 

pe motiv că întreaga acţiune a fost 

organizată de bisericile ungureşti 

tradiţionale şi nu de partide. Doar euro-

parlamentarul Sogor Csaba şi-a permis să 

declare că „de acum încolo, calea paşnică a 

Parlamentului şi a microfonului, nu mai este 

suficientă. (...) Trebuie folosită forţa pentru 

a se impune rezolvarea cererilor secuieşti şi 

a ungurilor ardeleni”.  

În spatele Ţinutului Secuiesc se află 

interesele nostalgicilor hungarişti şi visul 

acestora de revenire a Ardealului la Ungaria. 

Euro-parlamentarul şi ex episcopul reformat 

Tőkés László a declarat într-o conferinţă de 

presă din 22 februarie 2008, consacrată 

semnării protocolului între U.D.M.R. şi 

CNMT: „Doresc realizarea unui sistem de 

autonomii peste tot unde trăiesc ungurii, 

Forumul Unguresc de Coordonare din 

Ardeal, va căuta soluţia pentru înfiinţarea 

de către U.D.M.R. şi CNMT, a Consiliului 

Autonomiei Centrale, chemat să creeze şi să 

administreze sistemul instituţional al 

autonomiei personale a ungurilor din 

Ardeal. De fapt reuşim să reinstalăm, într-

un fel, un for democratic, în relaţia noastră 

de coordonare şi în viaţa noastră politică, a 

ungurilor din Ardeal. De aceea consider 

foarte importantă crearea acestui forum de 

conducere şi coordonare. În mod subiectiv, 

cel ce se referă la Consiliul de Autonomie a 

Ungurilor din Bazinul Carpatin, din care 

reiese că ne gândim nu numai în contextul 

Autonomiei Ungurilor din România, ci ne 

gândim într-un sistem de autonomii pentru 

toate comunităţile ungureşti de peste hotare. 

În cooperare cu Ungaria, ca aceasta se va 

îmbunătăţi, pentru că vrem să articulăm 

interesele naţionale ale ungurilor din 

Ungaria cu cele ale ungurilor din teritoriile 

de peste hotare în nord unit şi cu mai mari 

şanse de reuşită. Sistemul de autonomie 

pentru toate comunităţile ungureşti de peste 

hotare, este convergent cu Declaraţia de la 

Esztergom, din anul 2004. Este evident că 

stăruinţele noastre fac parte dintr-un proces 

mai îndelungat, prin care dorim unificarea 

peste hotare a ungurimii sfărâmate, după 

Primul Război Mondial, în mai multe bucăţi, 

respectiv introducerea unui sistem care ne-

ar ajuta în supravieţuire, pentru că peste tot 

ungurimea e în descreştere şi în defensivă în 

general. Deci, dacă nu oprim acest proces 

de descreştere, chiar existenţa noastră pe 

lung parcurs intră în pericol. Şi de aceea ne 

străduim la această politică de unitate.” 

Această declaraţie cuprinde scopul 

manifest al ungurilor, refacerea graniţelor 

Ungariei Mari, o obsesie maladivă a tuturor 

hungariştilor.  

Să ne ocupăm puțin și de noul pașă 

Osman Pazvantoglu de Székesfehérvár! 

Mulți se întreabă de ce l-a cuprins pe Viktor 

Orban o dragoste necondiționată față de noul 

țar de la Moscova? Să fie dorul de stepele 

nesfârșite ale muscalilor, de unde provin 

strămoșii premierului maghiar, care n-a 

putut fi stins de un mileniu de catolicism? 

Noi credem că este vorba, mai degrabă, de 

un oportunism grețos, specific politicienilor 

maghiari care, de-a lungul istoriei, s-au 

sprijinit de pulpana Papei de la Roma, de 

sabia împăratului de la Viena, de fasciile lui 

Mussolini, de crucea îmbârligată a lui Hitler 

sau de mustața zbârlită a lui  Stalin pentru a-

și atinge scopurile. Președintele Vladimir 

Putin a vizitat de 7 ori Budapesta, după anul 

2010, găsind în Ungaria călcâiul lui Ahile al 
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Uniunii Europene. Rușii sunt adevărați 

maeștri în specularea iluziilor și 

resentimentelor politicienilor maghiari față 

de puterile europene, pe care aceștia le 

culpabilizează pentru pierdeile teritoriale 

ala Ungariei Mari. Moscova i-a creat lui 

Orban iluzia că este de acord ca Ungaria să-

și creeze în statele învecinate o centură de 

autonomii entice, formată din minoritățile 

maghiare care trăiesc în România, Serbia, 

Slovacia și Ucraina. În schimbul sprijinului 

financiar și logistic acordat acestor 

minorități, Orban cere, în mod 

necondiționat, supunere totală și 

recunoașterea lui ca lider suprem al națiunii 

maghiare. Cei care mârâie în front sunt 

aspru pedepsiți, așa cum s-a întâmplat cu 

partidul Most-Hid din Slovacia, pe care 

Budapesta nu-l recunoaște ca reprezentant al 

minorității maghiare din Slovacia. UDMR a 

fost readus sub ascultare prin înființarea 

Partidului Civic Maghiar din Transilvania, 

pe care Viktor Orban l-a abandonat în 

momentul în care răzvrătitul Kelemen 

Hunor i-a jurat, din nou, credință. Până și 

ziariștii maghiari din Transilvania, care au 

avut curajul săl critice pe Osman 

Pazvantoglu de Székesfehérvár, au avut de 

pătimit. Hugó Ágoston a recunoscut că 

motivele demiterii sale de la ziarul la care 

lucra au fost, de fapt: „critica guvernului 

maghiar şi a politicilor sale anti-

democratice, mai cu seamă campania 

otrăvită şi atitudinea faţă de presă, în 

particular eliminarea cotidianului 

Népszabadság”.   

Atins de morbul grandomaniei și 

încurajat de către Vladimir Putin, Viktor 

Orban s-a aventurat în arena politică a 

Uniunii Europene, ca un saltimbanc de circ 

la trapez fără plasă de protecție. Numai așa 

se explică sfidarea organizației pe care o 

consideră în declin şi în derivă, după ce 

aceasta a salvat Ungaria de la faliment! În 

răspăr cu principiile republicane și 

democratice care ar trebui să guverneze 

politica maghiară, în concordanță cu regulile 

care guvernează Uniunea Europeană, 

premierul de la Budapesta are o slăbiciune 

aparte pentru Horthy Miklos și pentru fosta 

familie regală habsburgică. Viktor Orban a 

fost invitatul de onoare la redeschiderea unei 

somptuoase clădiri din Budapesta, care în 

perioada interbelică a aparţinut unui 

ministru ungar considerat părintele 

sistemului modern de învăţământ din ţara 

vecină. Discursul premierului se dorea un 

elogiu adus politicienilor care au împins 

Ungaria spre progres. Printre cei enumeraţi a 

fost şi controversatul lider fascist al Ungariei 

din perioada 1920-1944, Miklos Horthy. 

„Faptul că înfrângerea din războiul 

mondial, cele 133 de zile ale terorii roşii şi 

greutatea uriaşă a dictatului de la Trianon 

nu ne-au strivit se datorează unor oameni 

politici străluciţi: guvernatorului Horthy 

Miklos, prim- ministrului Bethlen Istvan şi 

ministrului Klebelsberg Kuno. Fără 

guvernator nu există prim-ministru, iar fără 

prim-ministru nu există ministru”, a spus 

Viktor Orban. Miklos Horthy este cea mai 

controversată figură politică a Ungariei 

secolului 20. În perioada mandatului său, 

sute de mii de evrei au fost deportaţi în 

lagărele naziste. În niciun caz nu poate fi un 

lider demn de laudă, consideră Institutul 

Național pentru Studierea Holocaustului din 

România. „Condamnăm mesajul 

premierului ungar Victor Orban prin care 

Horthy este descris drept „om de stat 

strălucit. Amiralul Horthy este responsabil 

de deportarea și exterminarea evreilor din 

Ungaria și Ardealul de Nord.", a gtransmis 

institutul Elie Wiesel. Pe de altă parte, în 

luna  iulie 2015 Guvernul Orban a produs o 

mare surpriză când a numit în acest post un 

producător austriac de televiziune care nu 

ştia niciun un cuvânt în limba maghiară, 

singurul său atuu fiind numele Eduard Von 

Habsburg şi este stră-stră-nepotul 

împăratului Austro-Ungariei, Franz-Josef.   

Pe lângă obsesia cunoscută a regimului 

Orban pentru familia Habsburg, numirea 

acestui ambasador este un semnal clar 

pentru nostalgia „Ungariei Mari” din 

componenţa Imperiului Austro-Ungar şi 

poate dorinţa secretă de refacere a acesteia, 

precum şi pentru intenţia de a se încerca 

folosirea Vaticanului în acest scop. Ultimul 
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împărat al Austro-Ungariei, între anii 1916-

1918, a fost Carol I, împărat al Austriei, care 

purta şi titlul de Carol IV, rege al Ungariei. 

Este cunoscut pentru tentativa eşuată de a 

salva Imperiul Habsburgic prin federalizarea 

acestuia. În anul 2004 Carol a fost 

sanctificat  de Vatican cu titulatura de 

Fericitul Carol de Austria, pentru că ar fi 

pus credinţa creştină înaintea politicii şi 

pentru că ar fi fost un făcător de pace în 

timpul primului război mondial, deşi în 1917 

acesta a autorizat folosirea de gaze de luptă 

de către armata austro-ungară.  Veneraţia pe 

care regimul Orban o arată faţă de noul sfânt 

catolic, în fapt ultimul rege al „Ungariei 

Mari” reprezintă un semnal privind 

mentalitatea acestui guvern! 

Ungaria orbanistă a încercat din toate 

puterile să boicoteze vizita Papei Francisc în 

România, pentru a-i împiedica pe români să 

înregistreze un eveniment de prestigiu. 

Discursul unguresc maschează revendicările 

autonomiste sub masca drepturilor pentru 

minorităţi, clerul maghiar din Transilvania 

fiind unul dintre principalii vectori în acest 

sens, cu plângerile sale privind presupusul 

refuz al statului român de a restitui 

proprietăţile. Or, o vizită a papei în România 

ar fi aruncat în derizoriu propaganda 

ungurească pe acest plan. Inițial, vizita Papei 

Francisc a fost programată pentru anul 2018, 

când se aniversa centenarul Marii Uniri și 

crearea Statului Român unitar, de 

aceea maghiarii au făcut eforturi 

supraomenești pentru a anula această vizită, 

reușind, în final, să o amâne pentru anul 

următor. Clerul maghiar a fost foarte 

deranjat de faptul că Papa urma să beatifice 

7 episcopi români greco-catolici, decedați în 

închisorile comuniste. Beatificarea de către 

papă a şapte români din Transilvania şi a 

niciunui ungur nu putea fi acceptată de 

Budapesta, pentru că ar fi decredibilizat 

mesajul propagandistic al „Transilvaniei 

maghiare”, unde nu se află picior de român. 

Ungurii ar fi dorit ca vizita papei să se 

desfăşoare în Transilvania, să nu se facă în 

Bucureşti, cum a fost cazul vizitei din 1999 

a papei Ioan Paul al II lea. În acest fel, 

propaganda maghiară ar fi putut bate 

monedă pe vizita papei într-un loc numit 

„Transilvania”, iar România de fapt nici nu 

există. De fapt toate locurile propuse de 

către unguri pentru vizită se află în 

Transilvania. În afara arcului carpatic au fost 

de accord doar cu „Bako”, adică Bacău, 

pentru că propaganda şovină pretinde că 

românii catolici din Valea Siretului, din 

Moldova în general, ar fi ceangăi maghiari. 

Conferinţa episcopală catolică este dominată 

însă de români, în frunte cu arhiepiscopul 

Ioan Robu, care fără îndoială că au o agendă 

diferită de cea a lui Jakubinyi, adică a 

Budapestei. Astfel, din opt episcopi romano-

catolici sunt trei unguri, un şvab şi patru 

români, cărora li se adaugă şi cei şapte 

episcopi români greco-catolici. Inclusiv din 

acest motiv, Budapesta a acţionat şi la 

Vatican.  Cardinalul primat al Ungariei, 

Peter Erdo a purtat la Roma mesajul 

Budapestei şi a spus la Vatican că vizita 

papei în România ar fi „o palmă pe obrazul 

Ungariei”. Trebuie să precizăm că Peter 

Erdo are pe blazonul său de cardinal 

simbolurile secuieşti, soarele, luna şi 

culoarea albastră, el spunând că şi-a ales 

acest blazon pentru că bunicii săi ar fi fost 

secui din Transilvania stabiliţi în Ungaria în 

1918. Poate că primatul Ungariei şi-a 

redescoperit rădăcinile. Sau poate că Erdo 

promovează identitatea secuiască în 

conformitate cu politica Ungariei şi are 

vederi iredentiste, şovine. Spre cinstea lui, 

Papa nu a cedat presiunilor și obrăzniciilor 

maghiare, efectuând o vizită istorică în 

România, cu respectarea strictă a 

protocoalelor diplomatice, a însemnelor 

statale a autorităților țării vizitate. Oficialii 

Vaticanului, însoțitorii Papei Francisc în 

Șumuleu Ciuc, nu au fost de acord ca pe 

spatele cazulei (veștmântul alb al Papei 

Francisc - n.a.) să fie cusut logo-ul vizitei 

papale în România în limba maghiară 

„Jarjunk Egyutt!” („Să mergem împreună”, 

n.a), „Ferenc Papa Romaniaban” („Papa 

Francisc în România” și perioada în care 

avea loc vizita, „2019. Majus 31 - Iunius 2” 

(„31 mai - 2 iunie”), care era un logo propus 

de către organizatorii maghiari ai 

ceremoniei. 
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Vladimir Putin i-a transformat pe Viktor 

Orban și partidul său într-o adevărată 

Coloană a V-a rusească prin care a creat o 

breșă foarte periculoasă în zidul euro-

atlantic, asigurându-și o prezență masivă în 

spațiul public maghiar, care-i va permite o 

implicare directă în viața politică, 

economică și în mass media din Ungaria, 

țară membră a Uniunii Europene și a NATO, 

putând să dicteze votul Budapestei în aceste 

structuri. Întrebarea care se pune: îşi poate 

permite Uniunea Europeană și NATO să 

accepte derapajele lui Osman Pazvantoglu 

de Székesfehérvár, prin care Federaţia Rusă 

capătă un rol esenţial la masa deciziilor  

europene şi geopolitice sau va scoate pur și 

simplu Ungaria de pe harta Europei? Soluția 

ar putea fi una românească, adică Viktor 

Orban să fie stăciunat așa cum a procedat 

Iancu Jianu cu Osman Pazvantoglu, în urma 

tratamentului administrat de lotru oltean 

brigandul bosniac devenind Pazvante 

Chiorul! 
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Nicolae Bălașa 

 

 

Despre alegeri și despre tăiatul frunzelor 

la câini 
 

 

Fraților,  

 „Lumea-i cum este ...și ca dânsa suntem 

noi.”  Apoi, despre ea, câte în lună, câte în 

stele! De aici și proverbul românesc despre 

gura omului pe care o astupă doar pământul. 

A satului, tot el. ...Și cum astăzi lumea-i 

satul  vremurilor moderne, totu-i un fel de a 

spune și respune, de întoarcere pe dos a 

celor deja spuse încă din timpurile vechi și 

până mai ieri, alalteri. Probabil în acest sens 

ne-a atras atenția și George Călinescu când a 

fredonat: „omenirea ce a avut de spus, a 

spus; de aici înainte, totul e stil!”  ...Că el, 

Călinescu, fredona!  Da, da, fredona... 

Dragii mei, ca și data trecută, după cum 

vedeți, ne-am luat cu vorba și am uitat de 

noi, cei puși în tiparele vremurilor. Cu 

scuzele de rigoare, m-aș întoarce cu voi la 

momentul în care, după povestea cu spitalul, 

în ziua următoare sau mai târziu, că nu prea 

mai țin bine minte, am ajuns pe la birou. 

Acolo, până să-mi aducă secretara o cafea, 

am răsfoit mai întâi câteva ziare locale. 

Pe prima pagină, sub un titlu și un 

subtitlu, poza unei femei. Tânără, delicată, 

zâmbind curtenitor. De ce n-aș fi sincer, 

frumosul estetic atrage mai ceva ca 

magnetul, iar noi, bărbații, cădem în mrejele 

lui în funcție după cum ne pierdem mințile. 

Alteori, după cum ne bate vântul sau ne sună 

goarna... 

- Ca să vezi belea!... – mi-am șoptit în 

barbă. – Ea trebuie să fie candidata sugerată 

de fie-mea! – am șovăit eu, ușor misogin, în 

vreme ce gândul m-a întors, fără să vreau, 

spre timpurile de dinainte de `89, spre Elena 

Ceaușescu. – „Baba Leana”! – am 

apostrofat, răutăcios, ca pentru mine. Baba 

Leana, baba Leana, însă ea?!... Ce babă, 

domnule? Babe dintr-ăstea, fie și tot fie! ...Și 

totuși, parcă o știu de undeva? Zic și eu. 

Ăștia ce se ocupă de campaniile electorale, 

știu să-ți ia mințile! Imaginea contează! 

Mda! Dar și fapta... Mă rog, de unde să o 

iau, Doamne? ...De la catedră?! Nu, nu! 

Acolo-și are locul  profa mea. Uite, nu știu 

de ce, dar toți profesorii din lume ar fi și nu 

prea, fără ea, fără Elena. Val-vârtejul 

adolescenței și cunoaștere prin tine 

până...ehe, îți pierzi și izmenele... și îți 

mănâncă mâncarea câinii din traistă. Ce 

vorbești, domnule?! – m-am tot întrebat în 

timp ce, instinctiv, am sunat-o pe Iza. 

- Să știi că te-am sunat și eu, dar... În 

ultima vreme răspunzi cam greu! Dacă nu aș 

ști că umbli cu zănaticii ăia, ai tăi, prin tot 

felul de cârciumi, aș fi intrat la griji- mi-a 

răspuns ea. 

- Lasă-mă pe mine cu ai mei... În 

definitiv și eu, și ei suntem oameni. Tu și cei 

ca tine au întins-o, cât ai clipi, peste 

granițele acestei țări, de parcă aici ar fi doar 

cocoloașe de pureci și păduchi, ăia buni de 

muncă s-au dus dracului și ei, ceilalți, care 

pe unde au apucat... Aștia de vârsta mea 

stăm la rând, la cosciuge... Și până ne vine 

rândul, mai tragem câte un gât de țuică. Ce 

ai vrea să facem? Cum s-ar zice, ne mai 

dezinfectăm, să nu ajungem infectați pe 

lumea ailaltă. În plus, la un adică, mai 

inspirăm și moartea cu aburi de alcool. Nu 

cine știe ce, doar cât să o mai treacă și ea pe 

poezii, pe chestii, socoteli, altfel ar bate, 
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zilnic, toaca, tocmai aci, în Grădina Maicii 

Domnului. Altfel spus, tu nu, ăla nu, ăilalți 

duși la dracu în praznic, eu și ai mei cu țuica 

în gât... Pe scurt, raiul, oricum am da-o, e 

pustiu... 

- De orice te puteam suspecta, numai de 

filosofat, ba! Ce e cu tine? 

- Altfel spus, de ce te-am deranjat, nu? 

Dacă e așa, să-ți fie rușine! –am bombănit 

eu, apoi am revenit. -  Păi să-ți spun ce? Am 

văzut aici, pe prima pagină dintr-un ziar, o 

puștoaică, candindat la funcția de primar. Ea 

e?!... 

- Da, ea, fata, despre care ți-am zis data 

trecută, o fostă colegă a mea de liceu. Faină, 

nu? Ce te-am rugat? Mai lăsați-i încolo și 

voi pe ăia înțepeniți în tot felul de doctrine 

învechite. Apoi, o schimbare  nu strică. 

- Da, nu ar strica, numai să nu fie una tot 

„spre binele poporului”, cum zic toți cân e 

să se repeadă la ciolan, bine de care românul 

s-a cam săturat . - am șovăit ca pentru mine. 

Mda,  sigur o știu de undeva...  Totuși, 

parcă-i prea copil, parcă-i prea tânără?!  

- De unde știi? Puneți-o la încercare și 

numai după aceea... Vezi că te văd! Nu 

gândi doar la prostii!  A fost, deja, în 

Parlament, iar acolo, din câte mi-au zis 

colegii, nu a sforăit, cum sfărăie sforarii 

țării. Înțelegi tu, în plus, îi și știi!... 

- Bine, bine! O să mă îndrăgostesc de ea, 

o să... 

- Auzi, voteaz-o! Pe asta cu îndrăgostitul 

las-o mai moale! Una ca ea te face ghem cât 

ai clipi, iar aci, în România, doctori pentru 

inimioară, deocamdată, ba... Dai ortul popii 

și nu e cazul. Ho, mai stai! Voteaz-o și atât! 

Apoi, e ca și când te-ai îndrăgosti de fie-ta. 

Adică de mine... de care, oricum ești 

îndrăgostit. Ia zii, mă mai iubești? Apropo, 

ai văzut actele, nu ai cum să mă 

dezmostenești. Sunt fata ta din creștet până 

în vârful picioarelor. Ți-am trimis, pe fax, 

rezultatul testului de paternitate. L-am căutat 

exact în ziua în care băteai câmpii cu o fi și 

o păți, ca la români... Că așa și pe dincolo, 

de parcă îți luase Dumnezeu mințile. Nu ți l-

a dat secretara? 

- Nu!  

- Păi dacă umbli creanga cu papagalul 

ăla afumat și cu cine mai știe cine... 

- Fax? – am ridicat eu tonul. Care fax,  

ce fax?  - am devenit, cât ai clipi, furios. 

- Șefu,  faxul  de la Izabela este în mapă. 

Eu v-am atenționat, însă în ultimul timp 

auziți ce vă convine... – s-a scuzat secretara 

din camera de alături. 

- Și Carol? 

- Carol l-a făcut maică-sa... Gargara cu 

barza, aici în Ocident, nu ține. Nu o fi având 

ăștia berze, cine știe?! 

-  Lasă prostiile, nu mă mai amărî și tu! 

De mă-sa, că doar nu de mine... Însă mă-sa 

l-a conceput cu un bărbat.  

- Evident, că așa a lăsat Dumnezeu, 

numai că bărbatul ăla nu ești tu. Profesoara 

ți-a tras clapa. Ha, ha, ha! Te-a înșelat! 

Tocmai pe tine?! Aoleu, cum a fost posibil, 

bă tată? 

„Vezi bă, Luceafăr blând, cine te-a 

tradus? ...Și îți luai păcate cu mine, chiar 

dacă ți-am fost credincioasă și când umblai 

brambura cu...” – am auzit-o, cumva aievea, 

și pe Ghița, parcă de dincoace de mormânt. 

- E, și cu voi! I-auzi, m-a tradus?! Că 

doar nu trebuia să stea cu păsărica agățată în 

cui, până seca Oceanul Atlantic. Probabil 

atunci aș fi ajuns la ea. Bine că mi s-a luat o 

piatră de pe inimă, bine că am scăpat de 

angoasa asta! – am oftat eu ușurat. 

-   Care noi? Of, of, of! Ce ți-e și cu 

bărbații ăștia! Norocul tău e că ești tatăl 

meu! 

-  Același test, același sânge, examen în 

locuri diferite și rezultate bașca... Asta da 

performanță! Da, un alt înscris! Un alt negru 

pe alb! Nici nu ști pe cine să crezi? Dar fie, 

îmi convine mai mult situația asta... Și acum 

ce facem? - Am întrebat, nedumerit, în timp 

ce am recitit rezultatul. 
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- Câtă vreme smintitul ăsta de Carol o 

caută pe maică-sa prin Canada, iar tu ai 

scăpat de grija lui, tăiem, bine, merci, frunze 

la câini. Tu prin Craiova, eu pe la ăștia prin 

Anglia...  

- Ce să zic? Bine și așa! 

- Bine?! Și mai și spui că raiul ar fi 

pustiu... Păi, cum ai vrea să fie? 

- Auzi, uite, aici, într-un alt ziar, tot 

local, „niște alții” o caricaturizează pe 

colega ta... O fac un fel de maimuță, cu păr 

pe sâni, cu barbă, cu... 

- Au văzut-o ei în pielea goală? Nu-i lua 

în seamă, colega mea e o frumoasă! Apoi, 

mârlănii dintr-ăstea fac parte din ghiveciul 

campaniilor... La fel, și pe la „civilizații” 

Europei. Fii alături de ea și bagă-i în măsa 

pe cei de teapa asta. Ăștia sunt: mărunței și 

mărunțișuri contextului... Dacă nu ar fi și 

astfel de evenimente, nimeni nu ar ști de ei. 

...Ori de ce m-ai sunat? – m-a întrebat Iza, 

vrând parcă să schimbe sensul discuției. 

- Crezi că mai știu?!  

- Și eu care credeam că ai să-mi sari de 

gât, prin telefon, și să te bucuri până la cer și 

invers, că mama a fost o sfântă, iar eu sunt, 

fără dubii, copilul tău.  

- Nu m-am îndoit nicicând, numai că uite 

așa e când își bagă diavolul coada... 

- Diavol în raiul tău? Nu se poate! – a 

fost ea răutăcioasă. – Uite cum din aiureala 

aia, acum, fie vorba între noi, aiureală și nu 

prea, l-am pierdut pe Carol. În mare măsură, 

ne potriveam, aveam câteva idealuri 

comune. El se specializase, ca medic, în 

chirurgie cardiacă, iar eu voiam să-i fiu 

alături ca fizician, specializat în medicină 

nucleară. Fă chestiunea asta, cu succes, în 

România, dacă ai unde și cu cine? Uneori, 

am sentimentul că ți-am chetuit banii 

degeaba, în plus, te-am mai lăsat și singur, 

ca pe o corabie în derivă. – am auzit-o 

suspinând, apoi mi-a închis. 

 

- „În derivă” – am lăcrimat și eu. În 

derivă, tăind frunze la câini, în Grădina 

Maicii Domnului, îmbătat cu apa norilor 

prăfuiți. Trist? Ridicol? Praful și pulberea  

unui absurd tăinuit, pus la cale pe dedesubt? 

Sau toate la un loc, povară a omului pustiit 

și pe dinăuntru, și pe dinafară. Doamne, 

unde suntem  noi acum, în acest moment, 

între pământul învârtit și acest cer? Acum, în 

veșnica derivă, auzi tu, tăind frunze la câini? 

Unde? 
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Cristina Mathias 
 

Chișinău:  

Oamenii veneau conștiincioși la vot 
 

În dimineața zilei de 24 noiembrie 2019 

am plecat din Iași spre Chișinău împreună 

cu prietena și colega de breaslă, Cristina 

Mathias (editor coordonator Evenimentul 

zilei de Moldova, membră Asociația 

Jurnaliștilor Români de Pretutindeni - 

AJRP). Am plecat să votăm acolo, în semn 

de prețuire și unire cu frații noștri de peste 

Prut, în Basarabia; să votăm și să vizităm 

câteva secții de votare pentru alegerea 

președintelui României - turul II. Din cele 

22 de secții de votare deschise în Republica 

Moldova am reușit să vizităm trei, deschise 

la: Ambasada României în Republica 

Moldova (secția 448), Institutul Cultural 

Român la Chișinău (secția 452) și la Liceul 

Teoretic Român – Francez „Gheorghe 

Asachi” (secția 453). 

În fața Ambasadei, așa cum 

programasem cu o zi înainte, ne-am întâlnit 

cu jurnalistul/video, Nicolae Josan, colegul 

nostru de la Asociația Jurnaliștilor Români 

de Pretutindeni, vicepreședinte la Filiala 

AJRP din Chișinău, care era deja la muncă - 

făcea video în direct. Eu și Cristina am votat 

la Institutul Cultural Român la Chișinău 

după care am trecut la munca jurnalistică, 

dialoguri, filmări, fotografii... 

Chiar dacă a fost o vreme rece totuși 

oamenii veneau conștiincioși la vot, 

îmbrăcați de sărbătoare și bine dispuși, după 

cum se vedea pe chipul lor. Acțiunea pentru 

vot s-a desfășurat în condiții foarte bune din 

toate punctele de vedere.  

În fața Liceului Teoretic Român – 

Francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău 

am întâlnit o reporteră de la TV8 din 

Republica Moldova care, ca și noi, venise la 

munca în teren. Am provocat-o la un dialog 

despre votare și despre libertatea presei din 
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Republica Moldova. Zâmbind, parcă fericită 

de profesia ei, Viorica Tătaru ne-a răspuns 

cu amabilitate:  

„Am venit să filmez, să vorbesc cu 

oamenii care vin să voteze pentru viitorul 

președinte al României. Sunt video-

reporteră și munca mea, în mare parte, este 

pe teren și sunt obișnuită cu timpul, dacă 

este frig sau cald. Mi-am propus să stau 

înăuntru, undeva, dar n-a fost posibil pentru 

că nu știam că este nevoie de acreditare. N-

au ajuns informațiile sau nu s-a solicitat din 

partea noastră. Când am ajuns la secție și 

am vrut să filmez mi s-a spus că am nevoie 

de acreditare. Când am întrebat la redacție 

mi s-a spus că n-au știut. Ei bine, stăm și în 

teren, vorbim cu oamenii... Mă bucur că vin 

foarte mulți oameni, nu mă așteptam! Am 

întâlnit și vorbitori de limbă rusă care m-au 

impresionat, pe undeva, și mi-au spus:  

„Iată, de când am obținut cetățenia mi-am 

propus să învăț limba română!” M-au 

impresionat foarte mult! Oamenii erau 

entuziasmați de cele ce se întâmplă în 

România; sunt conștienți că România este 

cu câțiva pași înaintea noastră și noi vrem 

s-o ajungem din urmă.” 

                                                                                            

„Eu mi-am propus să fiu liberă în fiecare 

zi” 

„Vă zic că eu mă simt liberă. Eu mi-am 

propus să fiu liberă în fiecare zi. Atunci 

când sunt în teren de fiecare dată amintesc 

celor cu care vorbesc, carabinierilor, 

Poliției... că eu am dreptul să fiu aici, eu am 

dreptul să fiu în spațiul public, eu am 

dreptul să am atitudine... Da, cumva este 

complicat. Luptăm în fiecare zi ca să putem 

activa în calitate de jurnaliști și trebuie să le 

explici oamenilor de fiecare dată, de ce 

trebuie să fii aici, de ce trebuie să faci 

munca liber și de ce nu trebuie să fii 

influențat de nimeni. Din păcate, o mare 

parte a presei de la noi nu este liberă. TV8 

este unica televiziune independentă de la 

noi. Eu simt libertatea asta pentru că 

niciodată nu mi se influențează materialele 

atunci când sunt în teren. Nimeni, niciodată, 

nu-mi spune ce-ar trebui să fac. Sunt 

conștientă că trebuie să respect Codul 

deontologic și tot ce ține de ceea ce trebuie 

să facă un jurnalist în teren corect. Îmi 

place această libertate și încerc, pe undeva, 

să conving și să explic oamenilor de ce 

presa are nevoie de libertate. 

Nu suntem de acord atunci când se 

manipulează, atunci când se face 

propagandă, atunci când informațiile sunt 

false... Eu nu pot să accept ca un jurnalist 

să-și permită să mintă, să spună minciuni la 

televiziune – în direct, să zicem. Eu nu pot 

să accept materiale în care jurnalistul 

manipulează, face propagandă... Oamenii 

din popor, în mare parte, știu să facă 

diferența, deja. Eu am văzut la proteste, 

când oamenii nu acceptă anumiți reporteri 

de la anumite televiziuni, și-mi pare rău de 

ei pentru că știu că oricare reporter are 

dreptul să vină să dialogheze... dar oamenii 

întreabă, „de la care televiziune ești?”  Și, 

dacă zici că ești de la una din televiziunile 

pe care le știu ei că sunt controlate politic 

atunci nu vor să dea interviuri. Mă bucur că 

oamenii încearcă să înțeleagă asta. Nu toți, 

deocamdată, dar asta se face treptat și cu 

fiecare în parte. O să avem de muncit dar 

asta este! De aceea este și munca noastră 

interesantă.”                     

Prietenul și colegul, Nicolae Josan, s-a 

dovedit un ospitalier de nota zece, ca de 

fiecare dată, dealtfel. Am făcut bilanțul 

muncii noastre concomitent cu servirea 

prânzului la restaurantul „Parol” din 

Chișinău, gazdă fiindu-ne Nicolae Josan. 

Noaptea, pe la orele 22:00, am ajuns și noi 

la Iași, eu și Cristina. Am avut o zi minunată 

petrecută pe teren între oameni minunați, 

într-un oraș frumos care se cheamă 

Chișinău. 

                                   

 Lucreția Berzintu & Cristina Mathias & Nicolae Josan 
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Adrian Botez 
 

 

Matrozi sublimii  
 

scăpaţi din Naufragiul unei lumi 

Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi 

ne luminează Calea către Noul Luni 

şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi... 

 

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii 

Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii 

şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii 

sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii ! 

 

din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina 

din Port în Port – topesc păcatul – vina : 

da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii 

 

adaugă Cărţii - fulgere-pasagii... 

...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării 

s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării... 

 

 

 

În locul din pădurea-ntunecoasă 
  

...în locul din pădurea-ntunecoasă 

fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă 

cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna 

purtând pe capete – împărătesc – Cununa ! 

 

ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece 

apoi răpească-l în adâncuri – în Palate 

mistic ştiută – colo - -i a-Ondinelor Cetate : 

măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece... 

 

...vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ? 

să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ? 

n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă... 
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nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă... 

...pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu –  Minunea : 

Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea ! 

 

                                                                    

Tot acordez la strune 

 – scripcar din tată-n fiu 
 

...tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu 

visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu 

să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi 

căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi... 

 

nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi 

cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi 

eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea 

din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia ! 

 

pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei 

s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei... 

eu – biet Scripcar  - cel dăruit pe la ospeţe 

 

eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe... 

...de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput 

făcând – el singur – bine -  cât Zeii n-au văzut ! 
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Vasile Filip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cugetarea – Omul 

în fața sinelui 
 

 
Omul se înfățișează și se mărturisește 

prin faptele sale. Prin cărțile sale – scriitorul; 

prin tablourile și sculpturile sale – artistul 

plastic; prin muzica sa – compozitorul și 

interpretul. Pentru a nu induce sentimentul 

discriminării, îmi îngădui să afirm că orice 

om este, într-un fel sau altul, un mic/mare 

creator. În top, fără îndoială, se situează 

oamenii de știință, care, la rândul lor, și ei 

sunt totodată niște artiști. 

Marii gânditori ai lumii au portretizat pe 

om în fel și chip. Pitagora, de exemplu, a zis 

că ,,Omul este măsura tuturor lucrurilor”, 

iar Democrit că ,,Omul este un mic 

univers”; dar și ,,o ființă sociabilă”, după 

Aristotel. În timp ce Pindar cugeta că 

,,Oamenii sunt visul unei umbre”, Homer 

cobora mai adânc în realitatea concretă, și 

crudă, înlăturând fardul metaforic: ,,Nu 

există ceva mai jalnic decât omul, dintre 

toate ființele câte respiră și umblă pe 

pământ”. Apropo: când a trăit Homer? 

,,Probabil între sec. 12 și 18 î.e.n.” ‒ 

,,precizează” ,,mic dicționar enciclopedic”, 

care... trăiește din anul 1972 încoace. Cutez 

a spune că marele gânditor și poet grec este 

contemporanul nostru. Și încă unul care știe 

pe-de-rost ce și cum e cu lumea de astăzi, 

îndeosebi cu cea românească. În care omul-

politic și din structurile statului, stâlpii, cum 

ar veni – se arată marelui public precum ar fi 

creația satanei, nu a lui Dumnezeu. ,,Homo 

homini lupus” – ca s-o dăm olecuță și pre 

lătinie. 

Nu am nici o îndoială că scriitoarea 

Vavila Popovici nu este străină de cele de 

mai sus, dar și de multe altele, cunoscând-o 

și ca un pasionat cititor, nu doar ca talentat 

scriitor. Cine i-a citit măcar o parte din 

cărțile de poezie, de proză, de publicistică, 

de interviuri împărtășește în mod cert 

această părere. Cugetările, mai ales, adunate 

ca un rod frumos, începând cu anul 2016, 

dar pare-mi-se și mai înainte, cărțile purtând 

alte titluri. Al patrulea cu acest titlu de 

Cugetări, iată, a apărut în acest an, 2019, și 

determină scrierea acestor rânduri, care nu 

sunt de critică literară, ci de adeziune la 

considerațiile scriitoarei față de lume și 

viață, față de om în primul rând. Cartea, a 

cincizecea carte publicată de autoare 

(cincizeci individuale + zece colective), este 

intitulată Cugetări / Reflections (2019), 

scrisă în românește și tradusă în englezește. 

Cartea, de 126 de pagini (format mic), 

debutează cu un citat – doar patru cuvinte! – 

din Horațiu: ,,Poezia este și pictură”. După 

care, imediat, Vavila Popovici întreabă, 

evident retoric: ,,Pictura, nu este și ea 
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poezie?” Iar eu mă minunez, admirativ: 

Doamne, încă ce poezie! În continuare, 

belșug de izvoare de inspirație, în formulări 

succinte, specifice acestei ramuri literare, 

care pun în lumină o concepție de viață 

sănătoasă și un spirit ales, dăruit nu atât 

sieși, cât semenilor, în scopul înțelegerii 

acestui îndemn (măcar): ,,Nu ignora 

sfaturile oamenilor înțelepți. Ei vor aprinde 

lumini în plus gândului tău”. Iar ,,Gândurile 

tale ar fi bine să se îndrepte numai spre 

viitor”... Și ,,Nu te gândi prea mult la o 

posibilă nereușită a visului tău...” 

 

 
 

Cugetările cuprinse în această carte nu 

sunt numai formulări succinte și sugestive 

ale unor adevăruri unanim cunoscute, dar, 

din păcate, de puțini luate în seamă la modul 

emotiv-rațional. Ele sunt și prietenești 

îndemnuri la o viață activă, trăită cu ochii 

minții și inimii larg deschiși, întru 

înțelegerea propriilor rosturi. ,,Analizează-ți 

insuccesul și mergi mai departe (...) Până la 

succes e cale lungă, dar nu imposibil de a fi 

străbătută (...). Munca este mobilul 

succesului (...) Dacă nu intri în joc, nu poți 

câștiga”. Dincolo de toate acestea, Vavila 

Popovici îl atenționează pe cititor: ,,A voi nu 

înseamnă întotdeauna a și dobândi”, însă, 

,,Dacă trăiești cu speranța în suflet, poți 

ajunge să înfăptuiești lucruri minunate (...) 

De câte ori te simți înfrânt, gândește că 

există și victorii”. 

Spirit activ, iscoditor și fin analist al 

propriilor descoperiri, Vavila Popovici se 

dovedește a fi ancorată nu doar constatativ 

în realitățile timpului-istoric și prezent. Ea 

încearcă să pătrundă în tainele lucrurilor, să 

le înțeleagă, să le analizeze și să tragă 

concluzii generale, nu strict personale. Chiar 

dacă trăiește departe de România, ea 

româncă a rămas, cu aceleași bucurii și cu 

aceleași tristeți ale poporului ei: ,,Românul 

are bogăția sufletului și a pământului 

mănos”. ,,A fost o vreme când românii 

stăteau cu trupul în țară și cu sufletul afară. 

Acum stau cu trupul afară și cu sufletul în 

țară”. ,,În țara mea, cincizeci de ani i-au 

trebuit minciunii pentru a cuceri adevărul. 

Și de-atunci – tot așa...” Explicația: 

,,Răutatea și prostia sunt bolile secolului pe 

care, se pare, că am început să le-acceptăm. 

Îmbolnăviții sunt mulți, leacurile – puține”, 

iar ,,Oamenii proști știu cum să-i înlăture pe 

cei prețioși. Este și acesta un meșteșug!” 

,,Ticăloșii se cumpără ușor cu bani grei”, 

însă, să nu uităm că  ,,Orice acceptare în 

contra inimii tale se numește trădare”. 

Multe din cugetările cuprinse în această 

carte au semne de întrebare, și nu toate sunt 

retorice. Câte unele au și conotații ale 

disperării: ,,Dacă i-au trebuit omului 

milioane de ani să ajungă în poziția mândră, 

verticală, de ce preferă unii oameni să ducă 

acum viața unor târâtoare?” Autoarea nu 

îndeamnă, însă, la depresie; ea oferă și 

(posibile) remedii: ,,Viața a dovedit că se 

poate trăi intens și într-o peșteră sau într-un 

adăpost subteran. Asta nu înseamnă să 

dorim a ne întoarce la ceea ce a fost, a trăi 

din nou în peșteră sau a ne ascunde în 

adăposturi subterane (...) Și în cele din urmă 

„Mai bine să mori lucrând, decât în pat 

zăcând”. 

Iași, august 2019 
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Socrate                                                             Platon 

 

Vavila Popovici 
Carolina de Nord 

 
 

Filozofia, religia, știința și... Politica (2) 
 

 „Cunoaște-te pe tine însuți și Fii înțelept, e totuna.” – Platon 

 

 Dacă Pitagora – despre care am vorbit 

în eseul trecut – își îndemna învățăceii să-i 

asculte vorbele într-o tăcere pioasă, Socrate 

(470 î. H.-399 î. H.) era un vorbitor pătimaș, 

glasul lui răsuna în conversațiile pe care le 

utiliza, ajutându-l la exprimarea clară a 

adevărurilor. Astfel, dialogul se potrivea de 

minune cu firea lui exuberantă. N-a lăsat 

nimic scris, dar ideile lui filozofice au fost 

astfel reconstituite în scrierile elevului său 

Platon și în cele ale continuatorului – 

Aristotel.  

 Se spune că Socrate a văzut în vis, pe 

genunchii săi, un pui de lebădă căruia îi 

crescuseră deodată aripile, și care zburase 

după ce scosese un sunet puternic și dulce. 

Ziua următoare, Platon i se prezenta ca 

discipol, iar Socrate a recunoscut în el 

lebăda din vis. Aceasta „lebădă” spunea mai 

târziu despre Socrate că „a fost un om loial, 

sincer și amabil, stăpânit de puternice 

sentimente morale și religioase, plin de 

spirit și umor, totdeauna cu răspunsul gata 

atunci când era nevoie, plin de curaj civic și 

gata să înfrunte pentru dreptate, furia 

poporului”. Deși avea un caracter nobil, 

însuflețit mereu de luminarea tineretului și 

de binele poporului, a fost acuzat că 

săvârșește nedreptăți, că strică pe tineri, că 

nesocotește pe zeii în care crede statul și că, 

se închină la alte zeități. Condamnat fiind, a 

preferat să bea paharul cu cucută, dând astfel 

omenirii o pildă minunată de cetățean care 

respectă legile țării sale și poate muri senin 
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și demn. Socrate ar fi putut să fugă din 

Atena după ce a fost judecat și declarat 

vinovat, dar a ales să rămână, să respecte 

legea înmânată de un juriu format din 

atenieni. Înainte de moarte a fost înconjurat 

de ucenici fideli și atenți, care-i sorbeau 

cuvintele, în vreme ce el – imperturbabil și 

luminos — sorbea otrava nedureroasă 

oferită de temnicer. 

 A fost un om profund religios, ceea ce îl 

deosebea de sofiști care erau impregnați de 

scepticism. Pentru Socrate Zeii statului 

atenian erau niște puteri vii, a căror 

importanță pentru viața poporului n-a pus-o 

la îndoială. El a crezut chiar și în preziceri și 

oracole, pe care le considera, ca de altfel și 

contemporanii săi, a fi indicații divine cărora 

le da ascultare cu inima plină de pioșenie. 

Cu toate acestea, Socrate era filozoful care 

căuta neîncetat temeiurile raționale și în 

problemele religioase. Avea credința că 

Divinul, Logosul se revelează în sufletul și 

conștiința morală a omului, vocea care-l 

oprește pe om să facă fapte care-i 

primejduiesc sufletul. Socrate vorbea și 

despre o singură Divinitate, ceea ce însemna 

că el depășise totuși politeismul antropomorf 

al concetățenilor săi, pe care nu-l mai 

accepta din motive morale. Totuși, filozoful 

nu s-a atins de formele înalte ale 

religiozității poporului. Se poate spune însă 

cu siguranță că la Socrate era vorba de 

convingerea că în lume domnește o Rațiune 

mai înaltă și că rațiunea omenească este o 

parte din această Rațiune universală, care 

este temelia ordinii morale a lumii și a 

existenței adevărate a omului. Concepția lui 

era că procesul lumii și al vieții omenești are 

în ultimă analiză un adânc sens moral. Ideile 

lui descoperă convingerea că tot ceea ce se 

întâmplă în lume este dirijat de o putere 

divină și această putere o identifica cu 

Binele, Adevărul și Frumosul. Este motivul 

pentru care unii dintre Părinții Bisericii îl 

numesc pe Socrate – creștin, iar zugravii 

bisericilor noastre îl zugrăvesc pe zidurile 

externe ale lăcașurilor sfinte, ca unul care 

„s-a ridicat cu gândirea lui până la 

marginile creștinismului”. Divinitatea este 

identică la Socrate cu „Providența” , o 

Providență care nu este independentă de 

voința omului, dar nici nu înlătură libertatea 

de voință a acestuia. Astfel lasă să se 

înțeleagă că omul trebuie să se hotărască în 

toate împrejurările vieții, ca un spirit liber, și 

cu credința că numai ceea ce este moral are 

valoare veșnică. 

 Socrate avea și umor, în sensul în care 

unele erori ale vieții trebuie acceptate cu 

ușurință, mai ales dacă ele sunt lipsite de 

valențe negative. Drept exemplu, cu privire 

la căsătorie, sfătuia: „Orice ar fi, însoară-te! 

Dacă-ți iei o soție bună, vei fi fericit. Dacă-

ți iei o soție rea, deveni filozof.” Socrate 

voia să se cunoască pe sine și să deprindă și 

pe alții să facă acest lucru, adică să 

filozofeze, căci pentru el, nu exista decât o 

singură viață trăită cu sens – viața în 

filozofie. Numai așa omul poate deveni bun 

și fericit. Sufletul își are ființa sa în virtutea 

ce se fundamentează pe cunoașterea de sine.  

 Platon(427-347 î.Hr.) a vrut pentru 

suflet le cele adevărate podoabe: cumpătarea 

și dreptatea, curajul, libertatea și adevărul. 

Alături de profesorul său – Socrate și de cel 

mai cunoscut student al său – Aristotel, a 

reprezentat culmea gândirii filosofice antice. 

Platon a pus bazele filozofiei Occidentale și 

ale științei. Dincolo de importantele sale 

contribuții care au ajutat la închegarea 

filozofiei, științei și matematicii pe 

continentul european, Platon este adesea 

considerat ca fiind unul dintre importantele 

personaje fondatoare ale religiei și 

spiritualității occidentale. Influența lui 

asupra gândirii creștine a constituit un act de 

adâncă meditație pentru Fericitul Augustin 

de Hipona, unul dintre cei mai importanți 

teologi și filozofi din istoria Creștinătății.  

 Platon a fost considerat cel mai mare 

gânditor idealist al acelei perioade. A trăit 

într-o perioadă de timp a istoriei Greciei 

foarte frământată când, după un regim 

democrat al lui Pericle (443-429 î. H.) toate 

valorile recunoscute anterior se 

modificaseră. Gândirea sa părea ca ruptă de 

realitate în acel moment, sistemul lui 

filozofic având la bază Ideea. Apărea pentru 

prima dată desprinderea de materie. 

https://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68662-viata-traita-sub-indrumare
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Gândirea sa mitică i-a permis realizarea unei 

opere cu valențe literare. Cele mai cunoscute 

mituri se referă la dreptate și nedreptate, la 

adevăr, la dragoste. Aproape toate scrierile 

platoniciene poartă forma dialogului – 

capodopere ale prozei clasice grecești – , 

Socrate fiind pretutindeni prezent, 

conducând discuția cu măiestrie. Și totuși 

iese în evidență ideea de bază a filozofiei lui 

Platon, aceea că adevărata realitate o 

constituie Ideile, cea de frumos, de bine, de 

adevăr. 

 S-a născut în Atena, într-o familie 

aristocratică cu strămoși iluștri. Numele său 

de naștere a fost Aristocles, dar a primit 

porecla de Platon, datorită pieptului său lat. 

În jurul vârstei de 20 de ani a devenit un 

ucenic fidel al lui Socrate, pe care nu l-a 

părăsit niciodată, până la condamnarea la 

moarte a acestuia. Fiind bolnav însă, Platon 

nu a putut participa la ultimele momente din 

viața maestrului său.  

 Este cel dintâi filozof de la care au 

rămas scrieri complete: 35 de dialoguri și 13 

scrisori. Dialogul creat de el este, de fapt, o 

specie literară în care problemele filozofice 

sunt abordate prin discuția dintre mai mulți 

interlocutori, dând posibilitatea ajungerii la 

adevăr, unul aducând niște argumente și 

celălalt având posibilitatea de a i le răsturna 

sau a le accepta. Dialogurile platonice sunt 

împărțite în: Dialoguri de tinerețe, 

Dialoguri din perioada de tranziție, 

Dialoguri de maturitate, Dialoguri din 

epoca bătrâneții . 

Primele dialoguri platonice tratează în 

special teme de morală, doctrina platonică 

nedeosebindu-se încă suficient de cea 

socratică; dialogurile de maturitate aduc însă 

doctrina proprie a lui Platon. 

Una dintre lucrările cele mai de seamă 

este „Republica”, în care se ocupă de 

organizarea statului-model, adică de 

organizarea cetății ideale, criticând prezentul 

și aspirând la viitor. Platon arată în ce sens 

trebuie înțeleasă această lume inteligibilă. 

„Mitul peșterii” este o imagine alegorică a 

lumii și a modului cum poate fi cunoscută: 

Prizonierii legați într-o peșteră, nu văd 

niciodată lumina soarelui; ei văd doar 

umbrele obiectelor din afară, proiectate pe 

pereții peșterii de către un foc; între 

prizonieri unii disting trecerea umbrelor cu 

mai multă perspicacitate; memoria îi ajută să 

recunoască ordinea în care se perindă 

obiectele. Alegoria: Peștera este lumea 

sensibilă, lumea noastră obișnuită, 

prizonierii suntem noi; ni se pare că această 

lume este singura reală. Lipsiți de lumina 

soarelui, nu cunoaștem decât lucrurile ei fără 

a ne putea da seama de sensul, de adevărul 

lor ultim. Noi nu vedem în mod obișnuit 

decât un aspect superficial al lucrurilor, 

cunoștințele noastre obișnuite servesc vieții. 

Dar această cunoaștere nu ne va da niciodată 

înțelegerea ultimă, metafizică, a lucrurilor. 

Sensul lucrurilor constă în ideile, în esența 

lor; degeaba vom privi corpurile frumoase 

sau acțiunile virtuoase, drepte. Nu vom 

înțelege sensul adânc până ce nu ne vom 

ridica la ideea de frumos în sine, sau la ideea 

de dreptate. Ne despărțim greu de lumea 

sensibilă pentru a ne ridica până la 

contemplarea ideilor. Prizonierul care este 

smuls din peșteră și adus cu forța către 

lumea ideilor are nevoie de o obișnuință 

progresivă, ochii îl dor, dar odată ce a văzut 

lumina și lucrurile adevărate, prizonierul nu 

mai vrea să se întoarcă în peșteră; el știe 

acum că realitatea adevărată nu este ce a 

umbrelor, a sensibilului, dar este cea care se 

descoperă inteligenții.  

 Alegoria peșterii este aceea de a trezi 

conștiința asupra realităților sensibile, 

religioase, spirituale, morale, pe care lumea 

materială nu ne permite să le întrezărim atât 

timp cât suntem condamnați să trăim doar în 

întuneric și necredință. Contemplația 

realităților spirituale, viața adevărată 

promisă de Dumnezeu omului ne permit să 

scăpăm de lanțurile sclaviei noastre și să ne 

înălțăm, trup și suflet, spre bunurile cerești. 

Omul eliberat din aceste lanțuri este 

filozoful, iar filozoful este persoana capabilă 

să deslușească forma Binelui și deci 

bunătatea absolută și adevărul. Datoria lui 

este de a reintra în peșteră. Aceia care au 

văzut lumea ideală, reprezentată de Soarele 

care luminează lumea dinafara ei, au datoria 
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să educe oamenii din lumea materială, sau să 

răspândească lumină acelora din întuneric. 

De vreme ce filozoful este singurul capabil 

să recunoască ce este cu adevărat bun, el 

este singurul potrivit să conducă o societate, 

după spusele lui Platon.  

 

Adaug umila mea părere cum că această 

judecată trebuie să fie urmată și în zilele 

noastre. Lumea are nevoie de conducători 

înțelepți, a căror cultură, moralitate și 

viziune să fie exemplară. Nu putem face 

rabat principiilor înalte la care s-a ajuns cu 

greu, după nenumărate experimente, de-a 

lungul secolelor. Doar felul în care trebuie 

condus fiecare popor, stabilirea legilor care 

trebuie să corespundă nivelului de 

civilizație, exigența respectării acestor legi, 

sunt probleme asupra cărora trebuie să 

gândim, deoarece fiecare etapă a istoriei 

aduce ceva nou cu ea și nu avem dreptul la 

decădere. Legislația trebuie să vină în 

ajutorul vieții, să aducă oamenilor liniștea și 

fericirea și nicidecum să ducă la un minus de 

moralitate.  

 Dar să revin la „Republica” care se 

încheie cu „Mitul lui Er”, prilej pentru 

Platon de a prezenta ideile sale despre suflet 

și despre viața de după moartea trupului. 

Platon credea în nemurirea sufletului și în 

răsplata pe care zeii o pregătesc celor buni, 

și pedeapsa rezervată celor răi, corupți, care 

au impus sisteme politice în defavoarea 

poporului, gândindu-se doar la propriul 

interes și prestigiu. Pentru el Filosoful-Rege 

este guvernantul ideal format pentru a 

conduce sufletele subalternilor în împărăția 

zeilor, unde se trăiește adevărata viață 

pentru care au fost creați. Dezordinea într-un 

stat se produce când legile sunt rele sau ele 

nu sunt respectate.  

Ideile sunt ale sufletului care este 

simplu, nemuritor. Cunoașterea Ideilor este 

doar o reamintire a sufletului încarcerat în 

corpul fizic. Menirea sufletului este să 

pregătească omul pentru moarte (eliberarea 

sufletului nemuritor și întoarcerea în lumea 

ideilor); condiția eliberării definitive a 

sufletului este o viață virtuoasă; filozofia 

este pregătirea sufletului pentru 

recunoașterea imortalității sale.  

 Platon a fost un spirit întreprinzător și 

activ, veșnic în căutare de noi cunoștințe, 

însetat de realizarea unor noi opere sau de 

ascultarea unor maeștri. A reușit să deschidă 

la Atena o școală filosofică, printre ucenici 

numărându-se și Aristotel, transformată mai 

târziu în Academie. Se spune că pe frontonul 

Academiei erau trecute cuvintele: „Cine nu 

e geometru nu poate intra aici”. Matematica 

(geometria) a jucat un rol deosebit atât în 

structurarea planurilor de studii în 

Academie, cât și în fundamentarea teoriei 

metafizice a lui Platon. Fiind preocupat nu 

doar de filozofie, ci și de studii politice, 

Academia înființată de el a devenit în timp o 

adevărată pepinieră de funcționari și oameni 

politici. Ea a funcționat aproape 1000 de ani. 

După înființarea Academiei, Platon s-a 

întors în Siracuza, sperând să poată înfăptui 

planul său de a face o legătură între filozofie 

și politică. Dionysos cel Tânăr care domnea 

la acea vreme în Siracuza l-a dezamăgit, 

acesta alegând rolul tiranului, excluzând 

treptat filozofia din viața sa, pentru care 

fusese instruit asemeni tuturor 

conducătorilor. Platon îl sfătuise să renunțe 
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la expedițiile de jaf împotriva etruscilor, 

fiindcă erau imorale, nu ele fiind cele care 

puteau însănătoși finanțele țării, soluția fiind 

reducerea cheltuielilor la curte și încurajarea 

agriculturii. Cred că Platon nu luase în 

seamă că oamenii care nu mai vor să 

„crească” nu mai primesc sfaturi. Ei se 

cramponează de o limită a cunoașterii, a 

înțelepciunii. 

 Platon a plecat din lumea aceasta la 

vârsta de aproape 80 de ani, îngândurat în 

privința viitorului politicii și filosofiei. S-a 

stins din viață, după cum spunea Cicero, „cu 

condeiul în mână”. Ne-a lăsat numeroase 

sfaturi privitoare la eficacitatea conducerii și 

modurile în care aceasta trebuie exercitată. 

În esență, acestea se reduc la trei principii 

fundamentale pe care orice lider trebuie să le 

respecte. Primul dintre acestea se referă la 

cunoașterea binelui. Fiecare conducător este 

dator ca, printr-o disciplină intelectuală și 

morală să ajungă la deosebirea binelui de 

rău și să urmeze calea cea bună. Cel de-al 

doilea se referă la necesitatea unei continue 

educații, instruiri. În opinia lui Platon, 

fiecare om care aspiră să devină liderul 

celorlalți este dator să aibă o cultură și o 

pregătire cu mult superioară maselor. Cel 

de-al treilea principiu cuprinde existența 

timpului liber. Cine nu își poate permite 

luxul de a gândi și nu are suficiente resurse 

materiale pentru a o face, nu va reuși să se 

desăvârșească suficient.  

 Părerea lui Platon cu privire la Imperiul 

Atlantidei înghițit de potop, a fost că aceasta 

s-a întâmplat deoarece locuitorii lui s-au 

scufundat în corupție și materialism, 

corupția și orgoliul conducând la ruină. 

Astfel cataclismul a șters pentru totdeauna 

Atlantida de pe harta lumii.  

 Foarte incitante sunt parabolele pe care 

le-a adus în discuție în scrierile sale. El 

spunea că este imposibil să devii o persoană 

dezvoltată intelectual dacă eviți să gândești. 

Oricât de mult am acționa sau citi, fără 

gândire și fără o practică susținută a 

principiilor adoptate nu putem crește 

spiritual. 

Platon susținea că divinitatea, ca și 

sufletul, nu este corporală; numai astfel este 

ea nepieritoare și nu este supusă 

schimbărilor. Ideile sunt cauzele și 

principiile prin care lumea obiectelor 

naturale este ceea ce este. A admis două 

principii ale tuturor lucrurilor: divinitatea și 

materia; divinitatea o numește rațiune și 

cauză; materia nu are nici o formă, nici 

limită și din ea se formează lucrurile 

compuse; la început ea se află în mișcare 

dezordonată, iar divinitatea socotind ordinea 

preferabilă dezordinii, a strâns-o într-un 

singur loc. Această substanță a fost 

transformată în patru elemente: focul, apa, 

aerul și pământul, din care s-a născut lumea 

și tot ce se află într-însa. Dintre aceste 

elemente numai pământul nu este supus 

schimbării, cauza fiind particularitatea 

figurilor geometrice care îl constituie. 

Pentru frumusețea și profunzimea 

dialogurilor, voi transcrie doar câteva dintre 

concluziile cuvântărilor, în prim plan fiind 

cele ale lui Socrate: 

 „Universul este compus din foc, apa, 

aer și pământ; din foc, ca să fie vizibil, din 

pământ ca să fie solid; din apă și aer, ca să 

fie proporționat.” 

„Timpul a fost creat ca o imagine a 

eternității. O dată cu crearea universului ia 

ființă și timpul.” 

 „Materia primește ideile și astfel dă 

naștere substanțelor.” 

„A fi înțelept, înțelepciune și cunoștința 

de sine înseamnă să știi ce știi și ce nu știi.” 

Și apropo de umorul lui Socrate: „Ce 

bine ar fi, Agaton, dacă înțelepciunea ar 

avea darul să se scurgă, ori de câte ori ne 

atingem unii de alții, de la cel ce are mai 

multă la cel cu mai puțină; să fie așa, ca 

apa care trece prin fitilul de lână, din vasul 

mai plin spre cel mai gol!” 

 „Nu orice Eros este frumos și vrednic 

de laudă; ci numai acela care ne îmbie să 

iubim în chip frumos.”  

„Ar trebui prin lege să se oprească 

iubirea celor prea tineri, pentru a nu se 

risipi atâta zel în vederea unui lucru 

nesigur; căci la copii este nesigur dacă 
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împlinirea îi conduce spre viciu sau virtute, 

în ce privește spiritul sau trupul.” 

„Cine iubește, chiar dacă ar călca 

jurământul, este iertat de zei...” 

„Rău este iubitorul de rând, cel ce se 

îndrăgostește de trup mai mult decât de 

suflet. (...) Căci odată ofilită floarea trupului 

ce a iubit, dragostea „zboară și dispare”, 

dând de rușine multele vorbe și făgăduieli 

ce-a făcut. În schimb cel care iubește 

însușirile sufletești, tocmai fiindcă are 

această înzestrare superioară, rămâne 

îndrăgostit întreaga viață, ca unul care se 

contopește cu ceea ce este permanent.” 

„Pentru orice om cu minte, cei puțini 

dar inteligenți sunt mai de temut decât 

proștii mulți la număr.” 

„Astfel creația este cauza ce stârnește 

orice lucru să treacă de la starea de neființă 

la aceea de ființă. În chipul acesta, creațiile 

ce se fac prin orice tehnică sunt poesis-uri, 

iar creatorii lor, oricare ar fi, s-ar numi 

„poeți”. 

„Este o veche credință de care ne 

aducem aminte, potrivit căreia sufletele 

plecate de aici există dincolo; apoi, ele se 

întorc aici, născându-se din lumea celor 

morți. Dacă lucrul este așa, dacă cei vii 

renasc din sânul celor morți, atunci unde ar 

putea sta sufletele noastre decât 

acolo?...Putem recunoaște și acest lucru, că 

cei vii întru nimic mai puțin nu provin din 

cei morți, pe cât cei morți din cei vii. Acesta 

fiind faptul, ne este îndeajuns dovedit că 

sufletele celor morți neapărat există într-un 

loc de unde iarăși să se poată ivi…. Căci 

iată: dacă ar fi numai cădere în somn și n-ai 

încuviința că există și o trezire a ceea ce 

este adormit, toate ale naturii s-ar curma 

într-o zi…dacă-ar muri tot ce se bucură de 

viață și dacă, o dată murind, ar rămâne în 

această stare și n-ar mai reînvia, oare n-ar 

mai urma cu necesitate că, murind toate, le 

va stăpâni moartea, iar viața va dispărea cu 

desăvârșire? Căci dacă din cele moarte nu 

se nasc cele vii și dacă cele vii mor mereu, 

ce mijloc este de a nu se pomeni totul într-o 

zi cufundat în moarte?” 

„La moartea fiecăruia dintre noi, se zice 

că un înger păzitor, hărăzit de soartă drept 

călăuză încă din timpul vieții, îl duce într-un 

loc unde trebuie să se adune toți morții, spre 

a fi judecați.”  

„Trebuie să spui deci cu toată hotărârea 

că înmormântezi trupul meu. Și să-l îngropi 

cum îți va plăcea, sau după datina care ți se 

va părea mai bună.” 

 Încheind aceste scurte cunoștințe despre 

cei doi filozofi de seamă ai Greciei antice – 

Socrate și Platon – , înțelegem că s-au 

preocupat de sufletele oamenilor, de 

spiritualitate, atrăgând în acest mod atenția  

asupra faptului că lumea fizică nu e tot ceea 

ce există. Ființele umane nu sunt numai 

materiale, ci, de asemenea, posedă un suflet-

duh. În jurul nostru există o lume spirituală, 

de care trebuie să fim conștienți și căreia 

trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. 

Adevărata valoare a spiritualității este faptul 

că ne trimite înspre ceva și cineva care 

există dincolo de această lume fizică, cu care 

trebuie să intrăm în legătură. 

 Spiritualitatea este Roada Duhului Sfânt 

pe care acesta îl produce în viața unui om: 

„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 

răbdare, bunătatea, facerea de bine, 

credincioșia, blândețea și înfrânarea 

poftelor” (Galateni 5.22-23). Religia este 

îmbrăcămintea prețioasă a spiritualității, 

constituită dintr-un set de credințe și de 

ritualuri care duc o persoană într-o relație 

corectă cu Dumnezeu. 

 În zilele noastre valorile morale au fost 

înlocuite cu cele materiale precum lăcomia, 

interesul omului fiind doar creșterea avuției 

materiale și nicidecum a celei spirituale 

care-i pare de prisos. Or, lipsa credinței, a 

moralei, pervertirea spiritului curat într-unul 

mizerabil, sunt cauzele tuturor relelor, a 

neajunsurilor, a dezechilibrului social. Este 

ceea ce spune autorul francez Jean-Claude 

Larchet în cartea sa „Terapeutica bolilor 

spirituale”, despre duhul neliniștit al acestui 

veac care „sporește fără încetare numărul 

celor mutilați sufletește”. 
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Petru Solonaru     

                                                    

Pancromia Oglinzii 
       

Începuturile paradisiace sugerează că 

Șarpele/Mintea plutea în astâmpărul 

amintirii, ca o veghe a Clarului, a Oglinzii. 

Însă mișcarea/unduirea acestuia pe Arborele 

lui Ananke, prin solzii nenumărării, l-au 

făcut pe om să încerce o prea mare apropiere 

între reflexii și Minune, luând risipitele 

străluciri drept  Speculul Adânc, confundând 

irizările cu Lumina. Micile „oglinzi” ale 

minții l-au mințit, expunându-i doar 

„himera” a creea ce „devine”, ce naște spre a 

sfârși, vibrația trunchiată. Astfel și-a 

împovărat casa memoriei cu umbre, 

căpătând razele centrifuge ca realitate de 

plan secundar. Calea stătătoare a devenit 

drum curgător a lui Alethe, Lethe și 

Atropos, unde tronează fuga spre a dobândi 

știința iluziilor și a atașării de cenușă. Însă, 

pentru a restabili Ordinul ordinii, Creatorul 

și-a hotărât un mesager spre lumea omului, a 

îndrituit-o pe Iris, zeița Cearcănului, să 

discearnă între chip și asemănare. 

 Aceasta, spre o bună lucrare, și-a ales 

un tâlcuitor într-ale lucorilor în persoana 

Pictorului, pe care chiar Arhitectul Tăcerii, 

știm, l-a plăsmuit în lucoare, hărăzindu-i 

chip/eicon, cu scopul de a aduce efigia sa la 

similitudinea celestă, la urma urmei, la 

Splendoare. În povestea de acum și aici, a 

investit-o pe Elleny Pendefunda, aceea ce, 

iată, ne relevează de mai bine de un deceniu 

Sfoara dreaptă a seninătăților mandalelor de 

la multiplicitatea cromelor la cosmosul 

luminos, spiritul originar. Domnia sa, prin 

ceea ce desăvârșește drept re-facere a 

Facerii, ne spune că pictorul, stăpânind 

alfabetul culorilor Cerului, ca trimis solar al 

Apelor de Sus către Apele de Jos, se cuvine 

a reuni/simboliza lucoarea enneadică a 

curcubeielor universale în Trezirea la 

Lumină, sub funcția regăsită a Oglinzii, 

așadar de cocreator al Aceluia Dintâi. Putem 

citi în operele sale, prin urmare, dilatații de 

acalmii cromatice în spații nemărginite într-

un timp al întinderii siderale, unde energii 

feminine și energii masculine fructifică 

Pomul Vieții în ciclurile crugului, reluând la 

nesfârșit mișcările heptamere ale Genezei. 

Totul e înlănțuire, concatenație de lucori 

într-o theometrie înaltă ce aduce aminte 

celor inițiați de florile spiritului din 

constelațiile circumpolare ale Hiperboreei, 

unde se intersectează caligrafii de gheață, 

metamorfoze în coerențe de imagini după o 

succesiune apriori, sortită în Primordii, sub 

cuntur de spirală, ascunzând cheia 

Kaliogenezei din Șirurile Brâncuși, 

celebrația frecvenței Sufletului Omului.  

Elleny Pendefunda ordonează spațiul și 

timpul prin pogogârea în Sine ca suiș în 

Lucenditate. Rostind despre energia de 

dincolo de puterea de deslușire a oamenilor 

centrifugalității, strunește caii cromelor, îi 

conjugă, îi unește/împletește în țesătură/ 

pânză... Culorile sunt perlajul, pictura e firul 

de lumină care împlinește colierul, 

sanctuarul, accesul la lumea înțelepciunii. 

Totuși, deși ilustează irizări/perle, ea, în 

esență, ascunde Colierul. Dacă nu știi 

numărul/așezarea petalelor/cromelor, vei fi 

împiedicat la înțelegerea corolei mistice a 

operei. Coagulând lumina cu Ochiul Vederii 

Vidului, artistul ne arată cine suntem: fie 

chip, când culorile se „privesc” cu Mintea, 

fie asemănare, când Lumina se „vede” 

/ascultă cu sapiența Inimii. Astfel, pictura 

Ellenyei Pendefunda ne dezleagă înțelesul 

că viața poate primi lumină prin Lectio, 

Meditatio, Contemplatio și că Cerul, prin 

Chakrele: roșu, portocaliu, galben, roz-

verde, albastru, violet, albă (conștiința), este 

readus în fața noastră, precum acela al 

Vestei din debutul Povestei. 
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153, 163, 166, 172, 191, 193, 247, 248, 251, 259  aparțin lui Elleny Pendefunda și fac parte din ciclul 

„Codul îngerilor” 
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Grigorie N. Lăcriţa 

 

 

Lăcomia noastră cea de toate zilele 
din cauza căreia singuri  

„ne săpăm mormântul cu dinţii mâncând”. 
 

„Gastronomia, în loc să fie arta de a folosi hrana pentru a crea ferici2swxzzzrea,  

                        a ajuns mijlocul prin care se câştigă banii pe seama sănătăţii populaţiei.”.  

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa 

 

 „Frumoase la vedere şi plăcute la mâncare sunt produsele care ne omoară”.  

(Biblia, Sfântul cuvios Eftimie). 
 

Lăcomia pântecelui, a burţii, a trupului, 

care se manifestă sub forma unei pofte 

nestăpânite de a mânca şi de a bea, este cea 

care afectează tot mai mult și mai grav 

sănătatea, și chiar viaţa, tot mai multor 
„oameni care trăiesc bine”. 

În „societatea bunăstării sociale” s-a 

ajuns la concepţia total greşită că „traiul bun” 

înseamnă a trăi în belșug excesiv, a îndopa 

organismului cu mâncare peste măsură, a (se) 
ghiftui, a (se) îmbuiba. 

Cel cuprins de lăcomia pântecelui face 

din hrană un scop al vieţii sale, trecând cu 

vederea nevoile sufletului; pe cât i se îngraşă 

trupul, prin îmbuibare, pe atât slăbeşte 
sufletul.  

Numeroase și grave sunt problemele de 

sănătate trupească (şi sufletească) cu care se 

confruntă o foarte mare parte din populaţia 

„lumii bogate” din cauza lăcomiei pântecelui, 

adică din cauză că „îşi sapă mormântul cu 

dinţii mâncând”. 

Este o realitate faptul că „Societatea e 

divizata în două clase: cei care au mai multa 

mâncare decât poftă şi cei care au mai multă 

poftă decât mâncare”. (Chamfort), consecinţa 

fiind că „Prea multă hrană te face să fii 

necioplit; cu prea puţină înnebuneşti”. 
(Pitagora). 

În timp ce o mare parte din populaţia lumii 

moare din cauza sub-nutriției (alimentări 

insuficiente), o alta moare din cauza supra-

nutriției (alimentări excesive, ghiftuirii, 
îmbuibării). 

În întreaga lume este tot mai mare 

numărul persoanelor care se îmbolnăvesc şi 

mor din cauză că nu se hrănesc sănătos, 

ajungând astfel să-şi distrugă sănătatea și viaţa 
cu dinţii mâncând. 

Sănătatea şi viaţa noastră depinde, în mod 

decisiv, 1) de ceea ce mâncăm, 2) de cum 
mâncăm şi 3) de când mâncăm. 

O veche filozofie indiană, Ayurveda, 

spune că „Eşti ceea ce mănânci”, iar faimosul 

gastronom de origine franceza din secolul al 

19-lea, Jean Anthelme Brillat-Savarin a lansat 

dictonul „Spune-mi ce mănânci ca să-ţi spun 

cine eşti”. 

În acelaşi sens, Dr. Kirschner, în Live 

Food Juice, precizează că „Alimentele pe care 

le consumaţi determină în mod semnificativ 

longevitatea – sau cât de mult vă veţi bucura 

de viaţă şi cât de reuşită va fi viaţa pe care v-

o faceţi singuri.”. (Dr. Kirschner, Live Food 
Juice)”. 

În zilele noastre, marele pericol pentru 

sănătatea şi viaţa „oamenilor care trăiesc 

bine” este cauzat cel mai mult de „lăcomia 

cea de toate zilele” care se manifestată prin 
faptul că tot mai mulţi oameni: 

1) nu respectă unele reguli elementare de 
alimentaţie raţională, 

2) nu sunt conştienţi de faptul că „Boala 

este cu mult mai scumpă decât menţinerea 

sănătăţii”. (Robert Morse, medic american, 
specialist în medicină naturistă şi iridologie),  

3) ajung, prea târziu, la cruda realitate 

conform căreia „Jumătate din viaţă ne 
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cheltuim sănătatea pentru avere, iar cealaltă 
jumătate, averea pentru sănătate”. (Voltaire). 

 „Medicii toarnă medicamente despre 

care nu ştiu mai nimic, cu scopul de a 

vindeca boli despre care ştiu şi mai puţin, în 

oameni despre care nu ştiu nimic.”. 
(Voltaire). 

Uităm că „Trebuie să mâncăm ca să 

trăim, nu să trăim ca să mâncăm”. (Moliere), 

sau, altfel spus, „Omul trebuie să mănânce 

pentru a trăi, nu să trăiască pentru a 

mânca”. (Benjamin Franklin). 

Oamenii ignoră, iar statul permite, 

publicitatea mincinoasă şi agresivă prin care 

„Frumoase la vedere şi plăcute la mâncare 

sunt produsele care ne omoară”. (Biblia, 

Sfântul cuvios Eftimie), iar gastronomia, în 

loc să fie arta de a folosi hrana pentru a crea 

fericirea, a ajuns mijlocul prin care se 
câştigă banii pe seama sănătăţii populaţiei.  

Multe ar fi de spus despre modul raţional 

în care trebuie să ne hrănim, dar mă voi referi, 

foarte pe scurt, numai la masa de seară, care ar 

trebui servită până în ora 18, pentru ca 

stomacul să ne fie gol atunci când începem să 

dormim. Nerespectarea acestei „reguli de aur” 

este cauza care face ca numeroase persoane să 

ajungă supraponderale. De fiecare dată când 

cineva serveşte masa după ora 18 ar trebui să 

se gândească la faptul că „Pinguinii sunt 

rândunicile care au mâncat după 6 seara.”. 

(Anonim). Deci, atenţie rândunicilor !, pentru 
a nu ajunge pinguini.  

Cu toate că persoanele care nu se hrănesc 

sănătos sunt conştiente de acest lucru, ele se 

gândesc numai la ospeţe bogate, deşi 

îmbuibarea, „lăcomia burţii”, le îmbolnăveşte 

şi le întunecă mintea. 

Horațiu, (65 î.Hr. – 8 î.Hr.), care a fost 

unul din cei mai importanți poeți romani din 

„perioada de aur” a literaturii romane, a 

avertizat, cu peste 2.000 de ani în urmă, 

asupra faptului că (1) sănătatea şi fericirea 

fiecăruia depinde, în foarte mare măsură, de ce 

mănâncă, cum mănâncă şi când mănâncă 

fiecare, şi (2) „lăcomiei pântecelui”, 

îmbuibarea, în special de la ospeţele bogate şi 

frecvente, este foarte periculoasă pentru 

sănătate şi viaţă. 

„Corpul împovărat de viciile de aseară 

apasă greu asupra sufletului şi ţintuieşte la 

pământ scânteia divină a minţii”. (Horatius, 
Satirae, 2, 2, 79 sqq). În context: 

 

„Aduceţi-vă aminte, ce bine vă simţiţi 

Pe când stăteaţi la masă hrăniţi, nu 

îndopaţi. 

Dar azi, atâtea feluri, ba fierte, ba prăjite, 

Atâtea scoici, cu sturzii de-a valma 

înghiţite, 

Atâtea dulci bucate, stomacul tău prea plin 

În fiere le preschimbă şi scurgeri de venin. 

Priveşte-ţi musafirii cu cât nesaţ mănâncă, 

Şi cât de galbeni pleacă!  

Mai poartă-n burtă încă 

Mâncărurile de-aseară şi-ngreunaţi cum 

sunt 

Scânteia sacră-a minţii o-ngroapă la 
pământ.”. 

 

Pentru că sănătatea reprezintă nouă zecimi 

din orice fericire (iar uneori chiar 100%), 

frecvent s-a ajuns în situaţia ca numeroşi 

cerşetori să fie mai sănătoşi şi mai fericiţi 

decât unii regi, şi aceasta pentru că „pe 

cerşetori foamea ia făcut să fie sănătoşi”, iar 

„pe regi lăcomia burţii i-a îmbolnăvit, le-a 

întunecat mintea şi le-a produs moartea”. 

Papa Francisc, în înţelepciunea-i 

caracteristică, a ţinut și El să atragă atenţia 

oamenilor asupra faptului în care trebuie să 

mănânce: „Fapte incontestabile ale fericirii: 

Mâncați mâncarea ca și cum ar fi 

medicamentul, altfel ar trebui să vă luați 

medicamentul ca și cum ar fi alimente”. 
(Papa Francisc). 

Și Pitagora, în urmă cu circa 2.500 de ani, 

în „Legile morale şi politice”, a ţinut să atragă 

atenţia, și prin următoarele citate, atât pentru 

fiecare cetăţean, cât și pentru conducerea 

statului, asupra necesităţii „unei alimentaţii 

raţionale”, asupra „unei strategii a conducerii 
statelor în domeniul sănătăţii”, precum:  

„Prea multă hrană te face să fii necioplit; 

cu prea puţină înnebuneşti”. Aceste extreme 

se ating tot mai mult în lumea de astăzi. 

„Popor. Nu încredinţaţi conducerea 

statului bărbaţilor ce au mai mult pântece 

decât cap”. Pretenţii irealizabile în ziua de azi 

în care „conducerea statelor este dominată de 

bărbaţii ce au mai mult pântece decât cap”, și 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Benjamin+Franklin
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care „lucrează «numai cu limba»”, o altă 

avertizare făcută de Pitagora prin citatul „Nu e 

lucru curat cu oamenii care lucrează «numai 

cu limba»”. 

Faptul că „Fericirea noastră se bazează 

exclusiv pe sănătate” este un adevăr care nu 
mai trebuie demonstrat. 

Arthur Schopenhauer a exprimat în mod 

strălucit adevărul axiomatic conform căruia 

fericirea noastră se bazează exclusiv pe 

sănătate, iar sănătatea depinde de ce mâncăm, 

când mâncăm şi cum mâncăm, fapt pentru 

care trebuie să ne hrănim sănătos, nu cu 

lăcomia burţii care ne îmbolnăveşte, ne 

întunecă mintea şi ne produce moartea ! 
(Sublinierile îmi aparţin). 

„Nouă zecimi, cel puţin, din fericirea 

noastră se bazează exclusiv pe sănătate. Căci 

în primul rând buna noastră dispoziţie de ea 

depinde. Acolo unde sănătatea este prezentă, 

circumstanţele cele mai neplăcute şi cele mai 

potrivnice par mai uşor de suportat decât cele 

mai fericite în care sănătatea proastă ne face 

morocănoşi şi neliniştiţi. Să comparăm modul 

de a privi aceleaşi lucruri în zilele cu sănătate 

şi bună dispoziţie faţă de cele cu sănătate 

şubredă. Ceea ce ne face fericiţi sau nefericiţi 

este nu ceea ce lucrurile sunt în contextul 

aparent al experienţei, ci ceea ce sunt ele în 

cadrul concepţiei pe care o avem. Prin urmare, 

sănătatea şi buna dispoziţie care le însoţesc 

pot ţine loc de orice, dar pe ele nimic nu le 

poate înlocui. La urma urmei, e imposibil să 

ne bucurăm de orice fericire aparentă fără 

sănătate şi prin urmare aceasta e absentă la 

omul copleşit de boală. Cu ea, totul e sursă de 

plăcere: de aceea un cerşetor sănătos e mai 

fericit decât un rege bolnav. Nu e deci lipsit 

de sens că ne întrebăm reciproc cum ne simţim 

şi nu altceva şi ne urăm sănătate, căci ea 

reprezintă nouă zecimi din orice fericire. 

Rezultă de aici că e cea mai mare nebunie să 

ne sacrificăm sănătatea, oricare ar fi 

motivul: să dobândim bunuri, să devenim 

savanţi, pentru glorie, avansare profesională, 

şi chiar pentru bucuriile lui Venus1 şi 

                                                 
1 Nota autorului: Venus este numele roman al zeiței 

grecești Afrodita, zeița dragostei, frumuseții și fertilității. 

Afrodita era consoarta lui Vulcan. A fost repudiată de soțul 

său, după ce acesta a surprins-o în brațele zeului războiului 

Marte. Din unirea celor doi (Venus și Marte) a rezultat 

nestatornicul Cupidon (Amor). Deduc de aici că 

plăcerile fugare. Din contră, totul ar trebui să 

i se subordoneze.” (Arthur Schopenhauer. 50 

de reguli de viaţă. Arta de a fi fericit. Regula 

de viaţă nr. 32). 

Biblia conţine și ea numeroase şi preţioase 

învăţături despre cum să ducem o viaţă 

raţională, inclusiv prin modul în care să ne 
hrănim, dintre care amintesc: 

„Şi Dumnezeu a zis: »Iată că v-am dat 

orice iarbă care face sămânţă şi care este pe 

faţa întregului pământ şi orice pom care are 

în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana 
voastră«”. (Facerea, 1.29). 

„Viaţa este mai mult decât hrana, şi 

trupul mai mult decât îmbrăcămintea”. (Luca 
12:22-23). 

„Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre 

cei ce se îmbuibă cu carne”. (Biblia, 
Proverbele. 23.20). 

„Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă 

după băuturi ameţitoare, şi şed până târziu 

noaptea şi se înfierbântă de vin!”. (Biblia, 

Isaia 5.11). 

„Vai de cei tari când este vorba de băut 

vin, şi viteji când este vorba de amestecat 

băuturi tari; care scot cu faţa curată pe cel 

vinovat, pentru mită, şi iau drepturile celor 
nevinovaţi!”. (Biblia, Isaia 5.22,23). 

„Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se 

abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, 

atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu 
ţi-ai mântuit viaţa.”  (Biblia, Ezechiel 33. 9). 

„Cine are minte, să ia aminte!” 

„Cine are urechi de auzit să audă”. (N. 
T., Luca, 8.3). 

Amin !! 
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Marian Pătrașcu-Chircuț 
 

 

S-a născut la 01 ianuarie 1953, în satul Grebleşti, comuna 

Câineni, judeţul Vâlcea. 

A lucrat în domeniul cercetării chimice aplicative, ultima funcție 

înainte de pensionare fiind aceea de șef de laborator și 

intermediar, o scurtă perioadă (2 ani) – în domeniul proiectării. 

Palmaresul profesional cuprinde 16 lucrări științifice publicate în 

reviste de specialitate, 22 de brevete de invenții, 66 de comunicări 

și conferințe susținute la diverse manifestări științifice, inclusiv 

peste hotare – fosta URSS, Italia, Grecia, China, numeroase 

lucrări tehnico-economice, perfecționări de tehnologii, procese 

tehnologice pentru sortimente noi de PVC-suspensie și studii de 

literatură tehnică.    

În plan cultural este autorul a peste 300 de articole, studii şi texte 

literare (proză, poezie, eseu) publicate în diferite ziare şi reviste, 

al lucrării Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea 

(Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2008), al unui volum de 

povestiri autobiografice (Condamnat la viaţă, Ed. Silviana, Râmnicu Vâlcea, 2009), al unui roman 

neconvenţional (Viaţa ca o provocare, Ed. Fortuna, Rm. Vâlcea, 2010), al unei antologii publicistice acoperind 

perioada 1990-2010 (America e de vină, trăiască Amerca!, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010), al unui 

microroman (Oameni şi câini, Editura Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2011), al unor capitole şi subcapitole din 

Enciclopedia judeţului Vâlcea (Editura Fortuna, Rm. Vâlcea, 2010 – vol.I – Prezentare generală, 2012 – vol. 

II – Localităţile urbane şi, în curs de publicare – vol. III – Localităţile rurale), al unui volum de proză (Suntem 

ceea ce trecutul a sădit în noi, Editura ROTIPO, Iași, 2018) și al unui minivolum de povestiri (Un viol 

experimental, Editura PROȘCOALA, Râmnicu Vâlcea, 2019). 

A fost inclus în Dicţionarul scriitorilor români de azi (Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011, pag. 393) şi în mai 

multe antologii literare, între care Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume, ediţie 

bilingvă româno-germană (Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea 2013, p. 264-266). 

Este membru sau membru-fondator al unor ONG-uri profesionale sau culturale (Societatea Inventatorilor din 

România – Filiala Vâlcea, președinte de onoare și, din 2011 – președinte executiv; Asociația Pons Vetus pentru 

Dezvoltarea Țării Loviștei – vicepreședinte; Societatea Națională Independentă a Persoanelor cu Dizabilități 

Vâlcea – secretar; Societatea Culturală Anton Pann din Rm. Vâlcea; Forumul Cultural al Râmnicului, 

Asociația Cultul Eroilor – Filiala Vâlcea). 

 

Un viol experimental (I) 
 

Era pentru a cincea oară în trei zile când 

tânărul procuror Dan Bădescu, se întâlnea pe 

stradă cu frumusețea aceea blondă, care îl 

fascinase încă de când o văzuse întâia dată: 

destul de înaltă, constituție atletică, fără însă 

a-i fi afectată grația și feminitatea, față 

ovală, ten strălucitor, marmoreean, păr de un 

auriu intens, natural, care, des și creț fiind, îi 

cobora în vălătuci voluminoși către spate și 

umeri, ochi mari și puțin oblici, de un 

albastru închis, dar cu irizații mai deschise la 

culoare sub formă de raze solare în centru, 

gene lungi, negre și curbate, sprâncene 

negre, dese însă atent îngrijite, buze 

cărnoase, ușor răsfrânte în sus și jos, extrem 

de senzuale, sâni nu prea mari dar foarte 

provocatori, fermi, îndreptați înainte chiar și 

atunci când nu purta sutien, cu un mijloc 

neobișnuit de subțire contrastând puternic cu 

lățimea umerilor și cu niște picioare 

splendide, incredibil de lungi, care se 

profilau la fel de provocator ca și sânii pe 

sub minijupa strâmtă și totuși – decentă, 

doar trei centimetri deasupra genunchilor …, 

ce mai, o ființă splendidă, pentru care ar fi 

dat orice ca să o cunoască.  

Originar din Celaru, o comună de prin 

sudul Olteniei, Dan absolvise dreptul la Cluj 

cu o medie destul de mare și fusese 
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repartizat în orașul acela de munte în urmă 

cu doar doi ani; era mulțumit de serviciul 

său, colegii mult mai în vârstă decât el 

primindu-l cu brațele deschise, bucuroși 

fiind că le venise un ajutor care să le mai 

preia din dosare. Imediat ce s-a prezentat la 

post, partidul i-a și atribuit o garsonieră cu 

chirie, în timp ce absolvenți de alte facultăți 

repartizați acolo așteptau cu anii o locuință, 

stând pe la cămine de nefamiliști, asta dacă 

aveau norocul ca întreprinderea la care 

lucrau să aibă așa ceva, dacă nu – erau 

nevoiți să stea la particulari, plătind, evident, 

o chirie mult mai mare decât la stat.  

Ca fizic, era și el ceea ce femeile 

obișnuiesc să spună adeseori ”un bărbat 

bine”, eheiii, câte n-a văzut garsoniera lui în 

cei doi ani trecuți de la stabilirea lui în acel 

oraș! Adusese acolo multe femei, trecătoare 

toate, nu avusese încă nicio relație stabilă, 

de durată, încă nu voia să se căsătorească. În 

plus, prin prisma profesiei pe care și-o 

alesese era destul de precaut și pretențios în 

materie de femei, fiindcă la orice problemă 

care ar fi apărut în domeniul vieții sale 

sociale, ar fi fost pus imediat în discuția 

Biroului Organizației de Bază a PCR (era 

membru de partid încă din anul I de 

facultate, fusese propus a fi făcut în urma 

primei sesiuni de examene, pe care o 

încheiase cu media 10). De altfel, același 

risc îl pândea și dacă ar fi întocmit un dosar 

în mod superficial și care ar fi fost respins 

de vreun judecător; tocmai de acea colegii 

lui l-au primit bucuroși în mijlocul lor, era 

de mirare că mai apăruse un post în 

parchetul acela, primul din ultimii trei ani și 

volumul de muncă era foarte mare pentru 

fiecare dintre ei. 

Ei, bine, iată că la numai două zile de la 

cea de-a cincea vedere întâmplătoare a 

acelei splendori feminine, destinul i-a surâs 

tânărului procuror. În vara acelui an, Teatrul 

Mic a făcut un turneu prin țară cu piesa 

”Efectul razelor gamma asupra 

anemonelor”, de Paul Zindel, având în 

rolurile principale pe Olga Tudorache și 

Rodica Negrea, piesă jucată ani de zile în 

stagiune cu casa închisă, biletele epuizându-

se cu luni de zile înainte. Între alte localități 

unde urma să aibă loc reprezentația aceea 

celebră, s-a nimerit a fi și orașul de sub 

munte unde el funcționa ca procuror. Curios 

și nerăbdător în același timp, în seara în care 

urma să aibă loc spectacolul, Dan s-a dus la 

unul dintre cele două cinematografe în a 

cărui sală care se puteau prezenta și concerte 

ori spectacole de teatru, și și-a ocupat locul 

cu mai bine de o jumătate de oră înainte, 

doar câțiva spectatori veniseră înaintea lui. 

Studia atent programul, când, deodată 

ridicându-și ochii, o văzu la capătul rândului 

pe ea, frumusețea aceea blondă natural, 

stătea și-și privea biletul căutându-și din 

ochi rândul și locul. ”Dă, Doamne, să fie 

măcar pe rândul ăsta!” – s-a rugat el în gând 

de mai multe ori. N-apucă să mai repete și a 

cincea oară această scurtă rugăciune, că 

Dumnezeu a făcut mai mult decât Îl rugase 

el: 

– Bună seara! – îi zise cu glas melodios 

frumoasa aceea, așezându-se fix pe locul din 

dreapta lui, și îndată fu învăluit de un miros 

extraordinar de parfum fin, discret dar 

persistent în același timp, un miros pe care-l 

percepea pentru prima dată în viață. 

Fiindcă nu-i venea să-și creadă ochilor 

că lui îi fusese adresat salutul, au trecut 

câteva secunde bune până ce el a reușit în 

sfârșit să îngaime stins un ”Bună seara!”. Au 

urmat alte secunde bune de tăcere… Tânărul 

procuror simțea cum din stomac i se urca 

către gură o fierbințeală cumplită. În scurt 

timp gura i-a devenit uscată ca iasca, chiar 

de-ar fi vrut, atunci n-ar fi fost în stare să 

articuleze un cuvânt. Alte secunde grele se 

scurseseră deja… Cu doar cinci minute 

înainte de începerea spectacolului, fata i se 

adresă cu același glas melodios: 

– Abia aștept să văd piesa asta, de ani de 

zile tot aud vorbindu-se despre ea, la 

București, în stagiune, n-am prins niciodată 

bilet. 
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Dan – nimic, mut ca mutul, abia dacă a 

fost în stare să dea ușor din cap… La un 

moment dat, fata i se adresă din nou, de astă 

dată recomandându-se și întinzându-i grațios 

mâna moale și albă ca marmura: 

– Eu sunt Felicia Ionescu, profesoară de 

limba engleză! Dumneavoastră?  

 

– Procuror! Ăăă, adică Dan Bădescu, 

procuror! – a reușit el să îngaime în sfârșit 

și, ridicându-se brusc, deși bunele maniere 

indicau că nu este nevoie de asta din 

moment ce ea nu se ridicase de pe scaun, îi 

sărută mâna, situație care o făcu pe fată să 

zâmbească discret.  

Până la începerea spectacolului Dan a 

aflat că ea absolvise facultatea la Iași cu un 

an în urmă și că a avut norocul să prindă un 

post la unul dintre cele două licee din 

localitate, care-i era și cea natală, liceu pe 

care, de altfel, îl și absolvise, bucuria 

părinților ei fiind imensă, deoarece era 

singurul lor copil. Mai află că, deși părinții 

ei, ambii medici, insistaseră să urmeze 

medicina, ea nu a vrut asta în ruptul capului, 

reproșându-le că a văzut zi de zi la ei ce 

înseamnă această profesie, și așa s-a dus la 

filologie. Ultima informație despre ea 

înainte de începerea spectacolului a fost 

aceea că dintotdeauna a fost o rebelă, îi 

place să fie independentă și urăște să i se 

comande, să i se impună ceva, indiferent ce. 

În pauză, i-a spus lui Dan: 

– Acum, că ai aflat atâtea despre mine, 

eu am să tac și am să te ascult vorbindu-mi 

despre tine! 

Revenindu-i suflul în timpul vizionării 

primei părți a spectacolului, la urma urmei 

era procuror, ce naiba, și-a spus în gând, 

Dan i-a răspuns: 

– Asta îmi sună a ordin, cum adică – ție 

nu-ți place să ți se comande în schimb îți 

place să comanzi!        

– Haide, lasă psihologia asta ieftină de 

procuror cu care vrei să mă dai pe spate 

făcându-mă să cred că ți-a devenit deja 

deformație profesională, zi-mi despre tine 

așa cum și eu ți-am zis despre mine, la 

paritate, așa mi se pare corect, nu? 

După spectacol a condus-o acasă, stătea 

cu părinții la doar câteva case mai jos de 

cinematograf, pe unul dintre cele două 

bulevarde ale orașului. Era o casă tip vilă, 

foarte cochetă, înconjurată cu un zid din 

piatră de râu, sub formă de semicerc, cu 

înălțimea minimă de o jumătate de metru, cu 

stâlpi la capetele arcurilor de cerc, spațiul 

dintre ei fiind ocupat de grilaje din fier 

forjat, modelat cu mult bun gust. O alee 

ducea către ușa de intrare aflată la vreo 10-

15 metri de poartă. De-o parte și de alta erau 

straturi mici de flori diverse și, din loc în loc 

– tufe mari de trandafiri, de mai multe 

soiuri, iar pe marginile exterioare – câte trei 

magnolii câte doi arbuști de liliac, totul 

aranjat cu mult bun gust și întreținut ca la 

carte. Casa aparținuse inițial unui celebru 

magistrat și profesor la liceul unde preda 

Felicia. Nu se știe prin ce minune casa n-a 

fost confiscată de regimul comunist, foarte 

posibil ca renumele proprietarului să fi 

contat în acest sens. Celebrul profesor și 
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magistrat a murit cu aproape 20 de ani mai 

devreme decât soția lui și cei doi soți n-au 

avut urmași. Bătrâna doamnă, neputând să 

mai întrețină casa, le-a donat-o părinților 

Feliciei în schimbul unui contract de 

întreținere până la sfârșitul vieții ei. Așa se 

face că doamna ajunsese practic bona 

Feliciei, aceasta ajungând s-o iubească 

aproape mai mult decât pe proprii ei părinți. 

Când a mers în clasa I, Felicia deja cunoștea 

limba franceză și cânta la pian după note ca 

urmare a educației primite din partea 

bătrânei. Desigur, la educația Feliciei a 

contribuit din plin și imensa bibliotecă 

moștenită de la marele profesor și soția lui, 

care cuprindea câteva mii de volume, unele 

ediții rare, vechi, altele cu autografele unor 

mari scriitori, inclusiv străini, francezi 

îndeosebi, el fiind și doctor în științe 

juridice, titlu obținut la Sorbona...         

Firește, acolo, la intrarea în curtea acelei 

case Dan și Felicia s-au și despărțit, doar  

făcuseră cunoștință cu nici trei ore înainte, 

stabilind următoarea întâlnire peste două 

zile, după amiază, în fața liceului unde ea 

preda. Și așa, între Dan-procurorul și 

Felicia-profesoara de engleză a început o 

relație, la început timidă, sfârșind însă prin a 

deveni treptat pasională, relație care a durat, 

cu suișuri și coborâșuri, dar permanent 

intensă, timp de aproape un an și jumătate, 

după care s-a întrerupt brusc, fără să mai știe 

absolut nimic unul de altul de atunci 

încolo… 

Dacă până atunci Dan era obișnuit ca cea 

de-a doua întâlnire cu o fată sau chiar femeie 

căsătorită să aibă loc în garsoniera lui, 

sfârșind în pat, urmată de alte câteva 

identice după care el, plictisindu-se, trecea 

cu nonșalanță la alta nouă, de obicei fără 

prea multe nazuri din partea celei 

precedente, de data asta și-a găsit nașul cum 

se spune, Felicia acaparându-l și 

subjugându-l chiar fără cel mai mic efort, 

încă de la început. A ajuns cu ea în pat abia 

după mai bine de două luni de zile de când 

se cunoscuseră, după numeroase plimbări 

prin parc, sărutări pasionale prin locuri ferite 

privirilor altora, discuții interminabile și de 

multe ori contradictorii pe diverse teme, de 

la cele culturale și până la cele existențiale, 

ieșiri la cofetărie sau restaurant, unde, la 

insistențele ei, întotdeauna plăteau 

”nemțește”. Dan a realizat rapid că Felicia 

avea un bagaj cultural net superior aceluia 

propriu și, pentru a face față asaltului ei de 

cunoștințe, s-a apucat să-i citească în orice 

moment liber, ca un nebun, pe marii clasici 

ai literaturii universale pe care-i omisese 

până atunci. Abia când a fost cât de cât sigur 

că avea o șansă, a îndrăznit s-o invite în 

garsoniera lui. 

 

Deloc surprinsă de propunere, Felicia a 

acceptat cu o condiție: să nu o ceară 

niciodată de soție! La asta s-a mai adăugat, 

după un moment de reflecție din partea ei, 

una suplimentară: să înceteze cu două 

obișnuințe ale lui – aceea de a-i tot dărui 

flori, spunându-i că ea iubește doar florile 

vii, cele moarte întristând-o, și de a-i mai 

spune tot timpul ”Te iubesc!”, susținând că 

tot abuzând de această declarație, pe care de 

altfel ea nu i-a făcut-o niciodată, nu face 

altceva decât să-i releve caracterul facil și, în 

ultimă instanță – ipocrizia. Evident, el i-a 

acceptat pe loc condițiile, deși uneori uita de 



 ASRAN  | Destine Literare 153 

 

ele, ea însă având de fiecare dată grijă să i le 

amintească și să-l amenințe că renunță la el 

dacă se mai repetă.  

Ei, și prima vizită a ei la garsoniera 

tânărului procuror a fost și una de pomină... 

Dan s-a pregătit intens pentru a o primi în 

”cuibușorul” lui de nebunii. În preziua 

marelui eveniment i-a dat 50 de lei lui tanti 

Lenuța, una dintre femeile de serviciu de la 

locul lui de muncă, pentru a-i face o 

curățenie exemplară în garsonieră. A 

cumpărat apoi așternuturi noi precum și 

niște alimente mai scumpe – salam de Sibiu, 

mușchi țigănesc, cașcaval afumat, măsline, 

prăjituri și două sticle de vin ”Cotnari” – 

pentru ”tratație”. A vrut să mai cumpere și 

niște lumânări colorate, renunțând în cele 

din urmă la idee de teamă că ea îl va ironiza 

pentru acest gest, părându-i mai mult ca 

sigur unul ieftin.   

     

Seara a decurs minunat, pe timpul 

”tratației” cei doi discutând diverse subiecte, 

gazda având în permanență grijă să-și aleagă 

cuvintele, atent mai ales la ironiile ei fine și 

străduindu-se să le facă față prin contra-

ironii spontane și cât mai elevate. În fine, au 

trecut la faza săruturilor pasionale, la care 

Felicia era tare pricepută. La un moment dat 

ea a început să-și desfacă nasturii de la 

bluză, privindu-l cu subînțeles pe sub gene. 

Atunci el i-a spus: 

– Nu, te rog, lasă-mă pe mine să te 

dezbrac! 

– Da? Dar te rog, fă-ți plăcerea! – i-a 

răspuns ea puțin mirată și totodată excitată 

de cererea lui. 

Și Dan s-a și repezit ca un lup flămând la 

bluza ei încercând să o descheie cât mai 

repede cu putință, când numaidecât fu oprit 

de brațele și mâinile ei puternice care i le 

apucase rapid pe ale lui și-l strângeau de ele 

cu putere, ea strigându-i în același timp: 

– Hei, măi băiete, ce faci, ce naiba e cu 

tine, așa știi tu să dezbraci o femeie cu care 

vrei să faci dragoste? 

Dan a făcut atunci niște ochi mari, 

surprins fiind de strânsoarea de clește în 

care-i fuseseră prinse brațele și, în același 

timp, îngrozit că Felicia se va supăra pe el 

și-l va lăsa baltă. Ea însă a continuat mai 

puțin sonor, suav chiar: 

– Nu așa se face, ia-o ușor, fă-o lent și 

continuu, sărutându-mă în tot acest timp. 

Dan s-a conformat, căutând să 

prelungească foarte mult această 

”operațiune”, timp în care simțea că tocmai 

stă să explodeze din cauza libidoului tot mai 

crescut. N-a avut curajul să o privească 

goală de teamă că s-ar fi blocat din cauza 

frumuseții corpului ei, ci a luat-o pe sus și a 

pus-o ușurel pe pat… Au făcut apoi dragoste 

ca nebunii de mai multe ori… Era pentru 

prima dată când Dan a simțit ceva ce nu mai 

simțise niciodată până atunci cu partenerele 

lui trecătoare, ceva absolut înălțător, de 

parcă tocmai fusese primit în rai. La sfârșit, 

epuizați, în clipele de tăcere din partea 

amândurora, realizând că numai ea a fost cea 

care condusese ”ostilitățile” și uluit fiind de 

priceperea ei în ”domeniu”, în mintea lui a și 

apărut sămânța geloziei… 
(Va urma) 
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Dan Lupescu  

 

40 de ani de la debutul editorial, 

80 de ani de viață anteică: 

MARIAN BARBU  
 

Dodecagonul criticilor și istoricilor 

literari din Falanga craioveană de fală 

incontestabilă a pierdut jumătate plus unul 

dintre ei, începând cu Al. Piru (Magistrul, 

ctitor de Filologie și de Universitate cu 

petlițe de standard european), Mihai 

Ungheanu, Marin Sorescu, Ovidiu 

Ghidirmic, până la Constantin M. Popa și 

Mircea Moisa (cu obârșii în Septentrionul 

transilvan, la Andrid).  

Acestei doimi a Dodecagonului vizat 

resimțim nevoia să-i alăturăm numele lui 

Constantin Dumitrache, născut în 1948 la 

Potcoava, județul Olt, prea repede trecut la 

cele veșnice, acum vreo 14-15 ani). Și astfel, 

Dodecagonul se metamorfozează în Cina 

cea de Taină, cu Al Piru în ipostază de 

Izbăvitor – curcubeu al Iubirii, Iertării și 

Învierii întru veșnicie și infinire a Spiritului. 

Continuă să se hrănească - uneori 

hulpav, alteori cu o delicatețe levantină – din 

hălcile încă zemoase, fraged-însângerate ori, 

vai !, înmiresmat-scârbavnice, ale poeziei, 

prozei, dramaturgiei și hermeneuticii 

actuale, ceilalți șase purtători de condei 

flamură vie, nonșalantă, fluturând dezinvolt 

și provocator, cu frenezie, în vântoasele 

morfolitelor, neguroaselor noastre vremi, 

vremuiri și vremelnicii crude și nesățioase, 

violente și asasine ale identităților culturale 

din Europa veche. 

Ne referim la universitarii George 

Sorescu (92 de ani), Florea Firan (85), 

Marian Barbu (80), Eugen Negrici (77), 

Tudor Nedelcea (74) și Gabriel 

Coșoveanu (56). 

Acestora le-am mai putea alătura  o 

gingașă legiune de ieniceri din valurile 

vârstelor amiezii, precum Gabriela 

Gheorghișor (39), Mihai Ene (39), Xenia 

Negrea (42), Mihai Cornel Ungureanu 

(54), Petrișor Militaru (38), pe care-i 

despart anumite trepte de acel Dodecagon/ 

Cină de taină… 

 

 Spiritul cel mai fertil, temerar și 

tenace poate fi considerat, din 1990 până în 

prezent, profesorul Marian Barbu, chit că – 

în finalul interviului pe care i l-am luat în 

urmă cu două decenii - declara șocant și 

dezarmant că, din varii temeiuri, unele 

rostite, altele străvezii ori subînțelese, va 

înceta să mai scrie. 

 Numai că deșartă s-a dovedit dorința 

sa de a nu mai scrie, pe care a uitat-o pe o 

laviță umbroasă, cu miresme de ghimbir și 

fecioară sud-americană, deoarece putirința 

de a face exact pe dos și de a fi prezent, an 

de an – vijelios și viril, percutant, penetrant 

și de nestăvilit – pe piața de noutăți 

editoriale, cu numeroase și adesea 

monumentale volume, s-a dovedit 

incomparabil mai tare, intempestivă și 

irepresibilă. 

În ultimii 20 de ani, adică după interviul 

menționat („Sunt un scriitor al lumii. Prin 

mine respiră o provincie istorică !” – în 

Suplimentul literar al cotidianului craiovean 

Cuvântul Libertății, 25 septembrie 1999), 

Marian Barbu a publicat nu mai puțin de 27 

(douăzeci și șapte) de volume, dintre care: 

17 de critică și istorie literară, opt de poezie, 

două de proză. Concomitent, în intervalul 

1999-2019, profesorul nostru a semnat 24 de 

antologii, ediții îngrijite, prefețe și postfețe. 

Același neobosit și fervent profesionist 

al cuvântului scris, Marian Barbu, este 

autorul, în anii de început ai secolului XXI,  

a două volume cu profil didactic. 
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Anterior trâmbițatului anunț cocoșesc de 

a NU mai scrie în ruptul capului, personajul 

principal al acestei statistici relevante, 

doctor în Științe Filologice din 5 iunie 1976, 

publicase cinci cărți de critică și istorie 

literară, patru romane, un volum de proză 

scurtă și, tot editorial, un ciclu de poeme: 

Septembrie, fată tătară (București, Editura 

„Albatros”, 1979). 

Pornind de la această bornă în timp, 

1979, se cuvine să marcăm astăzi, așadar, și 

împlinirea a 40 de ani de la debutul 

editorial al scriitorului Marian Barbu – 

născut la 29 septembrie 1939, leat cu acad. 

Răzvan Theodorescu, cu universitarul Ion 

Ceapraz (retras la Bughea, lângă Câmpulung 

Muscel), cu brăileanul Tudor Octavian sau 

cu Nicolae Manolescu, Emil Brumaru, 

Dumitru Matcovchi. 

 Cărților de critică și istorie literară: 

Romanul de mistere în literatura română 
(1981), Aspecte ale romanului românesc 

contemporan (vol. I – 1993, vol. II – 1995), 

Simbolistica poeziei lui Ion Barbu (în 

colaborare cu Simona Barbu, 1997), 

Reexaminări critice (1997), celor patru 

romane: Orașul la ora amintirilor (1984), 

Câmpia nu este singură (1986), Aproapele 

nostru trădează (1992), Colonelul de la 

ghiol (1996), volumului de proză scurtă 

Brazii din Poiana Soarelui (1998) și 

catapetesmei lirice Septembrie, fată tătară 

(1979) li se îngemănează șase antologii, 

ediții îngrijite, prefețe și postfețe, privind 

scriitori clasici pe care Marian Barbu îi 

reeditează și-i comentează din perspective 

contemporane nouă.  

Este vorba despre: Ioan M. Bujoreanu 

(Mistere din București, reeditare în 1984), 

Hortensia Papadat-Bengescu (Concert din 

muzică de Bach, 1990 și 1994), Gala 

Galaction (La răscruce de veacuri, 1991), 

Ion Agârbiceanu (Licean …odinioară, 

1994), Barbu Ștefănescu-Delavrancea (Hagi 

Tudose, antologie de proză, 1994), Sergiu 

Dan și Romulus Dianu (Viața minunată a 

lui Anton Pann, 1996), Traian Demetrescu 

(Între vis și realitate, antologie de poezii și 

critică literară, 1996).  

Marian Barbu a mai semnat, până în 

1999, patru tomuri de scrieri didactice, 

asigurând, în paralel, oficiile de editor al 

celebrelor romane Vânătorul, de Fenimore 

Cooper, respectiv, Regina furtunii, de 

Herman London, dar și al antologiei de 

poezie și proză a Comunei Literare Bechet, 

tipărită sub genericul Zeii vegetali. 

 

Așadar, protagonistul de azi al trecerii pe 

sub portalul vârstei dintâi a patriarhilor, 

Marian Barbu, a publicat de trei ori mai 

multe lucrări din 1999 încoace. De unde 

putem deduce că, în cazul Domniei Sale, 

jurământul de a renunța la scris NU a 

constituit decât o nouă și bărbătească 

(auto)provocare în a-și consolida cu 

strășnicie opera-i, pe cât de complexă, pe 

atât de vastă și de admirabilă. 

*** 

Organizată duminică, 29 septembrie 

2019, de la ora 11, de Biblioteca Județeană 

AMAN – Dolj, în sala Acad. Dinu C. 

Giurescu, sărbătorirea celor 80 de ani ai 

Prof. Dr. MARIAN BARBU este grefată pe 

lansarea volumului al IX-lea (al nouălea) din 

suita sa, unică în hermeneutica românească, 

Trăind printre cărți. (Craiova, Editura 

GRAFIX, 2019, format A5, 212 pagini). 

Subintitulat, ca și anterioarele, Studii, 

articole, cronici, eseuri, recenzii, 

convorbiri, interviuri -, noul volum este 

structurat, aidoma suratelor antecesoare, în 

trei capitole:  

I. Literatură română –  

A. Poezie (comentarii despre patru 

autori: Mircea Ștefan Bretan, din S.U.A., 

Virgil Dumitrescu, Vasile Mic, Beatrice 

Silvia Sorescu);  

B. Proză (șase exegeze, despre Jean 

Băileșteanu, Constantin Clisu, Dan Ghițescu 

– De la Zodia Cancerului, la Zodia 

Cameleonului ori invers -, Liviu Jianu, Ioan 

Lăcustă, Bogdan Suceavă,);  

C. Teatru (Dan Ghițescu: Omul din 

teatru și moftul național);    

D. Critică și istorie literară (nouă 

autori: Nicolae Balotă, I.L. Caragiale, Matei 

Călinescu, Săluc Horvat, Simona Ștefania 
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Lupescu, Tudor Nedelcea, Constantin Preda, 

Cristina Sava, Dumitru Velea),  

E. Cultură și civilizație (Noah Harari);  

F. Evocări. Aniversări. Comemorări 
(Remus Grama, Marin Iancu, Dumitru 

Micu); 

II. Literatură universală (Frederik 

Backman, Julio Cortazar, Alphonse Daudet, 

Giovanni Papini, Lenny Ravich);  

III. Addenda (De la Casa natală a lui 

Shakespeare – însemnări de scriitor; Balanța 

cuvintelor – prefață la volumul din 2018; 

Ioan Untaru – O pilduitoare carte document, 

vecină cu un bildungsroman: Dreptul la 

adevăr, 2018). 

 

Anterioarele opt volume din seria 

Trăind printre cărți, de Marian Barbu, au 

fost acompaniate de câte un cuvânt 

explicativ, prefață ori pro domo -, în 

deschiderea acestui volum IX exegetul ne 

pune în gardă că nu mai procedează așa, 

alegând modalitatea de a-și evalua „ierarhic 

expozeurile conținute în ediția de față”. 

Iată autoevaluările profesorului Marian 

Barbu, cu care nu suntem decât pe jumătate 

de acord, întrucât apreciem că a cedat 

criteriilor de ordin sentimental, mai ales în 

opțiunea dintâi. În propria-i viziune, ordinea 

este următoarea:  

(1) „în fruntea clasamentului – 

materialul despre vizita la Casa Memorială 

a lui Shakespeare, din Anglia”, autorul 

acestui bloc-notes de călătorie ținând să 

puncteze categoric: „Importanța lui este în 

afară de orice dubiu”. (n.n.: importanța da, 

dar de ce tocmai în piscul clasamentului ?!) ;  

(2) „În al doilea rând - ține să 

evidențieze Marian Barbu -, așez fără nici o 

reținere, Memoriile învățatului Nicolae 

Balotă. Oare nu i se cuvenea și lui un loc la 

Academia Română ?”. În spiritul adevărului, 

ca probă de prețuire, respect și empatie 

pentru profesorul nostru de Română din 

clasa a IX-a D, de la „Frații Buzești” 

(Craiova) -, nu ne putem abține să opinăm, 

însă, că, într-adevăr, eseul domniei sale 

despre personalitatea cuceritoare a 

poliglotului Nicolae Balotă este unul dintre 

cele mai valoroase din noua carte, dar 

…nicidecum primul. Cu mult mai dens și de 

finețe irefragabilă a analizelor este – în ceea 

ce ne privește - studiul, de standard 

academic-occidental, despre Matei 

Călinescu (pe care-l definește drept 

„admirabil profesor de literatură 

comparată”), eseu care pornește de la cartea 

acestuia de mare rafinament, din 2017, A 

citi, a reciti: către o poetică a (re)lecturii. 

Imediat lângă umărul acestui eseu despre 

Matei Călinescu, putem alipi bijuteria 

hermeneutică a lui Marian Barbu dedicată 

lui I. L. Caragiale: Un Mic Tratat de Teorie 

Literară (Câteva păreri, 1971). 

În schimb, împărtășim punctele de 

vedere exprimate în preambulul intitulat În 

loc de Cuvânt înainte. Și anume că studiul 

despre poezia lui Mircea Ștefan Bretan face 

parte din top 4. Stabilit în USA, autorul 

româno-american scrie o poezie 

„surprinzător de modernă, reînviind 

suprarealismul într-o legitimă formă a 

comunicării. El lasă în urmă (…) poezia 

leneșă și proletcultistă, lipsită în totalitate de 

vibrația esteticului peren.”. 

Suntem, totodată, de acord cu a patra 

dintre evaluări, pe care o cităm integral: 

„Din capitolul de Literatură universală, aș 

desprinde doar doi autori: Frederik Backman 

– cu al său Ove, și pe evreul Lenny Ravich. 

Americanizat, în prima parte a vieții lui, 

cum reiese din scrierile sale în a doua parte, 

Terapia prin râs, încercând să se adapteze la 

noile realități, la revenirea sa în Israel. E o 

spumantă depoziție, adică o confesiune 

nealterată de luare în posesie a sinelui, în 

imediată realitate.”.  

 

De o gravitate cu totul deosebită, prin 

mărturisirea pe care o conține, este afirmația 

din ultima frază a preambulului volumului 

IX din seria Trăind printre cărți: „Restul 

textelor deconspiră starea neliniștii 

creatoare a unui înstrăinat român (s.n.) de 

meleagurile lui, fie în USA, fie în Canada.”. 

Descumpăniți, întrerupem lectura. 

Adăstăm în a cugeta la rece, cu detașarea de 

care mai putem fi în stare, apoi, după ceasuri 

bune-rele, reluăm… Și, de astă-dată, nutrim 

speranța că am dedus/ am înțeles ce vizează 
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litania frustă, barbar de sinceră a 

profesorului Marian Barbu din cuvintele 

„deconspiră starea neliniștii creatoare a 

unui înstrăinat român de meleagurile 

lui…”. 

Chiar și la mii de kilometri depărtare de 

plaiurile natale, din Mileștii de Dolj (peste 

deal față de Bulzeștii lui Marin Sorescu), de 

metropola formării din anii studenției și ai 

doctoratului, la Universitatea din București 

(Promoția Centenară), ori de străvechea, 

tainica și atât de încărcata cu energie 

pozitivă maximă: Cetatea Băniei, loc al 

maturizării biologice și creatoare, al 

consacrării sale pe multiple planuri și al 

recunoașterii statutului de scriitor cvasi-total 

-, Marian Barbu nu are cum să-și 

ostoiască Dorul de Casă, Dorul de Acasă 

decât re-trăind realitățile de aici, prin 

universurile descifrate din tolba de cărți 

cu care pleacă peste ocean, de fiecare 

dată, din propria-i rezidență oficială: str. 

Crișului nr. 10 (fost 6), din coasta celebrei 

Școli „Petrache Trișcu”, a Ansamblului 

Folcloric Profesionist „Maria Tănase” și a 

Brigăzii de Jandarmi Craiova. 

Trecem peste detaliul, poate 

nesemnificativ, că un sfert dintre titlurile 

scrierilor incluse în volumul IX din Trăind 

printre cărți încep cu articolul nehotărât 

”UN” (p. 15: „Un poet modern român 

american”; p. 20: „Un adevărat poet 

modern”; p. 49: „Un scriitor în devenire 

imediată – fulgurații”; p. 94: „Un Mic 

Tratat…”; p. 119: „Un cărturar cu dreptatea 

sfântă…”: p. 121: „Un important poet 

contemporan pe treptele prozodiei clasice”; 

p. 165: „Un roman suedez…”; p. 184: „Un 

autentic/ presupus roman istorie”), iar altele, 

doar 1%, încep cu „O” (p. 23: „O altă 

tectonică a poeziei lirice?”; p. 37: „O scriere 

tezistă…”; p. 210: „O pilduitoare carte…”) 

și menționăm că altitudinea ideatică și 

registrele expresive ale tuturor studiilor, 

cronicilor, eseurilor, recenziilor și celorlalte 

materiale din recenta apariție editorială sunt 

demne de toată lauda, purtând pecetea 

definitorie a personalității criticului și 

istoricului literar craiovean de incontestabilă 

notorietate: Marian Barbu. 

Indiferent dacă demersurile sale 

exegetice se întind pe un număr mare de 

pagini – 15 p. în cazul lui Dumitru Velea 

(volumul Odette, considerat pe de-a întregul 

„o revelație a poeziei de dragoste”); 13 p. 

Nicolae Balotă (abisul luminat, memorii, 

2018), 12 p. Ioan Lăcustă (Luminare, 

2007), câte 10 p. Noah Harari (Homo deus, 

2018), respectiv, Lenny Ravich (Terapia 

prin râs, 2003) – ori sunt mostre de texte 

exemplare de mică întindere – de la o 

pagină și jumătate – referitoare la volumul 

lui Ioan Untaru (Dreptul la adevăr, 2018), 

Remus Grama (Românii americani și 

Marea Unire din 1918, publicat în 2018), 

respectiv, Virgil Dumitrescu (două plachete 

de versuri: Imperiul nostru de tandrețe & 

Claxoane și fluturi) – ele probează 

convingător acribia documentării, 

voluptatea analizei și sintezei, precizia 

diagnosticului și rigoarea judecății de 

valoare.  

Susținem cele afirmate până acum prin 

câteva decupaje, pe cât de relevante, pe atât 

de pitorești, inedite ori foarte puțin 

cunoscute: „Scriu pentru prima oară despre 

cel care a fost un monstrum eruditiones al 

culturii române: Nicolae Balotă, care s-a 

stins din viață la Nisa (Franța), la 20 august 

2014. L-am văzut o singură dată în viața 

mea, în 1990, când toată scriitorimea 

română se adunase într-un conclav 

democratic (…) Cea mai consistentă buclă 

memorialistică, în cele trei părți ale cărții, 

este deschisă pentru Lucian Blaga, 

adevăratul mentor al tuturor activităților 

culturale ale lui Balotă. (…) Ucenicului de 

mai târziu i-a fost permis să-i cunoască și 

intimitățile omului Blaga. Una dintre ele 

legată de iubirea față de Jeni Mureșan, soția 

preotului, devenită apoi soția lui D.D. Roșca 

(…în paranteză, exegetul craiovean 

exclamă: deh, femeia, veșnica poveste!) 

Cornelia (Brădiceanu) și fiica ei, Dorli, o 

admiseseră în sânul familiei Blaga, pe 

doamna Jeni, ca pe o bună prietenă, când, de 

fapt, ea se dovedise o uzurpatoare de drept 

conjugal. (…) Revenind la setea de iubire a 

flirturilor blagiene, iată cum o justifică 

Nicolae Balotă: Lucian era dintre acei 
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oameni pentru care dragostea nu e căutarea 

celuilalt, ci aproape exclusiv o căutare de 

sine. Era momentul în care Blaga a început 

să aibă nevoie de muze. (…) În convorbirile 

cu Blaga, gânditorul din Lancrăm s-a 

exprimat într-un anume fel, într-o anume 

împrejurare: Doi oameni deosebit de 

inteligenți am întâlnit în viață, pe Titulescu 

și pe Goga (…) Dar poate că Goga era mai 

inteligent decât Titulescu.” 

În ultima pagină din studiul rezervat lui 

Nicolae Balotă – pe care, ca portretist, îl 

consideră „coborât parcă din pânzele unui 

Bosch – nordicul…” (n.n. Jeronimus 

Bosch) – descoperim linii de forță dincolo 

de care transpare, ca din fulgerări, 

străfulgerări stroboscopice, însuși unul 

dintre portretele spirituale caracteristice 

pentru hermeneutul buzeștean, Marian 

Barbu: „Poliglotul Nicolae Balotă nu 

pregeta nici o clipă să aducă o laudă 

Cuvântului, mai cu seamă după ieșirea din 

temniță: Eu însumi nu mă simțeam liber; 

continuam să port cu mine, în mine 

zăvoarele celulei. Dar Cuvântul reda un 

rost, un sens zilelor mele. El mă salva, 

umplând golul zilelor mele. Acestea 

redeveneau, din ce în ce mai mult, una cu 

lucrările mele. Iar munca mea (vorbesc iar 

de cea creatoare, nu de robotul alimentar) 

avea, pe lângă alte virtuți ale ei, pe aceea de 

a fi liberatoare. Scriind, mă eliberam (…) 

Am trăit, de fapt, cei mai mulți ani ai vieții 

mele în exil.(…) Refugiul meu, adăpostul 

meu ultim a fost și continuă să fie casa 

mea de cuvinte.” . 

Prin ricoșeu, Marian Barbu îi dă binețe 

bulversantului filosof în uniformă neagră 

Heidegger, pentru care Poezia - altfel spus 

Cuvântul magic/ Cuvântul - constituie Casa 

Ființei. 

Dacă al nostru concitadin Nicolae Bălașa 

(soțul delicatei poete Beatrice Silvia 

Sorescu) își adună roua frământărilor sale 

universitare în volumul înveșmântat fest în 

uniformă azurie și înnobilat cu epoleții 

titlului Ființă și Ființare -, Marian Barbu 

face pasul de la Casa Fiirii și a cuvintelor 

profane la Casa, strălucitor de alb-aurie-

opalină, Sacră, adică la Casa Cuvântului (cu 

inițială mare), care Logos înseamnă, adică 

Dumnezeu.  

La început a fost Cuvântul. Și Cuvântul 

era la Dumnezeu. Dumnezeu era Cuvântul…  

Pentru cei neinițiați, pasul la care ne 

referim poate să pară normal, dacă nu cumva 

chiar unul oarecare. Dar adevărul este cu 

mult mai profund și mai departe de acest 

orizont îngust. Cu ochi de cârtiță orizont. 

Orb orizont.  

Deoarece pasul făcut de Marian Barbu 

este unul de atlant, de titan, de uriaş. 

Aidoma Respirărilor lui Nichita Stănescu și 

faimoasei lui aserțiuni, din această carte de 

eseuri, conform căreia: „Limba Română este 

patria mea”. 

La fel de bine, din Casa verbului-Hristos 

A FI – pe care se întemeiază Palatul de 

cleștar numit, în spiritul Maicii noastre: 

Limba Română, FIIRE (parcă mai expresiv, 

mult mai expresiv decât ființare) -, Marian 

Barbu ne trimite, și prin volumul IX din 

serialul-columnă fără sfârșit Trăind printre 

cărți, surâzătoarea sa urare-mângâiere, dar 

și tandru blestem: „Mânca-v-ar Raiul!”.  

De la Casa Fiirii și a cuvintelor, la Casa 

Cuvântului/ Logos/ Dumnezeu…  

Îți mulțumim pentru tot și pentru toate, 

te slăvim, te mărturisim, te manifestăm și te 

iubim, Unicule Creator. 

 

P.S. : Mesajul subliminal pe care îl 

induc cărțile profesorului Marian Barbu ne 

duce cu gândul la îndemnul testamentar al 

scriitoarei Cella Serghi (devenită celebră, 

peste noapte, în 1938, prin romanul Pânza 

de păianjen, ce a repurtat un succes de piață 

cu mult mai mare decât Enigma Otiliei, al 

lui G. Călinescu, apărut în același an). 

Mesajul Cellei Serghi a fost înregistrat de 

soții Doina și Ilie Rad, care i-au luat ultimul 

interviu, în 1992, cu câteva luni înainte de a 

trece pragul eternității, în ultima săptămână 

de septembrie… Mesajul pentru tinerii 

începutului de secol XXI, din România, sună 

astfel: „Să muncească mai mult și mai bine. 

Și să simtă mai profund ceva pentru țara 

noastră !”. 
  Craiova, 8-12 septembrie 2019 
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Liviu Pendefunda 

 

 
 

   

Beyond utterances 
 

Poetry is born from the ancient vision of 

human kind. The fantastic “springs” from 

illusion, sometimes from delusion, but 

always from hope, mostly from the hope of 

salvation, as Marcel Schneider* once said.  

Everything is a genesis, which unfolds in the 

lyrics that we are siblings for millennia and 

the natural human struggle where hope and 

wishes become a subject of dream and turn a 

dark cave into a bearer of light. The space of 

creation, crossed before by Dante, Orpheus, 

Gilgamesh is similar with the Cosmos. Let’s 

not forget that Heidegger** in  Experience 

of thought  wrote: "We come too late for the 

Gods and too soon for living beings / The 

Poem that just started is man". And the man 

is intended to seek for himself the 

psychological entity couple of Being, 

destined for the journey, short otherwise 

within life, defining himself as a human 

personality, as defined by Goethe: “The  

greatest happiness of mortals is the 

personality”. Referring to the poet, going to 

the sources of Indian thought, I found in Sri 

Isopanisad the following lyrics: “... infinitely 

far, He's one also so close.  Functioned in 

every soul or thing, he is also out of 

everything "(Mantra V). If this gives birth to 

man and man glorifies his birth by the 

Word, then we are fully aware of the truth of 

Heidegger, commenting on Hölderlin, Rilke 

and Trackl who wrote that poetry is soul for 

anyone who can get close to it,  becoming in 

this way for him the object of worship, 

prayer. 

Reading a group of poems signed by 

Jacob Isaac in Contact international 

magazine induced in me an anxiety coupled 

with curiosity, a desire to know more, to 

learn more about the soul and turmoil of a 

poet, that with admirable discretion, requires 

by his lyrics the need of a different 

approach,  exciting and subtle 

philosophically, and raises primarily 

questions to which you want to find 

answers. Only now, through this volume so 

well organized, coherent and intelligently 

structured (his concerns to engage in social, 

cultural and educational life on several 

continents, seen in editorial plan) I managed 

to get into his poetic universe, to be able to 

confirm that indeed, this universe, far from 

being only impressive in its vastness, is 

primarily disturbed by anxieties which are 

induced by turbulent interrogations that you 

feel everywhere, by swirling emotions, often 

contradictory, but always strong, 

overwhelming in complexity and fascinating 

by lights that cast first on you who have 

managed to penetrate, and you will have to 

pay with a moment of lucidity for your 

boldness. Read memorable lyrics: Power 

rolling hands are creating the shadow 

(Aging Creation), with smiling tongue and 

speaking face (Smiling tongue) or Immunity 

of emptiness / Emptiness of emancipation 

(Noise of approach). 

 

That is why, when I was given this book 

project, Modesty of Return, I knew that a 

great talent of letters, covering a brilliant 

idea, has conceived a magnum opus in his 
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intricate alchemy studio. The titles of the 

poems have limits, yet opened an impressive 

way to know the void, the contemporary 

world full of dysfunctional morbidity, stress, 

anxiety and neurosis:  

Housing the logic of ultimate hoisting/ 

Numbers my approval reaching the senses/ 

Psycho sedation and tripping impulses/ 

Triple asylum of neurotic Taxi (Neurotic 

Taxi) or Arrogant marathon rationalization/ 

Shame the serenity of nuptial relations/ 

Parallel conditioning of social influences/ 

our merging pivotal outcome/ Your sweet 

babies are watching and warning/ Your 

verbal violation of tranquility// You 

contained the violent words of separation/ 

Social conditioning of individualism / And 

gender complex of the flame/ Divorce is the 

most disastrous/ Child abuse of the age. 

(Granding hount). 

Going into chaotic depths of the present, 

we must recognize that our vision away 

from the beginnings of civilization and 

perhaps indeed we became automatic 

machines, posting stickers asking us whether 

- I am the normal breath of your 

imagination (Posting stickers). And the poet 

says: How comfortable you are without 

within (Time shield). Subtle and bold is the 

courage of the Prophet: Can we talk about 

the face line of the mind/ And the life line of 

languages/ And receptive signals/ Our 

passage for the tissue images/ Of approvals 

for mutual changes (Receptive signals). 

 So, the poets are the ones bringing a 

breath of freedom, courage, recklessness of 

standards, understanding and explaining the 

operating system of life and the Universe. A 

poem alive and with plenty of sincerity, 

worthy as a philosophical system. Truth is 

that at the foundation of poetry lies a 

jumble, a pot, a kind of primordial soup, 

they enter haywire imagination and pride 

and humility and sense and knowledge and 

intuition and metaphysical precision and 

pride and intelligence and therefore, LIFE.  

Remarkable lyrics in terms of stringent post 

modernism flooding the poet’s phrases are: 

 

Should we nod irrationals/ Talk to you! 

And talk others/ Tap the best achieve your 

way/ Trust other you dress others/ Feeling 

lonely feel away/ You sealed and shield 

(Walk to you) or Crazy phrasing social 

chart (Super tips).  

Contrary to this typology (too frequent), 

our refuge turned out to be in poetry. Here 

we find the solution and right expression, 

holiness and humility, consolation against 

manipulation, cold and worry, ugliness of 

obsessions that still cannot escape, neither 

by labor, neither by hope, only  by  

perpetual integrating with art. Art is our way 

to knowing deity, a nostalgia, a longing for 

integration through grace  Universalis. Fresh 

up my conscience of liberation/ There I 

merge with crazy features/ Space of thunder  

and patting palm/ We are the vapours of 

mask/ And the foaming tremors of anxiety 

(Tangible space). 

Everything becomes a model of hope, 

even if significant steps are needed owing to 

generational and social changes: You are the 

limitations of tomorrow/ You are only a 

trend/ Only a trend against tradition/ Fairly 

a trend in my tradition We are the trend of 

rigid age/ We are the slaves of the trend age. 

(Trend setters). This is why the poet insists: 

Tracking the conditioning of fantasy and 

remarkable shades of excitement 

(Conditioning of fantasy) that still there are 

ways to be used by modern man in his 

attempt to overcome the inexorable limits 

imposed on society.  

Sometimes the game of words is 

distracting (phrases/ traces, wide/ tide, gate/ 

fate, care/ fare) the serious tragic meaning 

of reality actually emphasizes the 

understanding of the social phenomenon that 

the author is not too far, by oscillating 

between the reality of South Africa and 

India, announcing a plural stability: 

Announcing the taming station/ Of plural 

stability (Plural stability). Jacob’s poetic 

world oscillates between a variant of ailing 

perfectionism and macabre exaltation of a 

great apocalypse, outstandingly interpreted 

as a fortuitous autodafé to the face of 

contemporary society. His struggle is a 
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participation in a literary riot coupled with 

the social revolt, and, if we have not already 

penetrated deep into the XXIst century, it 

would integrate the author into an avant-

garde reported to our days, beyond the 

postmodernism that reaches the perishable.  

His presence in the Universal literary World 

keeps a famously place, gracious, even 

though man profoundly saddened to not 

have done more for this, recognizes in this 

volume that Disturbing the distress of time/ 

Believe you are the taming  legend/  And the 

daring prevention of/ The violent visibility of 

nature and/  Snoring division of trumpet/  

Unreasonable  shade and cradle/  You are 

the chasing image/ And facing layers of 

strength (Distress of time). 

As in Elis's Trackl or Nietzsche's 

Zarathustra, people remain the traveling 

heroes forever in the permanent revival 

through sacrifice, creating a parallel world 

from eternal seed, a world in which he lives 

through rennaissance of the soul in another 

body. Far from the mission to fulfill a 

messianic return, almost biblical, the live 

verses of Jacob Isaac, reflected in several 

forms and touched the thoughts that 

impressed me, proving to be prophetic. 

 
 

*Marcel Schneider (11 August 1913 – 22 January 

2009) - French writer 

** Martin Heidegger (Sept. 26, 1889- May 26, 1976) 

German philosopher 

 

 

Dincolo de rostiri  
 

 

Poezia se naşte din viziunea străveche a 

omenirii. Fantasticul izvorăşte din iluzie, 

câteodată din delir, însă întotdeauna din 

speranţa şi mai ales din speranţa salvării, 

spunea Marcel Schneider. Totul reprezintă o 

geneză care se desfăşoară în lirica cu care 

suntem înfrăţiţi de milenii, unde zbuciumul 

natural al omului care speră, care doreşte, 

supus devenirii din vis se transformă din 

matrice, din peştera întunericului în purtător 

de lumină. Spaţiul creației, străbătut dinainte 

de Dante, de Orfeu, de Ghilgameş, e 

asemenea cosmosului. Să nu uităm că 

Heidegger în Experienţa gândirii scria : 

„Venim prea târziu pentru zei şi prea curând 

pentru fiinţă./ Poemul abia început de ea este 

omul”. Iar omul e destinat să’şi caute cuplul 

de entitate psihică hărăzit de Fiinţă pentru 

călătoria, scurtă de altfel, în interiorul vieţii, 

definindu-se doar astfel ca personalitate 

umană, după cum definește Goethe: Cea mai 

mare fericire a muritorilor e personalitatea. 

Referindu-mă la poet, merg la sursele 

gândirii indice şi găsesc în Sri Isopanisad 

următoarele versuri : ”„…infinit de departe, 

El e de-asemenea atât de aproape. Fiinţând 

în fiecare suflet sau lucru, El e de asemenea 

în afara a tot ce există” (Mantra V). Dacă 

acesta îl naşte pe om şi omul slăveşte 

naşterea sa prin Cuvânt, atunci suntem 

întrutotul conştienţi de adevărul lui 

Heidegger care, comentându-i pe Hölderlin, 

Rilke şi Trackl, scria că poesia constituie 

suflet pentru oricine ştie să şi-o apropie, 

devenindu-i astfel obiect de cult, rugăciune.  

Lectura unui grupaj de versuri semnate 

de Jacob Isaac în revista Contact 

international mi-a indus o nelinişte dublată 

de curiozitate, o dorinţă de a şti mai mult, de 

afla mai multe despre sufletul și frământările 

unui poet care, iată, cu o admirabilă 

discreţie, impune prin versurile sale 

necesitatea unei altfel de abordări, una în 

care lectura, incitantă şi subtil filosofică, 

ridică, în primul rând, întrebări la care îţi 

doreşti să afli răspunsuri. Abia acum, prin 

intermediul acestui volum organizat, coerent 

şi inteligent structurat (preocupările lui de a 

se implica în viața socială, culturală și 

educațională pe multiple continente se vede 

şi în plan editorial) am reuşit să intru în 

universul său poetic, să pot confirma că, 

într-adevăr, acest univers, departe de a fi 

doar impresionant prin vastitatea sa, este 

prioritar tulburător prin neliniştile pe care ţi 

le induce, prin turbulenţele interogatorii pe 

care le simţi la tot pasul, prin vârtejurile de 

emoţii, de multe ori contradictorii, dar 
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întotdeauna puternice, copleşitor prin 

complexitate şi fascinant prin luminile pe 

care le aruncă mai întâi asupra ta, cel care ai 

reuşit să pătrunzi şi va trebui să-ţi plăteşti cu 

o clipă de luciditate îndrăzneala. Citiți 

versuri memorabile: Power rolling hands 

are creating the shadow (Aging Creation), 

With smiling tongue and speaking face 

(Smiling tongue) ori Immunity of emptiness/ 

Emptiness of emancipation  (Noise of 

approach).  

Iată de ce când mi-a fost dăruit proiectul 

aceastei cărți, Modesty of Return, am ştiut 

că un mare talent al literelor, parcurgând o 

genială idee, zămislise o opera magna în 

alambicul atelierului său alchimic. Titlurile 

poemelor limitează dar în același timp 

deschid o impresionantă cale de a cunoaște 

vidul, lumea contemporană plină de 

morbiditate disfuncțională, stress, anxietate, 

nevroză: Housing the logic of ultimate 

hoisting/ Numbers my approval reaching the 

senses/ Psycho sedation and tripping 

impulses/ Triple asylum of neurotic Taxi 

(Neurotic Taxi) sau Arrogant marathon 

rationalization/ Shame the serenity of 

nuptial relations/ Parallel conditioning of 

social influences/ our merging pivotal 

outcome/ Your sweet babies are watching 

and warning// Your verbal violation of 

tranquility// You contained the violent words 

of separation// Social conditioning of 

individualism / And gender complex of the 

flame/ Divorce is the most disastrous/ Child 

abuse of the age. (Granding hount) 

Intrând în adâncul haotic al prezentului 

trebuie să recunoaștem că ne îndepărtăm de 

viziunea începuturilor civilizației și poate că 

într-adevăr am devenit niște automate care 

postează stikere punându-ne problema dacă 

-  I am the normal breath of your 

imagination (Posting stickers). Și poetul 

afirmă: How comfortable you are without 

within (Time shield). Subtil și îndrăzneț, iată 

curajul profetului: Can we talk about the 

face line of the mind/ And the life line of 

languages/ And receptive signals/ Our 

passage for the tissue images/ Of approvals 

for mutual changes (Receptive signals). 

Deci, poeţii sunt cei care aducând un suflu 

de libertate, curaj, nepăsare de standarde, au 

înţeles şi explicat sistemul de funcţionare a 

vieţii şi universului. Un poem viu şi plin de 

sinceritate face cât un sistem filosofic. 

Adevărul e că la temelia poesiei stă un 

talmeş-balmeş, un ghiveci, un soi de supă 

primordială în care intră de-a valma şi 

imaginaţia şi orgoliul şi umilinţa şi 

sentimentul şi cunoştinţa şi intuiţia şi 

metafizica şi precizia şi orlogeria şi 

inteligenţa şi, deci, viața. Versuri 

remarcabile din punct de vedere al 

postmoderismului stringent inundând frazele 

poetului sunt: Should we nod irrationals/ 

Talk to you! And talk others/ Tap the best 

achieve your way/ Trust other you dress 

others/ Feeling lonely feel away/ You sealed 

and shield (Walk to you) ori Crazy phrasing 

social chart (Super tips).  

Contrar acestei tipologii prea des 

întâlnite refugiul nostru s-a dovedit a fi în 

poesie. Aici am găsit soluţia şi exprimarea 

cea dreaptă, sfinţenia şi umilinţa, consolarea 

împotriva îndobitocirii, frigului şi grijilor, a 

hidoşeniei obsesiilor de care încă nu putem 

scăpa, nici prin muncă, nici prin speranţă, 

decât printr-o integrare perpetuă în artă. Arta 

fiind calea noastră spre cunoaşterea 

divinității, o nostalgie, un dor de integrare 

prin har în universalitate. Fresh up my 

conscience of liberation/ There I merge with 

crazy features/ Space of thunder  and 

patting palm/ We are the vapours of mask/ 

And the foaming tremors of anxiety 

(Tangible space). Totul devine un model al 

speranței, chiar dacă sunt necesare pași 

importanți datorați generațiilor și 

schimbărilor sociale: You are the limitations 

of tomorrow/ You are only a trend/ Only a 

trend against tradition/ Fairly a trend in my 

tradition We are the trend of rigid age/ We 

are the slaves of the trend age.(Trend 

setters). Iată de ce poetul insistă: Tracking 

the conditioning of fantasy And remarkable 

shades of excitement (Conditioning of 

fantasy) că încă existăsunt direcții de urmat 

de către omul modern în încercarea sa de a 

depăși limitele inexorabile impuse societății. 

Uneori jocul cuvintelor distrag (phrases/ 

traces, wide/ tide, gate/ fate, care/ fare) de 
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la sensul grav, tragic al realității, dar de fapt 

accentuează înțelegerea fenomenului social 

de care nu este departe autorul care 

oscilează între realitatea sud-africană și cea 

indiană, anunțînd o stabilitate plurală: 

Announcing the taming station/ Of plural 

stability (Plural stability). Lumea poetului 

oscilează între o variantă de perfecţionism 

maladiv şi macabră exaltare a unui apocalips 

excelent interpretabil ca un autodafeu fortuit 

în faţa societăţii contemporane.  

Lupta sa este o participare la o revoltă 

literară cuplată celei sociale şi, dacă nu am 

pătrunde deja adânc în secolul XXI l-aş 

integra pe autor într’un avangardism raportat 

zilelor noastre, depășind postmodernismul 

ce atinge perisabilul. Prezenţa sa în lumea 

literară universală păstrează un loc notoriu, 

plin de har, chiar dacă omul profund mâhnit 

de a nu fi putut face mai mult pentru aceasta, 

recunoaşte în acest volum că Disturbing the 

distress of time/ Believe you are the taming  

legend/  And the daring prevention of/ The 

violent visibility of nature and/  Snoring 

division of trumpet/  Unreasonable  shade 

and cradle/  You are the chasing image/ And 

facing layers of strength (Distress of time). 

Precum Elis a lui Trackl, Zarathustra a lui 

Nietzche, oamenii rămân eroii care 

călătoresc veşnic, în permanenta renaştere 

prin sacrificiu creând o lume paralelă din 

sămânţa eternă, o lume în care trăieşte 

reînfrunzirea sufletului într-un alt trup. 

Departe de misiunea de a îndeplini o 

întoarcere mesianică, aproape biblică, 

versurile vii ale lui Jacob Isaac reflectă în 

câteva forme şi tuşe gândurile care m-au 

impresionat definindu-se profetice. 
 

Liviu Pendefunda 
academician, vice-chancelor of 

World Academy of Letters 

Honorary Doctor of Literature

 

 



164 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

 

Cătălina Buzoianu a plecat dintre noi 
 

M-am sculat în dimineaţa de 4 august şi 

m-am dus direct la computer; nu ştiu ce 

căutam, cred că intuiţia m-a împins 

şoptindu-mi că am ceva de aflat. Survolând 

în grabă mesajele primite peste noapte m-am 

oprit la unul sigur: ”Cătălina Buzoianu a 

murit ieri!?” M-am scuturat ca dintr-un vis 

rău, am recitit mesajul, am deschis câteva 

articole despre suferinţa ei, apoi am împietrit 

în scaun când lacrimi amare au început să-

mi scalde fața; nu credeam că mai pot 

plânge! Dintr-o dată mi s-au desfăşurat 

imagini din copilăria noastră, apoi amintiri 

de cum îmi punea un scaun în plus la 

spectacole dacă nu avusesem bilet şi ultima 

noastră întâlnire în anul 2004 la Sinaia. 

Doamne, cum au trecut anii peste noi! Ne 

ştiam de prin clasa a patra primară când 

învăţătoarea spunea despre ea că este 

“frumoasă ca o zână şi gingaşa ca o 

libelulă”; aşa era şi aşa a rămas până la 

maturitate , cu câţiva zulufi aurii răvăşiţi pe 

faţa-i de păpuşă şi cu tot soarele în zâmbetul 

ei binevoitor, fragilă, dar puternică, foarte 

generoasă în relaţiile cu foştii colegi sau 

prieteni. Mai târziu am luat fiecare drumuri 

diferite cu reformele şcolare răvăşite la 

venirea comuniştilor, când ne-am trezit în 

şcoli ce nu aveau nimic comun cu talentele 

noastre. Am urmărit evoluţia ei cu admiraţie 

când am văzut că luase drumul greu către 

teatru, ceace eu n-am putut face - să merg la 

Belle Arte sau arhitectură. Ea a terminat 

Institutul de Artă Teatrală şi Cinema-

tografică, secţia regie, după care am urmărit-

o la prima ei lansare la Iaşi, unde şi-a arătat 

forţa de creaţie, strălucirea cu care acoperea 

orice montare, a sărit atunci din tipare 

fascinând publicul cu Pescăruşul de Cehov 

şi Bolnavul Închipuit de Moliere. De la Iaşi 

a plecat regizor la Teatrul  Tineretului Piatra 

Neamţ, unde a montat Peer Gynt de Ibsen 

care a făcut-o cunoscută ca regizor de clasă. 

Cred că noi am căpătat gustul pentru teatru 

de la Brăila, unde se mutase Teatrul 

Naţional la război şi unde Ion Aurel 

Manolecu, Ana Colda erau frecvent pe 

afişele spectacolelor. Biletele erau ieftine, 

spectacolele bune, aşa că una-două părinţii 

ne duceau la teatru şi mai puţin la filme, 

instruindu-ne de mici. 

 

 
  

Cătălina a fost prim regizor la Teatrul 

Mic din 1979 până în 1985, unde a montat 

piese de neuitat pe care am avut şansa să la 

văd , unele de două ori, precum Maestrul şi 

Margareta lui Bulgakov, Efectul razelor 

gamma asupra anemonelor şi  Furtuna lui 

Shakespeare. Din 1985 până în 2006 a fost 

regizor permanent la Teatrul Lucia Sturdza 

Bulandra, unde a regizat zeci de piese cu un 

uriaş succes de public. A avut apoi regizări 

în Polonia, Israel, Spania, Franţa şi la 

Durham în Anglia, unde a primit premiul 

special al juriului pentru Romeo şi Julieta, 

fiind considerată cea mai extraordinară 

producţie teatrală imaginabilă. La 



 ASRAN  | Destine Literare 165 

 

festivalul de la Lucerna în 1981~Centenarul 

Bartok-Enescu~a prezentat Oedip de Enescu 

fiind evaluat ca realizarea de vârf a 

festivalului. În Franţa a primit premiul ”Prix 

Teatre vivant” cu Teatrul Descompus  de 

Matei Vişniec la Radio France Internaţional, 

apoi un alt spectacol la Centrul Marius 

Constant “Vânt miniatures pour Cioran”, 

cuprinzând 20 compozitori din toată lumea 

şi 20 de instrumentişti. A lucrat doi ani la 

Madrid şi în provincia La Mancha pentru 

Don Quijote şi trei ani la Institutul de Teatru 

din Barcelona. 

La Marsilia au avut loc multe turnee cu 

Teatrul Bulandra, acolo fiind înfiinţat 

Centrul de Cercetări Teatrale Franco-

Române numit “Mnemosyne”, creat şi 

susţinut de medicul psihiatru Caterine Kiss, 

cu origini româneşti, de etnie ebraică. La 

acest centru au avut loc multe alte 

spectacole de teatru, apoi o sinteză cu 

expoziţii de pictură, sculptură, dans, muzica 

simfonică şi modernă, pantomime şi diferite 

work-shopuri. 

Anul 2004 a fost dedicat personalităţii 

lui Albert Camus când Cătălina scris o 

adaptare după ultimul lui roman neterminat 

“Primul om” unde era descrisă copilăria lui 

din Alger. Anul 2005 a fost dedicat unui 

curs Ionesco-Moliere urmat de spectacole.  

A regizat spectacolul “Odiseea 2001”, o 

pledoarie pentru pace , realizat pe un vas de 

război pe Marea Mediterană timp de două 

luni.Turneele europene au avut loc din Italia 

până la Stockholm , apoi invitată la 

Congresul Internaţional din Delfi-Grecia,  

diverse alte comunicări la congresele I.T.I 

din Athena, Odeon-Paris şi Altagro- 

festivalul de teatru clasic. A regizat cu totul 

peste o sută de piese de teatru dintre care 

multe au fost adaptări făcute de ea după 

diverse cărţi. 

Cum această femeie, fără egal în lumea 

teatrului European, a făcut ceea ce alt om ar 

fi avut nevoie de două vieţi, a scris şi 

publicat cărţile :”Novele Teatrale”, 

“Vaporul Interior” şi o carte de eseuri 

”Bunica lui Orfeu” despre Mnemo-

syne~muza memoriei~adică, memoria 

teatrului. 

 Am întâlnit-o la Sinaia un 2004 după 

mulţi ani, când am îmbrăţişat-o cu mult drag 

şi am admirat-o că nu se schimbase de loc 

cu excepţia părului încărunţit cârlionţat care 

o făcea şi mai distinsă; am regăsit aceeaşi 

femeie delicată, prietenoasă şi nobilă 

bucurându-se că ne revedeam. Era extrem de 

ocupată şi m-a rugat să mă ţin după ea peste 

tot ca să putem vorbi; aceeaşi puternică 

relaţie legată la copilărie o făcea să se poarte 

ca o soră, grijulie ca nu cumva să mă simt 

neglijată. M-a luat cu ea şi cu actorii la toate 

mesele de prânz şi seara unde am încercat 

să-i fac un inteviu printre farfurii şi pahare. 

Am stat cu ochii în lacrimi de emoţie fiindcă 

nu ne văzusem de cel puţin douăzeci de 

ani…. Întâlnirile de la Sinaia acelui an erau 

dedicate Şcolilor Internaţionale de Teatru cu 

spectacole cu un atelier de regie condus de 

ea şi o catedră creată de Corneliu Dumitriu, 

profesor universitar şi director UNESCO. La 

acea şcolă de vară la Sinaia, organizată sub 

egida UNESCO, au participat şcoli de teatru 

de pe toate continentele cu demonstraţii şi 

schimburi de regizori tineri producând  

spectacole foarte actuale şi discutând 

activităţile teatrelor din lume. Am auzit 

vorbindu-se acolo câteva limbi străine şi m-

am gândit cum această extraordinară 

regizoare cu suflet de român a adus în ţara 

noastră artişti şi regizori care vor duce sigur 

faima teatrului nostru prin lume , vor simţi 

atmosfera locului şi cultura noastră. 

Impresionant! M-a luat în sala unde se 

pregătea spectacolul “Tatăl” de Strindberg, 

“Doamna Iulia“şi apoi ”Primul om“de 

Camus. Am îngheţat tun din cauza unui 

sistem de aerisire defect al sălii, dar am stat 

încremenită de modul extraordinar în care îşi 

îndruma actorii; genială cu adevărat, 

puternică şi transfigurată în esenţa piesei, nu 

mai era pe pământ , plutea în spaţiul 

contorsionat al temei “Tatălui”, era numai 

acolo, detaşată complet de restul lumii. 

Scenografia piesei “Tatăl “fusese făcută de 

doi tineri din Brazilia şi Portugalia. Mi-a 

spus că în 2003 fusese prezent un regizor 

portughez cu Aşteptându-l pe Godot” şi 
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românca Alice Colteanu cu “Lecţia”. Se 

pregătea să meargă în 2005 în Filipine cu 

“Lecţia”şi “Scaunele “de Eugen Ionesco, 

după care ar fi urmat o altă sesiune la 

Marsilia. M-am întrebat eu când şi cum mai 

are timp să doarmă, spectacolele 

desfăşurându-se noaptea, când ea era 

nelipsită din culise, iar ziua prezentă la 

repetiţii, sau lucrând la diverse puneri în 

scenă. 

 

 
Aflând că fusese aleasă expert UNESCO 

pentru regie de teatru am întrebat-o ce 

planuri şi îndatoriri va avea în acest 

organism spunându-mi că UNESCO şi ITI 

(Institutul Internaţional de Teatru) vor 

continua activităţile  şcolilor de vară cu 

work-shopuri şi  cu participări de tinere 

talente din toate colţurile lumii. Mi-a vorbit 

cu mare entuziasm despre un val de regizori 

tineri foarte talentaţi, organizaţi într-un grup 

numit ACUUM, care îşi scriu propria lor 

dramaturgie, refuza teatrele mari lucrând pe 

cont propriu în condiţii grele la teatre mici, 

care le pun la dispoziţie sălile; exemplu 

Marcel Iureş cu teatrul alternativ ACT, 

Gianina Cărbunaru (care avea o bursă în 

Anglia), Andrea Vălean fiind şi dramaturg, 

Radu Ifrim, Sorin Militaru, Teodora 

Herghelegiu şi Vlad Massaci , foştii ei 

studenţi. Un alt spaţiu alternativ la 

Bucureşti, unde se dau spectacole 

remarcabile este  Green Hours. A mai 

adăugat studenţii ei Ervin Simsinsohen şi 

Alexandra Badea care au făcut la Paris un 

spectacol excelent despre holocaust. 

Uniunea Teatrelor Europene, înfiinţată de 

Georgio Strehler cu sediul la Odeon Paris şi 

PicolloTeatru la Milano au afiliat teatrul 

Bulandra, acesta fiind singurul teatru 

românesc acceptat în Uniunea Teatrelor 

Europene la care Cătălina Buzoianu a 

activat permanent. 

 

M-am gândit că această super-femeie a 

făcut în cursul carierei două lucruri 

extraordinare pe care nu ştiu să le fi făcut 

altcineva: 

-a pus teatrul românesc pe harta 

Europei şi a atras atenţia lumii către 

valorile noastre culturale cu un trecut de 

excepţie. 

- a stimulat şi pregătit noi generaţii de 

actori şi regizori români pentru viitor, care 

să ducă stindardul teatrului nostru de 

tradiţie, cum numai englezii o fac şi a  lăsat 

o moştenire foarte bogată celor ce vor 

îmbrăţişa arta teatrală. 

Impresionante au fost condiţiile în care a 

lucrat în sărăcie, cu sacrificii personale 

imense, cu controlul celor de la conducere 

între  anii 1967-1990 şi cu invidioşii cărora 

nu le cădea bine succesul unei femei în 

lumea artelor. 

Cătălina dragă, ai fost o stea, dar ai 

plecat ”acasă” unde ţi-era locul printre alte 

stele şi luceferi să-ţi continui drumul 

veşniciei , lăsând pământenilor iubitori de 

artă  o moştenire sacră. Noapte bună dragă 

prietenă, ai fost o torţă vie care va lumina 

peste vremuri. 

 

Monica L.Corleanca/ USA 
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Tudor Nedelcea 
 

 

Oamenii din viaţa lui Arghezi 
 

Zenovie Cârlugea face parte din 

categoria cărturarilor români care tac şi fac 

(nu zgomot ca toată mediocritatea 

intelectuală) operă de cercetare autentică, în 

care acribia ştiinţifică şi pionieratul în 

domeniul istoriei literare sunt demne de 

apreciat. Dar, aşa cum am mai scris, faptul 

că Zenovie Cârlugea (ca şi Theodor 

Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, I. 

Filipciuc, Al. Ruja, Viorel Dinescu, arh. 

Veniamin Micle, Lucia Olaru Nenati, I.Şt. 

Lazăr etc.) nu locuieşte în Capitală (unde şi 

interlopii sunt superiori celor din provincie), 

spre a fi în centrul atenţiei (tele)criticii, ci în 

oraşul lui Brâncuşi, nu-i aşezat în rândul 

intelectualilor de frunte ai momentului din 

România. 

Poet, critic şi istoric literar, eseist, 

publicist şi editor, Zenovie Cârlugea s-a 

născut la 28 octombrie 1950, în localitatea 

gorjeană Cruşetu-Maiag, în familia 

preotului Nicolae şi a Eugeniei (n. 

Milculescu). A absolvit liceul la Balş şi 

Facultatea de Limba şi Literatura Română a 

Universităţii din Bucureşti, în 1975. La 

Universitatea din Sibiu îşi susţine doctoratul 

cu teza Lucian Blaga – dinamica 

antinomiilor imaginare, în 2004. După un 

profesorat la o şcoală generală din Prigoria, 

din 1976 se transferă prin concurs la Liceul 

„Ecaterina Teodoroiu” din Tg. Jiu, de unde 

se pensionează. Este preşedintele Societăţii 

de Ştiinţe Filologice, filiala Gorj, 

colaborator la numeroase reviste literare, el 

însuşi a fondat şi a coordonat/coordonează 

revista Portal-Măiastra, pe care a impus-o 

pe plan naţional şi nu numai. 

Studiile sale sunt numeroase, pertinente 

şi variate, în domeniul creaţiei lirice 

(Fericirile, 1995; Deseninări de cleştar, 

1995; Gheaţă la mal, 1997; Foişor în 

Heliopolis, 1997; Ochiul înrourat, 1999, 

2013; Lythiada, 2014) şi mai ales în critica 

şi istoria literară, aplicându-se cu simţ critic 

asupra unor clasici ai literaturii române: 

Lucian Blaga (Poezia lui Lucian Blaga, 

1995; Dinamica antinomiilor imaginare, 

2005, 2013; Studii, articole, comunicări, 

evocări, interviuri, 2006; Solstiţiul 

sânzienilor, 2010; L. Blaga, între amintire şi 

actualitate, 2011; Sfârşit de secol, început 

de mileniu, 2012; Blaga-Goethe, 2012; L. 

Blaga. Dicţionar esenţial, vol. 1-2, 2017-

2018; L. Blaga la Bistriţa, 2018; L. Blaga şi 

lumea Banatului, 2018), Al. Macedonski 

(Palatul fermecat, eseu asupra barocului 

macedonskian, 1997), Brâncuşi  (Brâncuşi, 

azi, 2000; Orizonturi critice, 2009; Studii şi 

eseuri, 2009), Tudor Arghezi (Tudor 

Arghezi şi spiritul Olteniei, 2008; Un elogiu 

al Gorjului, 2010), Eminescu (Mitografii 

ale daco-românităţii, 2011, 2013; Drumuri 

şi popasuri în Gorj, 2016). A scris şi despre 

Arethia Tătărescu - Marea doamnă a 

Gorjului interbelic (2007), Dacoromânia 

profundă (2006), Folclor de pe Valea 

Amaradiei (2008), Editura Ram-Aninoasa 

(2014), Spiritul pandur şi sufletul gorjenesc 

(2014), De neamul Cartienilor (2015), dar şi 

un Panopticum. Studii şi eseuri de critică şi 

istorie literară, I (2013). 

Mai nou, Zenovie Cârlugea a iniţiat şi 

realizat un proiect literar-cultural, unic în 

spaţiu românesc: sub genericul de Dicţionar 

esenţial, exegetul gorjean dezvăluie 

„Oamenii din viaţa lui...Un prim volum din 

acest Dicţionar esenţial a fost dedicat lui L. 

Blaga, în 2017. 

Recent, în deja celebra colecţie „Opera 

Omnia” de la TipoMoldova (director: Aurel 

Ştefanachi), Zenovie Cârlugea tipăreşte un 

dicţionar cu oamenii din viaţa lui Tudor 
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Arghezi (Tudor Arghezi. Dicţionar esenţial. 

Oamenii din viaţa lui, 2019), un volum 

substanţial, de peste 800 de pagini! Este „un 

fel de monografie, dintr-o nouă perspectivă, 

aceea a relaţiilor avute de scriitor cu 

semenii săi, cu preponderenţă provenind din 

lumea scriitoricească”, cum ne avertizează 

autorul în cuvântul înainte. 

Cum era de aşteptat, în viaţa şi opera 

titanică a lui Tudor Arghezi au interferat 

mari personalităţi din epocă, din varii 

domenii de activitate, prieteni sau adversari, 

colaboratori, importanţi sau efemeri, 

Zenovie Cârlugea catagrafiind un număr de 

240 de personaje, unele de referinţă, precum 

Felix Aderca, Agârbiceanu, Anania, Baba, 

Balaci, Blaga, Bogdan Duică, C. Brâncuşi, 

Caracostea, Cioculescu, Rosa del Conte, 

Coşbuc, Crainic, Eminescu, Enescu, 

Galaction, Goga, Grigurcu, Ibrăileanu, 

Eugen Ionescu, Iorga, Macedonski, 

Maiorescu, Minulescu, Odobescu, Emil 

Palade, Pârvan, Perpessicius, Camil 

Petrescu, Pienescu, Rebreanu, Rosetti, 

Sadoveanu, Slavici, Marin Sorescu, Stancu, 

Strere, Streinu, Titulescu, Topârceanu, 

Ţugui, Vianu, Zerifopol etc. 

Aceste personaje/personalităţi din 

biografia spirituală lui Arghezi sunt 

prezentate sub forma unui fişier 

biobibliografic, însoţite de date privind 

intersectarea cu arghezologia. Valeriu 

Anania, de pildă, primeşte, în 1943, de la 

Tudor arghezi, din lagărul din Tg. Jiu „o 

îmbrăţişare” printr-o scrisoare; Arghezi 

„sălăsluia, prin apropiere, la schitul 

Polovragi”, scrisoare ce s-a constituit 

ulterior în predoslovia la poemul lui Anania, 

Mioriţa. Scrisoarea în sine are valenţe 

artistice incontestabile: „Sunt localnic al 

Târgului Jiilor lui Tudor, a cărui statuie 

mică mă aşteptam să o găsesc de multe ori 

mai înalta, grandioasă ca şi destinul pe 

care l-a servit, cum îl mai slujim unii din 

noi, în răspăr cu vremea, şi azi de la Zintâi 

ale lumii”. Z. Cârlugea relevă şi rolul 

pozitiv jucat, în acele condiţii, de col. 

Leoveanu, comandatul lagărului de internaţi 

politici din Tg. Jiu, Arghezi fiind 

„localnicul” acestui lagăr, între 2 octombrie-

20 decembrie 1943, pentru pamfletul 

„Baroane”. Chemat ca martor în procesul 

intentat mareşalului Ion Antonescu în mai 

1946, pentru a depune mărturie despre „cum 

am fost maltratat în Lagărul de la Tg. Jiu”, 

Arghezi a refuzat să-l acuze pe mareşal, 

declarând că în lagăr erau condiţii „blajine”, 

„în fond, el [Antonescu] ne-a scăpat de la 

moarte, pe mine şi pe alţii”. 

Cu obiectivitate, pe bază de argumente, 

este prezentată relaţia Arghezi-Blaga, nu 

întotdeauna cordială, autorul Cuvintelor 

potrivite salutând primirea în Academia 

Română, la 5 iunie 1937, a lui L. Blaga („Şi, 

salutându-te pe tine, Lucian Blaga, salut 

literaţii de astăzi ai ţării mele, cari, chiar 

dacă îşi permit uneori licenţe în arta lor, 

sunt o generaţie de scriitori plini de avânt şi 

talent”).  

Lui C. Brâncuşi îi dedică, încă din 1914, 

două tablete în care-i recunoaşte spiritul 

modern, înnoitor al sculpturii sale („unda 

uriaşă a lumii a găsit o expresie nouă, o 

expresie Brâncuşi”). 

Încă de la debutul editorial din 1927, 

Arghezi primeşte elogiile cuvenite de la 

două mari personalităţi: G. Călinescu („cel 

mai mare poet român contemporan”) şi M. 

Ralea („cel mai mare poet de la Eminescu 

încoace”). 

Informaţii preţioase se găsesc în 

Dicţionarul esenţial. Tudor  Arghezi de Z. 

Cârlugea privind marii oameni politici ai 

vremii, şi mai cu seamă referitor la articolul 

distrugător al lui Sorin Toma, Poezia 

putrefacţiei sau putrefacţia poeziei. 

Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi 

(„Scânteia”, 5, 7, 9, 10 ianuarie 1948). Fiul 

lui Al. Toma (devenit poetul oficial al 

guvernării staliniste), Sorin Toma 

mărturiseşte, după emigrarea în Israel din 

1979, că articolul cu pricina, care l-a scos pe 

Arghezi din viaţa literară timp de şase ani, 

n-a fost o „iniţiativă strict personală”, a fost 

într-adevăr „scris de mine, dar din iniţiativa, 

din însărcinarea şi sub controlul conducerii 

de partid, care l-a aprobat atât înainte, cât 

şi după publicare”, implicaţi fiind Iosif 

Chişinevschi şi Gheorghiu-Dej (deşi 

Niculae Gheran îşi aminteşte că Arghezi i se 
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adresa lui Dej cu „Ghiţă”, fiind „coleg” în 

lagărul gorjean). După reabilitare, Arghezi a 

colaborat, într-o oarecare măsură, cu noul 

regim. Editorul său, Gh. Pienescu depune şi 

el mărturie despre sfârşitul vieţii. Venind la 

„Mărţişor” să continue ediţia de Scrieri, 

Arghezi şi-a prevestit moartea în stilul său 

inconfundabil: „de mâine nu mai lucrăm 

[...] Te rog să mă ierţi, dar trebuie să mor”; 

iar Mitzurei i-a spus, cu o oră înainte de a 

muri: „Eu cu domnul Pienescu ne înţelegem 

pe calea îngerilor”.  

 

 
 

La funeraliile Poetului, din 14 iulie 

1967, noul lider politic, N. Ceauşescu, a 

făcut de gardă la catafalc, după ce, în 21 mai 

1965, împreună cu Ion Gh. Maurer îl 

vizitează la Mărţişor (fotografia din carte 

este elocventă). 

Un sprijin nesperat, în acei ani nefaşti, l-

a primit Arghezi de la Pavel Ţugui, şef al 

Secţiei de Ştiinţă şi Cultură a C.C. al P.M.R. 

Aflând că familia Arghezi n-a primit 

cartelele pentru alimente şi combustibil 

pentru încălzire, pentru iarna 1951/1952, 

„am decis să mă implic direct, fără vreo 

aprobare din partea şefilor direcţi, L. Răutu 

şi Ofelia Manole [...] am limpezit lucrurile 

rapid, iar Patriarhul de la Mărţişor a primit 

cartelele cu pricina”. Recunoscător, ca un 

bun creştin, patriarhul îi mulţumeşte în scris 

prin epistole sau autografe în versuri 

grăitoare. 

Arghezi l-a cunoscut în timpul şederii 

sale în Elveţia (1906-1910) şi pe Lenin („cel 

mai ursuz şi cel mai primejdios”, „un 

terorist de un superlativ nestins la noi”, „e 

un maniac din specia comunistă”). 

Debutul publicistic arghezian se petrece 

la 25 iulie 1896, în „Liga ortodoxă” a lui 

Macedonski, autorul Rondelurilor apreciind 

că Arghezi este „un artist de viitor de mare 

valoare”, pentru că are „originalitate foarte 

rar întâlnită în trecutul actual şi sufletească 

nobleţe ce se răsfrânge nu numai în 

versurile sale, ci şi în toate actele sale de 

om”. Cu timpul, datorită temperamentului 

fluctuant al celor doi mari scriitori, relaţiile 

cunosc o descreştere. 

Pe Eminescu îl aprecia la justa sa 

valoare. În conferinţa ţinută la Ateneu, în 

1943, mărturiseşte că l-a văzut pe autorul 

Luceafărului „în carne şi oase. Eram copil 

de nouă ani. L-am zărit pe Calea Victoriei”. 

Omagiul adus Poetului naţional este 

îndreptăţit „Eminescu e sfântul preacurat al 

ghersului românesc. Din tumultul dramatic 

al vieţii lui s-a ales un Crucificat [...] Fiind 

foarte român, Eminescu e universal”. 

Chiar şi pe  carismaticul ţăran şi 

politician gorjean, Dincă Schileru, Tudor 

Arghezi îl încondeiază pentru posteritate, 

numindu-l „Moş Ion Roată al Gorjenilor”. 

Noua carte a lui Zenovie Cârlugea, 

Tudor Arghezi. Dicţionar esenţial. Oamenii 

din viaţa lui, este una de referinţă, o 

enciclopedie a universului arghezian, în care 

informaţiile, documentele editate sau inedite 

sunt puse plenar în valoare, oferind 

cititorilor o lectură deosebit de plăcută, 

instructivă şi educativă, ceea ce ne 

îndreptăţeşte să aşteptăm cu nerăbdare 

dicţionarul esenţial dedicat lui Eminescu. 

Zenovie Cârlugea are deja un nume şi un 

renume în literatura română contemporană, 

clădit pe o muncă istovitoare şi o pasiune 

debordantă. 
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Dana Opriță 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pana  de  gâscă 
Passionariei Stoicescu 

 

 

O să ajungem să scriem pe colțuri de ziar  

peste alte poeme 

– ca niște fotografii de două ori expuse – 

peste vechi scrisori 

( de dragoste sau nu ) 

pe ziduri – toate casele rescrise de ploi și de zăpadă – 

peste foste declarații de tot felul 

cometele se vor lăfăi în versuri scrijelite 

pe cozile lor 

vom scrie pe acoperișuri pe perdele 

epopei cusute pe cearșafuri și fețe de pernă 

picioarele scaunelor meselor 

vor primi botezul alfabetelor babilonice 

rostogolindu-se până sub covoare 

totul se va transforma în poemele clipei de-Apoi 

în care nimic nu mai contează    

în care totul a fost era să fie 

s-a întâmplat să se întâmple... 
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O să mâzgălim și-n vis 

                                        pe pielea lor fragilă 

                cu creioane ascuțite de pietre 

somnul nostru nemaifiind decât nesfârșite coli albe 

vom cumpăra toate caietele din librării 

vom pândi poștașii pe la colțuri de stradă 

școlarii să le golim ghiozdanele 

vom decupa tencuiala vom tăia pereții 

                                                        să scriem să 

construim fabrici de hârtie 

astea de-acum nu mai ajung 

vom nota peste papirusurile zilei / nopții 

poemededragosteblestemeanonime 

semnate EU sau cu vreo inițială de tip A.B.C. 

vom ajunge apoi să uităm să vorbim 

să mai desenăm litere să formăm cuvinte 

o să ajungem să nu mai fim 

știind că totul e inutil. 

 

Și totuși 

poate va pricepe în fine 

cineva 

că viața e mai mult decât accidentul nașterii tale 

că se întâmplă să nu poți exista fără a desfășura poezii 

pe albul ochilor sau negrul de fum al memoriei 

și-atunci te temi că s-ar putea să nu îți ajungă hectarele de păduri 

( pe care de altfel le-ai dori neatinse ) 

pentru colile de hârtie care să îndure mărturisirile tale 

ai vrea să inventezi viitorul 

să-l cobori la picioarele tale și 

să îți găsești liniștea din fiecare pagină pe care 

vei avea de împletit imagini 

pe care ei le vor descifra doar cu puterea gândului ce doarme 

încă. 

 

Această libertate desăvârșită din inima mea 

crește cu voluptatea de a sparge totul în jur 

tot ce ar putea sta împotrivă. 
 

 
( 1999 ) -  publicat în volumul „O HARFĂ DE NISIP” , 2017, 

care poate fi găsit pe AMAZON.COM 
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Goose Quill 
to my special Passionaria Stoicescu 

 

 

We will end up writing on newspaper margins 

over old poems 

like photographs with double exposure – 

over old letters 

(love letters or not) 

on walls – all those houses rewritten by rain and snow – 

over former statements of any kind 

comets will unwind in verses scribbled 

on their tails 

we will be writing on roofs on window curtains 

epic poems sewn on bed sheets and pillowcases 

legs of chairs and tables 

will get the baptism of Babylonian alphabet 

rolling down under the Persian rugs 

everything will change into poems of the Afterlife’s seconds 

in which nothing counts anymore 

in which everything has been          was going to be 

happened to happen... 
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We will doodle in our dreams 

                                                        on their fragile skin 

             with pencils sharpened on honing stones 

our sleep being nothing other than neverending white pages 

we will buy all the notebooks from the bookstores 

we will spy on mailmen at street corners 

on school kids to empty their backpacks 

we will smooth the wall plaster to write on  

build paper factories 

the existing ones are no longer enough  

we will write notes over the papyruses of the day/of the night   

lovepoemsanonymousblasphemies 

signed only I or just with initials like A. B. C. 

we will end up forgetting how to speak 

how to draw letters to construct words 

we will end up not being anymore 

knowing that everything is useless. 

  

And yet 

maybe it will be finally understood 

by someone 

that life is more than just the accident of your birth 

that it simply happens that one cannot exist without writing poetry 

on the white of your eyes or the black carbon of memory 

it’s when you are afraid of not having enough trees in the forests 

(although you want them untouched) 

for your sheets of paper enduring your confessions 

you would want to invent the future 

get it down to your feet 

find peace from any page on which 

you would have to braid images 

that they will decipher only with the power of the mind  

                                                        that is sleeping – 

still. 

 

This perfect freedom of my heart 

grows with the voluptuous desire to shatter everything 

everything that could stand against it.  
 

 

(translated from Romanian by Maria Bugariu) 
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Jean -Yves Conrad 
 

Voyage vers Dieuze 

 10 novembre 2019 
 

Pour nous rendre à Dieuze, avant la visite du 29
e
 Salon des arts, nous ferons des haltes dans les villes 

suivantes, imprégnées du souvenir des soldats roumains et français qui ont combattu ensemble au 

cours de la Première Guerre mondiale, se voulant un hommage à certains hommes de culture de ma 

Lorraine natale qui ont imprégné ma vie depuis ma naissance. 

1° - Varennes en Argonne : 
Varennes-en-Argonne  

 
L'Aire à Varennes-en-Argonne 

 
Héraldique 

 

Varennes-en-Argonne est une commune française située dans le département de la Meuse, en région 

Grand Est.  

 

Le village est connu pour avoir été le lieu de 

l'arrestation de Louis XVI et de la famille royale qui 

tentait de rejoindre clandestinement des troupes restées 

fidèles à la monarchie basées à Montmédy, soit de 

passer la frontière pour gagner les Pays-Bas autrichiens 

(évasion manquée des 20 et 21 juin 1791). Le roi et sa 

famille furent arrêtés sur dénonciation de Jean-Baptiste 

Drouet, maître de poste de Sainte-Menehould.  

La municipalité de Sainte-Menehould ayant des 

doutes sur des passagers signalés au relais de poste 

demanda à Drouet de rattraper la berline qui s'était 

arrêtée à son relais une heure auparavant. Il prit, 

accompagné de son ami Jean-Chrysostome Guillaume, 

la route de l'est et rencontra ses postillons qui 

l'informèrent de l'itinéraire de la berline, qui cheminait 

en direction de Varennes. Il y arriva avant la berline. 

Avec l'aide des autorités locales qu'il avait convaincues 

de faire contrôler scrupuleusement les passeports des 

occupants, il organisa un barrage.  

La famille royale fut confondue. Une plaque, située 

près de l'actuel beffroi de la ville, indique l'emplacement 

de l'« auberge du bras d'Or », devant laquelle la route de 

la famille royale s'est arrêtée.  

 Tour de l'horloge avec la plaque 

commémorant l'arrestation de Louis XVI. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montm%C3%A9dy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas_autrichiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vasion_manqu%C3%A9e_des_20_et_21_juin_1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Drouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Drouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_poste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Menehould
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Menehould
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_de_poste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berline_(hippomobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Postillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_l%27Horloge_(Varennes-en-Argonne)
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C'est à la suite de cette tentative de fuite 

de Paris que la destitution du roi et l'idée 

d'une république prirent corps dans l'esprit 

de la Nation. À la reine qui croyait 

abusivement pouvoir compter sur son 

soutien, la réplique de madame Sauce, 

épouse de l'aubergiste, montre clairement le 

changement des mentalités qui s'opérait 

alors chez les Français : « Madame, vous 

vous souciez des intérêts de votre mari, 

souffrez que je me soucie des intérêts du 

mien ».  

Varennes est occupé par les troupes 

allemandes au début de la Première Guerre 

mondiale. Le village se trouva sur ou à 

proximité de la ligne de front pendant la 

majeure partie du conflit et fut presque 

complètement détruit par quatre années de 

bombardements français. Contrairement à 

certains villages meusiens qui n'ont jamais 

retrouvé vie, Varennes fut entièrement 

reconstruit.  

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 

détruite durant la Première Guerre mondiale, 

a été reconstruite à l'identique avec un 

clocher néo-classique et la façade du 

XVIII
e
 siècle. L'édifice est classé au titre des 

monuments historiques depuis 1914. 

Hospice dès 1291 appartenant aux 

Antonistes, puis aux sœurs de Saint-Charles 

de Nancy, la chapelle fut « reconstruite 

après 1918. 

Le musée d'Argonne retrace le passé du 

village et de sa région, depuis l'époque 

gallo-romaine jusqu'au XX
e
 siècle, en 

passant bien sûr par l'arrestation de Louis 

XVI et les sombres années de la Première 

Guerre mondiale. 

À côté de ce musée, se dresse le 

mémorial de Pennsylvanie, édifié en 1927 

par l'État américain de Pennsylvanie à la 

gloire des troupes de cet état, part du Corps 

expéditionnaire américain, qui libérèrent 

Varennes. Cet ouvrage de style néo-

classique, œuvre de l'architecte franco-

américain Paul Philippe Cret, domine le 

bourg et l'on peut découvrir du haut de sa 

terrasse un panorama sur la campagne 

environnante. 

La tour de l'Horloge, avec la plaque 

commémorant l'arrestation de Louis XVI, 

est l’objet d'une inscription au titre des 

monuments historiques depuis 1989. 

Les abris du prince Rupprecht de 

Bavière construits en 1915 par les troupes 

allemandes en forêt d'Argonne sont l'objet 

d'un classement au titre des monuments 

historiques depuis 1922

. 

   
 

Plaque commémorative de 

l'arrestation de Louis XVI (côté face). 

L'église Notre-

Dame 

La chapelle de l'hospice de 

Sœurs de Saint-Charles. 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villages_fran%C3%A7ais_d%C3%A9truits_durant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9o-classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1291
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pennsylvanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Philippe_Cret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_l%27Horloge_(Varennes-en-Argonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupprecht_de_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupprecht_de_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
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  Mémorial de Pennsylvanie                                           Logo de l'ossuaire de Douaumont 

 

2° Fort de Douaumont 
 

 
La nécropole nationale devant 

l'ossuaire de Douaumont 

L'ossuaire de Douaumont est un monument à la 

mémoire des soldats de la bataille de Verdun de 1916, 

situé à la limite des communes de Douaumont-Vaux et 

Fleury-devant-Douaumont, à quelques kilomètres de 

Verdun, dans le département de la Meuse en région 

Grand Est.  

L'ossuaire est conçu au lendemain de l'armistice de 

1918 à l'initiative de Mgr Charles Ginisty, évêque de 

Verdun. Inauguré le 7 août 1932 par le président de la 

République, il abrite les restes de 130 000 soldats 

inconnus, Français et Allemands. Il est le lieu d'un des 

symboles de l'amitié franco-allemande : la poignée de 

main de François Mitterrand et Helmut Kohl le 22 

septembre 1984. Il est classé aux monuments 

historiques le 2 mai 1996.  

En face de l'ossuaire, la nécropole nationale de 

Douaumont rassemble 16 142 tombes de soldats 

français, majoritairement catholiques, dont un carré de 

592 stèles de soldats musulmans. Le cimetière militaire 

contient également deux mémoriaux respectivement 

consacrés aux soldats de confessions juive et 

musulmane.  

 

  

Le 2 mai 1996, l'ossuaire et la nécropole 

nationale sont classés monuments 

historiques.  

Le 9 février 2014, pour la première fois, 

le nom d'un soldat allemand, Peter Freundl, 

est ajouté aux noms des soldats français 

gravés sur la voûte de l'ossuaire. Le nom est 

dévoilé en même temps que celui d'un soldat 

français, Victor Manassy, après une messe 

célébrée dans la chapelle de l'ossuaire. La 

décision d'inscrire un Allemand est 

contestée par quelques personnes qui parlent 

d'un « sacrilège ».  

 

Architecture de l'ossuaire 

L'ossuaire de Douaumont est conçu par 

un trio d'architectes (Léon Azéma, Max 

Edrei et Jacques Hardy) qui s'inspire de l'art 

roman. Il consiste en un bâtiment horizontal 

de plus de 130 mètres de long, avec au 

milieu une tour haute de 46 mètres, qui offre 

une vue panoramique sur la nécropole et les 

champs de batailles avec une table 
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d'orientation. La façade du monument est 

décorée des armoiries des villes ayant 

contribué à son érection. Sur la porte en 

bronze de l'ossuaire, une épée est dessinée 

avec de part et d'autre deux palmes 

dégagées, et au-dessus le mot « PAX » 

(« paix » en latin).  

Au sommet de la tour, il y a une cloche 

de bronze de 2 042 kg, l'une des plus grosses 

du département. Elle est appelée « Louise 

Anne Charlotte » ou « Bourdon de la 

Victoire » et sonne un do. Elle a été coulée 

le 17 mars 1927 à Orléans par Louis Bollée 

et Armand Blanchet, et a pour parrain et 

marraine le marquis Davisard et Mme 

Thorburn van Buren, la donatrice. La cloche 

est transportée de Paris à Douaumont en 

passant par Meaux, Soissons, Reims, 

Châlons-en-Champagne, Bar-le-Duc, 

Nancy, Metz, Saint-Mihiel et Verdun. Elle 

est bénie le 18 septembre 1927 et classée au 

titre d'objet aux monuments historiques le 

20 décembre 1996. La tour est également 

une lanterne des morts qui compte à son 

sommet quatre feux tournants 

alternativement blanc et rouge éclairant le 

champ de bataille.  

Pour certains, le bâtiment de l'ossuaire 

représente la poignée d'une épée fichée dans 

le sol jusqu'à la garde, pour d'autres, la tour 

est un obus. Une carte d'appel de fonds pour 

sa construction présente le bâtiment comme 

le symbole de « la Digue que les héroïques 

Défenseurs de Verdun ont opposée avec 

leurs poitrines à l'avance de l'ennemi ».  

Le corps principal de l'ossuaire est 

constitué d'un cloître long de 137 mètres. Il 

est bordé de 18 alvéoles contenant chacune 

deux tombeaux en granit rouge de Perros-

Guirec, et se termine par deux absides 

contenant cinq tombeaux chacune. Il y a 

donc au total 46 tombeaux correspondant à 

46 secteurs du champ de bataille. Mais 

chaque tombeau des absides contient des 

ossements recueillis dans deux secteurs les 

plus éloignés, ce qui fait que les 52 secteurs 

sont représentés. Dans chaque alvéole, des 

verrières projettent sur les tombeaux une 

lumière rouge, symbole du sacrifice. Chaque 

tombeau surplombe une fosse de 14 m3 et à 

chaque extrémité du cloître, un caveau de 

350 m3 accueille les surplus des secteurs les 

plus chargés. Au total, 130 000 soldats 

inconnus, français et allemands, reposent en 

ce lieu. Les os sont visibles à travers des 

vitres depuis l'extérieur.  

À chaque extrémité du cloître, un grand 

bouclier taillé dans un seul bloc de granit 

accueille la flamme du souvenir les jours de 

cérémonie. Le sol est couvert d'un dallage 

en mosaïque avec comme motifs la médaille 

militaire aux extrémités, la Légion 

d'honneur au centre et la croix de guerre 

entre les deux. Sur la voûte en plein cintre 

du cloître, chaque pierre gravée porte le nom 

d'un soldat disparu, à la demande des 

familles ou des associations de combattants. 

Le cloître abrite deux statues de Berthe 

Girardet : Soldat de Verdun de 1927 et 

Statue de la résignation de 1920, déjà 

présente dans l'ossuaire provisoire.  

Au milieu de l'ossuaire, une chapelle de 

25 mètres de long sur 14 m de large a été 

construite perpendiculairement au cloître 

avec les dons des catholiques français et 

étrangers. La porte en bois de teck, décorée 

de symboles religieux, a été offerte par une 

bienfaitrice américaine. Dans la chapelle, 

l'autel est surmonté d'une pietà sculptée par 

Élie-Jean Vézien en 1931. Cette pietà a pour 

particularité que la Vierge tient le corps de 

son fils à la verticale, les bras écartés, 

formant une grande croix. Le sculpteur a 

également réalisé quatre autres statues 

représentant saint Joseph, sainte Thérèse, 

Sacré-Cœur et Jeanne d'Arc. Ces cinq 

statues de Vézien sont classées au titre 

d'objet aux monuments historiques le 29 

octobre 1997. La chapelle compte six 

vitraux du peintre George Desvallières, 

exécutés par le maître-verrier Jean Hébert-

Stevens. Exposés au Salon des Tuileries à 

Paris en 1927, ils représentent dans un style 

moderne le Sacrifice, l'Offrande des épouses 

et des mères, la Rédemption, l'Ascension, 

les Infirmières, et les Brancardiers. La 

chapelle abrite également le tombeau de 

Mgr Ginisty ainsi que trois plaques 

rappelant les noms des religieux morts au 

combat.  
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Au premier étage de la tour, se trouve le 

musée de la guerre qui se compose de 

matériel militaire, d'armes et d'uniformes 

français et allemands. Il y a également des 

vues stéréoscopiques des champs de bataille 

et un hommage à Mgr Ginisty. Le musée 

possède un mortier allemand Minenwerfer 

de 76 mm, classé au titre d'objet aux 

monuments historiques depuis le 3 

décembre 1999. L'ossuaire est propriétaire 

de plusieurs objets religieux (croix, 

chandeliers, chasubles,  

La nécropole nationale de Douaumont, 

parfois appelée nécropole nationale de 

Fleury, est créée en 1923 sur une parcelle de 

14,438 hectares sur le territoire de la 

commune de Fleury-devant-Douaumont. Le 

cimetière est aménagé jusqu'en 1936 par le 

service des sépultures militaires et le génie 

de Metz, qui déminent, déblaient et nivellent 

le terrain. À partir d'août 1925, les corps des 

petits cimetières autour de Verdun sont 

transférés dans la nouvelle nécropole. Cette 

dernière recueille les corps du cimetière 

désaffecté de Fleury en novembre 1925 et 

ceux du cimetière de la Fontaine de 

Tavannes en octobre 1926. Pendant de 

nombreuses années, la nécropole va recevoir 

les corps de soldats retrouvés dans la zone 

rouge, jusqu'à 500 par mois.  

La nécropole nationale 

La nécropole est inaugurée le 23 juin 

1929 en présence du président de la 

République Gaston Doumergue.  

Le général Anselin, tué le 24 octobre 

1916 près de Douaumont, est inhumé depuis 

1948 au pied de l'escalier d'honneur, à 

l'emplacement souhaité par Pétain.  

Le 2 mai 1996, l'ossuaire et la nécropole 

nationale sont classés aux monuments 

historiques.  

La nécropole nationale de Douaumont 

s'étend sur 144 380 m
2
 devant l'ossuaire de 

Douaumont. Elle compte 16 142 tombes de 

soldats français, dont six de la Seconde 

Guerre mondiale.  

Le cimetière possède un carré musulman 

de 592 stèles de soldats musulmans. À l'est 

du cimetière, près de ce carré, un monument 

est dédié à la mémoire des soldats 

musulmans. Inauguré en juin 2006 par le 

président Jacques Chirac, c'est un 

déambulatoire de 25 mètres en pierre 

blanche, de style islamique, avec une 

koubba.  

À l'ouest du cimetière, un monument est 

consacré aux soldats de confession juive. 

Construit en 1938, il est orné des Tables de 

la Loi gravées de lettres hébraïques 

.                        

   
Croix des tombes de 

soldats avec un rosier à leur 

pied. 

Le carré musulman, tourné 

vers la Mecque. 

Une partie des 16 142 

tombes, surplombées par 

l'ossuaire. 
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Adrian Grauenfels 

 

Revista Nautilus și 

eterul electric 

 

    În tot universul cunoscut (adică vizibil),  

entropia este termenul care descrie starea de 

ordine, sau de haos, într-un sistem. O lege 

imbatabilă traversează întregul cosmos: 

chiar din prima secundă de după concepție, 

sau organizare a materiei și a informației, 

starea de ordine inițială tinde să revină la 

haos. Entropia unui sistem scade implacabil 

așa cum lava unui vulcan dar și o supă 

fierbinte se vor răci și vor dispare după un 

anume timp dat. Fie un castel de nisip, sau o 

piramidă egipteană, soarta lor este disiparea 

în câteva zile sau milenii. De această plagă 

suferă și informația care este dependentă de 

media care o susține. Dispariția entropică a 

mediei este fatală informației. Tehnologia 

modernă, nu are nici azi soluții pentru 

păstrarea informației pe termen lung. 

Desigur statuia greacă sau o stelă egipteană, 

pot rezista câteva mii de ani. În Peştera 

Chauvet (Franţa), găsim primele manifestări 

artistice ale omului. Desenele rupestre sunt 

vechi de peste 30.000 de ani. Scrolurile de la 

Marea Moartă au peste 2200 de ani, fapt 

remarcabil, pentru că suportul este făcut din 

papirus, un material organic degradabil în 

timp. Trebuie să acceptăm că informația nu 

există fără un suport material. Scrisă, 

desenată, proiectată pe un perete, DNA, ziar, 

carte sau fotografie, transmisă ca unde radio 

sau de TV, informația are nevoie de un 

mediu de stocare și altul pentru transfer. 

Transmiterea informației implică două 

extreme: transmițătorul și receptorul. 

Distanța dintre cele două puncte este și ea 

relevantă, dar oricare ar fi ea, este supusă 

unor factori externi. Zgomotul de fond, 

interferențe, decuplarea, bruiajul sau 

degradarea mediului de transfer afectează 

conținutul și coerența datelor primite. 

Repetarea mesajului rezolvă multe hibe. 

Triburi evreiești inventeza alfabetul fonetic 

și îl cioplesc în piatră. Transmit mesaje, 

decretă legi, pomenesc numele unui decedat. 

Curând, evreii au înțeles valoarea repetiției 

mesajului. Un exemplu emoționant este 

Tanahul (Biblia) care conține percepte pe 

care evreii le primesc de la puterea divină. 

Cele zece porunci sunt cioplite în piatră, un 

material care rezistă milenii dacă nu e 

distrus mecanic. Dar, înțeleptul creator 

cunoaște legile entropiei și că nimic nu 

rezistă timpului. El spune tribului ales: 

"Creșteți și va înmulțiți". Informația va fi 

transmisă din generație în generație, copiată 

literă cu literă pe suluri din piele de animal, 

pe care erau caligrafiate cărțile Tanah. 

Fiecare generație copia Biblia pentru cele 

care vor urma. Orice greșeală minoră, punct 

sau virgulă erau corectate pe loc, apoi textul 

 era verificat și re-verificat. Trecerea de la o 

cultură orală la una scrisă a implicat un 

proces interesant în care o ierarhie 

intelectuală a elaborat texte, le-a editat, ca în 

final să fie sanctificate și materializate în 

cărți. Cei care repetau informația erau 

numiți "tananim" - rabini care predau 

informația mai departe, în timp ce 

"amoraimii" ofereau explicații și lămuriri 

orale Torei. După o lungă perioadă de 

tranzacționare spirituală, informația Bibliei 

ebraice este definitiv consemnată, comentată 

și va fi repetată la infinit. De secole, nu se 
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permit schimbări sau adăugiri de nici un fel, 

deși istoria poporului continuă și este 

zguduită de tragedii de o magnitudine 

nemaiîntâlnită, cum ar fi Holocaustul din 

secolul XX.  În epoca industrială apar hârtia, 

media magnetică, microfișele, memoria 

digitală, dar conținutul Bibliei rămâne 

neștirbit. La cealaltă parte a scalei, se află 

tehnologia informației care ne-a schimbat 

viața începând din anul 1993 când un 

fizician britanic Timothy Berners-Lee, 

lucrător la CERN, a conceput  HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), și primul 

server numit „World Wide Web”. Din acel 

moment (în mod exponențial) miliarde de 

utilizatori s-au conectat la internet, o rețea 

fizică prin care informația curge 

prin eterul electric între orice două puncte de 

pe planetă. Revoluția informațională a 

devenit ireversibilă, generându-ne o totală 

dependență. 

Nu există industrie, afacere, 

administrație sau sistem care să nu 

folosească intensiv și extensiv netul. Iată un 

paradis pentru individ, studenți, intelectuali, 

artiști, copii avizi de distracție etc. Într-un 

fel, noi, consumatorii netului, ne asemuim 

cu vânătorii de comori. Săpăm în cămările 

netului, mereu în căutare de noutăți, știri, 

sau divertisment. 

La început  informația era  transmisă 

 (telefon, radio, Tv) prin semnale electrice 

fidele si sincrone sursei. În era digitală 

(începută de tranzistor și de inventarea 

micro- procesoarelor și a memoriei 

magnetice, apoi solid state) informația este 

codificată binar și transmisă în uriașe 

pachete de date. În California, Silicon 

Valley, devine inima tehnologiei electronice. 

Intel, HP, Microsoft și Appel modifică 

definitiv fața planetei. Apar imediat 

programe și protocoale care facilitează 

stocarea, prelucrarea, comunicația digitală, 

apoi reconstrucția mesajului la consumator. 

Fidelitatea acestor mesaje este imensă, 

inginerii adaugă mesajelor algoritmi care 

verifică validitatea datelor și chiar repară un 

mesaj alterat pe drum. Apar mașini de căutat 

și sortat datele, la cerere, fără de care netul 

ar fi inutilizabil. Consumatorul se bucură 

acum de o junglă de formate digitale, care 

livrează text, imagine, video, grafică, sunet 

și culoare. Tehnologia permite copierea și 

retransmiterea conținutului la amici, familie, 

oricui.  Posesorul unui computer și a unei 

tastaturi devine autor, scriitor sau 

consumator. Drepturile de copyright sunt 

violate și curând devine imposibil să 

blochezi miliardele de utilizatori care fac cu 

informația ce le trece prin cap. Efectele sunt 

globale. Mailul înlocuiește poșta, muzica, 

filmele, și jocurile sunt copiate și răspândite 

haotic până la prăbușirea industriei de CD-

uri și de casete video. O altă plagă este 

pornografia, industria de fake news, de 

nonsensuri, dezinformarea, inundația de 

mesaje comerciale, reclamele ...sau uzul 

netului în scopuri politice, militare sau 

antidemocratice. Scăpat de sub control, netul 

devine o armă puternică, hakerii și luptătorii 

cyber produc o realitate nevisată de pionerii 

netului. Și Israelul suferă de această 

dihotomie - servită consumatorului neavizat. 

Revista Nautilus a trecut un proces 

matamorfic, schimbându-și de câteva ori 

numele și structura. (Secolul XXI, 

Alchemia, Nautilus), prima apariție fiind 

acum 7 ani. Scopul declarat era de filtru, 

extragerea din informațiile postate la 

întâmplare, cele mai interesante și estetice 

materiale culturale. Am adresat literatura, 

artele plastice, fotografia, grafica, teatrul, rar 

propunând o tematică anume. Și totuși, am 

avut numere speciale dedicate arhitecturii, 

cafelei, bazarului turcesc, vinului, poeziei 

sau călătoriilor. 

Am primit adevărate "perle" de la poeți 

amatori sau consacrați. Trebuie menționați 

Șerban Foarță, traducerile Ancăi Tănase din 

limba spaniolă, apar  Yehuda Amichai, 

Amos Oz, Paul Celan, Gherasim Luca, 

dadaiști, grafica Sashei Segal,  Victor 

Brauner, Ion Vincent Danu, Beatrice 

Bernath, Baruch Elron, Arie Lamdan, 

Miriam Cojocaru (pictură), Tudor Banuș, 

Maia Martin (desene), avangardiști, 

nenumararați poeți din trei continente, 

eseiști și umoriști. Geografia a dispărut, ne 

leagă limba română și calitatea mesajului. 

Experimentul și poezia concretă, 
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fractalismul, deconstrucția postmodernistă, 

devin prezente. Ne-au citit (în timpul celor 7 

ani) câteva zeci de mii de persoane, atrase 

de eclectica dar și de calitatea revistelor. Am 

fost copiați și redistribuiți cu alt nume (de 

exemplu articolul "Bucureștiul dispărut") , a 

bătut recordul de lecturi și a reverberat 

adesea cu sechele care purtau alte titluri, 

lipsit de credite pentru cei care l-au conceput 

(de ex. autor, fotograf, surse etc). Și iată că a 

venit timpul să tiparim un exemplar 

Nautilus. Este decizia de a reduce haosul 

informatiei. Am ales numărul 26, care 

prezintă starea artelor la finele unui 

zbuciumat an, 2019. Departe de a epuiza 

scopul propus, am avut bucuria unei largi 

participări, cu teme actuale sau amintiri 

grefate în acea conștiința colectivă, care ne 

formează, transmisă fiind de la începuturile 

culturii. 

Yehuda Amichai scrie în poemul 

"Evreii": Evreii nu sunt un popor istoric, nici 

un popor arheologic, sunt un popor geologic, 

cu fisuri .. Istoria lor trebuie măsurată după 

altă scară de măsuri".  Dar natura nu 

cuantifică nimic, natura nu are nevoie de 

fracții, creația este o sumă de întregi, noi 

oamenii complicăm lucrurile în dorința de a 

le măsura, descrie fenomenologic sau 

numeric. Iar lumea în care trăim devine din 

ce în ce mai virtuală, informația curge liberă 

și ne inundă, realul aproape dispare contopit 

în virtual și nu pot încheia aceste gânduri 

fără citatul unei minunate fraze, culeasă de 

marele Garcia Marquez într-un târg din 

America de sud: "Un copil de 5 ani se 

pierde de mama lui cu care venise la 

cumpărături, la târgul duminical. Copilul o 

caută printre tarabe, fără folos, într-un 

târziu zărește un polițist care supraveghea 

mulțimea, se duce la el și întreabă: Nu 

cumva ați văzut o doamnă elegantă care se 

plimbă prin târg, fără un fiu ca mine?" Vă 

dorim o lectură placută! 

 

Invitație  la  ICR Tel Aviv – 17 decembrie ora 17.00 

Sderot  Shaul haMeleh 8 - etajul 6 
 Despre muzică și alte arte în Israel 

 Partea I-a : Primirea oaspeților ( cu muzică de fond în surdină ) 

·        Cuvînt de deschidere -  dna. Andreea Soare 

·        Lansare de carte: 

Adrian Grauenfels prezintă cartea d-nei Sofia Gelman (muzicolog și 

scriitor): "Meditații subiective"  Editura Saga 2019 (lectură însoțită de prezentație video) 

Dr. Sofia Gelman Kiss - Lectura unui capitol din carte 
 

Partea a II-a:  Lansare și prezentarea revistei – album Nautilus No 26. tipărită.   Participă 

peste  40 de autori din Ro., Israel și Germania – Prezintă: AG 

·            Proiecție video, din concert:  Tchaikovsky - "Swan Lake - Vals", dirijor 

Zubin Mehta, la pupitrul Filarmonicei Israeliene   

·        Autorii  citesc și discuta critică și poezie din revistă. 

·        Discuții libere, distribuire de cărți. 
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Anca Sîrghie 
 

 

 

 

 

 

 

 

A privi lumea prin 

fereastra limbii 

engleze. 
Dialog cu anglistul Ștefan Stoenescu 
 

 

Despre prestigiul de anglist remarcabil 

al domnului Ștefan Stoenescu, traducătorul 

unor opere fundamentale din literatura 

română, deschise astfel spre universalitate, 

auzisem de la poetul Mircea Ivănescu chiar 

înainte de a mă fi întâlnit cu Domnia Sa la 

Sibiu la una dintre edițiile Colocviilor Emil 

Cioran de la Universitatea “Lucian Blaga”, 

unde activam pe atunci.  

Profesorul Stoenescu este nelipsit la 

New York, atunci când comunitatea 

românească sărbătorește pe Mihai 

Eminescu, în miez de ianuarie și la mijloc de 

iunie, cu o consecvență exemplară. Dacă 

sănătatea îi permite să fie prezent, 

profesorul Ștefan Stoenescu este ascultat cu 

interes tratând teme de subtilitate filologică, 

întreaga asistență purtându-i respectul 

savantului imperturbabil în cercetarea sa 

așezată la liziera dintre literatura engleză și 

celelalte culturi ale lumii. Un etalon de 

înaltă intelectualitate pentru conaționalii săi 

din America și pentru colegii săi, angliști 

din România. Mulțumesc că ați acceptat să 

răspundeți la întrebările noastre. 

 

-Rep / Anca Sîrghie/: Care au fost 

începutul de drum și etapele definitorii ale 

formării intelectualului prestigios, anglistul 

și comparatistul Ștefan Stoenescu? 

 

-Șt/efan/ S/toenescu/:  S-a întâmplat ca să 

fiu dat la școală înainte de a împlini șapte 

ani și am trecut la un moment dat câte doi 

ani în unul. De trei ori s-a petrecut așa, ceea 

ce mi-a lăsat impresia că făcusem școala pe 

fugă.  Am câștigat timp la început, ca mai 

târziu să am de unde pierde. Pe lângă 

Catedrala Sf. Iosif din București în anii 

inaugurali ai celui de al cincilea deceniu din 

secolul trecut,  am învățat într-o școală 

catolică etatizată. Atunci m-am apropiat de 

înțelegerea catolicismului, ceea ce m-a ajutat 

mai târziu în distingerea liniilor de forță ale 

domeniului culturilor occidentale. 

Învățământul era la toate materiile în limba 

română, la care se adăuga zilnic și câte o 

lecție de germană, ținută de dirigintele clasei 

noastre, un om admirabil de bun și 

înțelegător, pe numele său monahal Bruder 

Bernardin. Mai târziu, am primit în aceeași 

școală și primele inițieri în limba franceză 

cu reputatul profesor  Iosif Frolo. După 

terminarea gimnaziului și o dată cu Reforma 

Învățământului din 1948, una dintre 

numeroasele reforme ce marcau instalarea 

regimului comunist, prioritate căpătase 
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limba rusă printre limbile străine. Dar, din 

păcate, noi nu studiam limba rusă cu 

profesori, ci cu soții de consilieri sovietici, 

veniți din Basarabia. Ele aveau un mare 

defect: nu erau de meserie. Prin reforma 

amintită dădusem examenul (denumit 

cândva de capacitate ) laolaltă două 

promoții de absolvenți, atât cu trei clase cât 

și cu patru clase de gimnaziu. M-am 

prezentat pentru aceasta la Liceul Teoretic 

de Băieți nr.2 din Capitală (fost <Matei 

Basarab>) și am reușit să fiu primit în 

singura clasă a VIII-a care s-a constituit 

acolo. După aproximativ două săptămâni 

însă, părinții candidaților, nemulțumiți de 

numărul claselor disponibile, au protestat la 

Ministerul Învățământului, condus atunci de 

un muncitor activist, Gheorghe Vasilichi, 

care a obținut de la Gheorghe Gheorghiu-

Dej aprobarea să suplimenteze locurile la 

liceele teoretice, în ordinea mediilor 

acceptabile pentru acel examen. Reforma 

avusese drept țel înființarea unei game largi 

de licee tehnice. Însă cel puțin în Capitală, 

părinții au izbutit să obțină suplimentar clase 

la liceele teoretice, peste cea inițială ce 

fusese constituită din elevii care obținuseră 

cele mai ridicate medii la concursul de 

admitere. În consecință s-a luat măsura 

omogenizării claselor rezultate. Eu am fost 

repartizat în clasa a VIII-a C. Dar faptul 

acesta a însemnat  schimbarea opțiunilor 

deja exprimate, cum a fost și opțiunea mea 

pentru limba engleză, ca a doua limbă 

străină. Directorul pe care contam, 

profesorul de limba română Liviu Lalu, 

reclamat de un elev din conducerea Uniunii 

Asociațiilor Elevilor din România că s-ar  

împotrivi măsurilor  venite „de Sus”,  a fost 

rapid destituit și probabil expediat spre alt 

loc de muncă. În locul său, noul director, Ilie 

Stanciu, m-a povățuit să învăț bine doar 

limba rusă, pentru că a doua limbă străină 

chiar nu va mai conta după Examenul de 

maturitate, cum se numea mai nou, tradus 

din rusă, Bacalaureatul. La clasa a VIII-a A 

din care fusesem dislocat, preda engleza 

tânărul profesor Leon Levițchi. Eu îmi 

dorisem să-mi încerc puterile la această 

materie, dar  nu mi s-a dat nicio șansă în anii  

liceului.  

Îmi amintesc că la liceu eu avusesem la 

început profesori de română mediocri. 

Domnișoara, adică “tovarășa” Creangă era o 

moldoveancă plăpândă, dar cu o voce de 

tunet. Țipa spre noi să ne spargă 

timpanele.Totul era politizat în lecții la 

diferite materii, inclusiv la geografie sau 

istorie. Româna, mai ales, se redusese la 

aproape zero! Mi-o amintesc pe bătrâioara 

domnișoară  Creangă (descendentă pare-se 

din minunatul povestitor Ion Creangă) 

strigând cu voce asurzitoare (prin contrast cu 

înfățișarea sa  extrem de fragilă) notele 

Clasei a VIII-a C, unde pe lângă predarea 

Limbii române ne era și dirigintă. Când a 

ajuns la mine a șuierat: „Stoenescu: zăși, 

pentru că a lucrat (sic!) și cu Lenin și cu 

Stalin”! La matematică ne-a venit Erheim 

Fischbein, un profesor de psihologie, care 

fusese reformat. Eram bun la algebră, la 

calcul în general, nu și la geometria în 

spațiu. Conform pedagogiei emise de 

Fischbein, în pauze sau înainte de ore, 

meditam colegi de-ai mei amatori de așa 

ceva. Mă simțeam parcă menit să mă pliez 

sistemului monitorial. În cartierul Dudești-

Călărași, unde se afla liceul nostru, populația 

era preponderent minoritară. În clasa mea 

cinci colegi aveau numele Schwartz. Pe unul 

dintre ei, pe numele său prim Henri, îl 

meditam înainte de ore. Matematica, se știe, 

nu-i o disciplină ușor accesibilă. O singură 

chestiune slab asimilată poate submina 

întreg eșafodajul. Iată de ce, conform unor 

statistici, doar o câtime neglijabilă dintre 

elevi pot înregistra o autonomie completă la 

această materie.  Cu profesorul Erheim 

Fischbein aveam să mă reîntâlnesc după 

două decenii, spre finele anilor șaizeci, pe 

coridoarele Universității din strada Edgar 

Quinet: el, reîntors la domeniul său vechi, al 

psihologiei; eu, în domeniul meu predilect, 

de anglist începător. Ne-am bucurat zâmbind 

complice. Vremurile proletcultismului se 

risipiseră! Revenind la acele vremi apuse, la 

un moment dat, la Limba română ne-a venit 

un nou profesor, craioveanul Traian 

Păunescu-Ulmu, poet și fost redactor la 
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revista “Ramuri”, cunoscut în lumea 

intelectuală a perioadei interbelice. Pe noi, 

contrar instrucțiunilor de a politiza totul 

potrivit noii ordini, ne îndemna să ne 

adâncim în analize literare detaliate, 

pretinzând elevilor să scrie lucrări cât mai 

lungi, întrucât numai interpretând amănunțit 

faptele întâlnite în textele literare, te puteai 

dezvolta. Am avut mare noroc să trebuiască 

să mă supun cerințelor sale. Prima mea 

cercetare critică, un eseu asupra elementelor 

victoriene decelabile în opera poetică a lui 

Mihai Eminescu, eseu publicat în „Analele 

Universității”, i l-am dedicat lui, care la acea 

vreme, pensionar fiind, lucra în colectivul 

academicianului Tudor Vianu, pe atunci 

director al Bibliotecii Academiei, pentru 

fișarea Dicționarului limbii poetice a lui 

Mihai Eminescu.  În general, eram atent la 

ce anume se preda în clasă și, servit de o 

memorie fidelă, plecam cu mai toate lecțiile 

gata structurate. Încercam astfel să mă 

strecor prin liceu, în pofida faptului că tatăl 

meu, jurist de formație, după câțiva ani 

serviți ca ajutor de prefect, intrase în 

magistratură și urcase treptele ierarhice până 

la cea de Președinte la Curtea de Apel din 

București, din care, în luna mai 1941, fusese 

pensionat forțat, opt ani înainte de termen, 

de către regimul antonescian, iar mama mea 

avusese în proprietate o casă, ce a fost 

naționalizată în ianuarie 1950. Ca atare, 

aveam ce se chema „origine nesănătoasă”. 

Liceul l-am absolvit la 15 ani și jumătate, în 

august 1951, susținând examenul de 

maturitate la finele clasei a XI-a, pe care am 

urmat-o, datorită unei medii școlare de peste 

opt, prin cursuri intensive începute în 

ultimele luni ale clasei a X-a. După 

absolvirea liceului, m-am angajat la 6 

decembrie 1951 într-un serviciu, pentru care 

am obținut o dispensă, neavând împliniți cei 

16 ani stabiliți prin lege, fapt care urma să se 

petreacă la finele lunii ianuarie 1952. Prima 

mea slujbă a fost aceea de „muncitor-

laborant” la  Întreprinderea de Stat pentru 

Explorări Miniere (ISEM), în subordinea 

Comitetului Geologic, situată în plin centru 

al Capitalei, pe Bulevardul Nicolae 

Bălcescu, zid în zid cu Biserica Italiană. Din 

aprilie 1954 m-am transferat la 

Întreprinderea de Prospecțiuni și 

Laboratoare, de sub tutela aceluiași Minister 

al Geologiei, cu sediul Serviciului de 

Geochimie în clădirea monumentală de pe 

Șoseaua Kiseleff nr.2 (vizavi de Muzeul 

Istoriei Mișcării Muncitorești, azi Muzeul 

Țăranului Român), unde am lucrat până la 

începutul lunii iulie 1962.  Simultan, serile, 

activam ca figurant în Corpul de Ansamblu 

al Teatrului Tineretului (afiliat Teatrului 

Național din București) în spectacole 

precum piesa de inspirație folclorică Înșir-te 

Mărgărite de Victor Eftimiu, autor care și-a 

adaptat textul piesei sale din 1911 spre a 

răspunde cerințelor ideologice ale zilei sau 

în idila lui Vasile Alecsandri Sânziana și 

Pepelea transformată și ea într-un fel de 

„musical” de către compozitorul Ion 

Vasilescu, rolul titular masculin fiind deținut 

de Ion Dacian, totul pe fundalul unei farse 

cu adresă directă la atmosfera degajată de 

politicianismul găunos aflat la cârma Țării. 

În ambele feerii, rolul principal feminin a 

fost deținut de actrița Lia Șahighian, una 

dintre fiicele cunoscutului regizor de teatru 

Ion Șahighian. Am reușit să fiu primit în 

figurația și corul acestor spectacole datorită 

faptului că însoțeam la teatru pe sora mea 

Nella, care era cu doi ani și ceva mai mică  

decât mine. Ea fusese distribuită în câteva 

momente solistice ale baletului coregrafiat 

de Floria Capsali și Mitiță Dumitrescu, în al 

căror Studio (situat în Blocul Mica de pe 

Calea Victoriei, care la parter găzduia 

vestita Cofetărie „Nestor”) sora mea s-a 

instruit, din fragedă copilărie. Am făcut  

figurație și în filmul Nepoții Gornistului al 

cărui scenariu era semnat de Cezar Petrescu 

și Mihail Novicov, în regia lui Dinu 

Negreanu, având drept cameraman pe 

Ovidiu Gologan.  La un moment dat, într-o 

ședință sindicală organizată de actorii 

Teatrului Tineretului (care se folosea de sala 

de protocol a fostului Liceu Sf. Sava, 

amenajată pentru montarea spectacolelor 

profesioniste), am asistat la declamarea a 

două capodopere ale lui Mihai Eminescu 

(neincluse în programa și manualele școlare 

ale momentului proletcultist), respectiv: 
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Scrisoarea III și Luceafărul - pe voci 

distincte, parte dintr-un construct polifonic, 

ca într-un oratoriu. Nu întâlnisem încă o 

asemenea rostire. Atunci am realizat că 

Eminescu își structura poemele mai întinse, 

în virtutea unei dinamici scenice cu un 

profund spirit dramatic, probabil inspirat, 

cum am constatat mai târziu, din contactul 

cu teatrul shakespearian. De pildă, pe lângă 

alți interpreți de talie precum Ion 

Gingulescu, Alexandru Pop-Marțian sau mai 

tânărul posesor al unui excepțional talent de 

tribun, George Marcovici, care a dat glas 

cutremurătorului pamflet ce încheie 

Scrisoarea III, povestitorul cu care 

debutează Luceafărul era interpretat de 

sensibila și încântătoarea actriță Doina 

Tuțescu (soția actorului emerit al scenei și al 

celei de a șaptea arte, Emil Botta, dublat și 

el de lirismul tainic al unui magnific poet). 

Am plecat de la acel sublim eveniment 

epifanic, alt om! M-am căsătorit puțin după 

împlinirea majoratului, care se redusese 

pasămite din rațiuni electorale, la vârsta de 

18 ani, asumându-mi în mod deplin 

responsabilitățile vieții adulte.   

    

 -Rep.: Când ați reușit să vă direcționați 

spre limba engleză, dorită din începuturi? 

  

-Șt. S.: Profesional, îmi doream să-mi pot 

continua studiile, dar nu puteam decide 

exact în ce direcție anume. Începutul a fost 

conjunctural determinat de mai mulți factori. 

Intrarea mea la facultate s-a datorat în 

primul rând decesului lui Stalin, după care s-

a stârnit un vânt nou în atmosferă, fapt care 

lăsa impresia cel puțin că se evaporase 

criteriul privitor la originea socială 

„nesănătoasă” în selecția candidaților la 

admiterea în învățământul superior, cu 

excepția câtorva discipline precum Dreptul, 

Filozofia și Istoria. Așadar, în toamna anului 

1953 m-am hotărât să dau examen de 

admitere la o facultate care implica 

stăpânirea englezei. Pentru aceasta m-am 

pregătit după manualul lui Candrea și 

Adamescu, English without Tears. În vara 

acelui an s-a desfășurat la București 

Festivalul Internațional (de orientare 

comunistă) al Tineretului și Studenților, la 

care au venit mulți străini, întâmpinați 

pretutindeni cu pancarde, lozinci, panouri pe 

care scria Welcome, cuvânt care suna 

distonant și în același timp încurajator.  

Rafturile magazinelor s-au umplut cu 

produse alimentare, altminteri restricționate 

drastic în Republica Populară Română, flori 

peste tot, veselie generală, atmosferă de 

carnaval în care noi, cei de la teatru, purtam 

costumaţia piesei Sânziana și Pepelea. 

Simțind aerul de destindere politică, eu 

decisesem să dau admitere la recent 

înființatul Institut de Limbi Străine, care 

pregătea interpreții pentru diplomație, unde 

la admitere nu se cerea proba de limbă 

străină, aceasta urmând să fie deprinsă și 

aprofundată acolo. Mie însă, la înscriere, 

aflată în ultima zi, mi s-a explicat că nu mă 

pot califica pentru respectiva instituție 

datorită originii „nesănătoase”. Cu 

bunăvoință, totuși, am fost sfătuit să alerg în 

ultima jumătate de oră, pe care o mai aveam 

la dispoziție, spre Facultatea de Filologie, 

unde Secretara Smara m-a înscris automat la 

specialitatea engleză ce i se comunicase 

telefonic de către binevoitorul secretar de la 

Institutul de pe Schitu Măgureanu. Urma să 

dau examen scris și oral la limbile română și 

engleză, dar pe aceasta din urmă nu o 

stăpâneam. Salvarea a venit de la cele șase 

materii ce se adăugau examenului oral, care 

transformau Admiterea într-un nou 

Bacalaureat. S-au înscris 60 de candidați pe 

12 locuri, din care unul era deja ocupat în 

afara concursului de către o absolventă cu 

media de liceu maximă în toți anii. La 

engleză, atât proba scrisă, cât și examinarea 

orală le-am dat cu aceeași examinatoare, 

asistent universitar Paula Iancovici. La 

proba scrisă, dânsa a început prin a citi rar, 

apoi normal și a treia dată mai repede un 

text din manualul școlar, necunoscut mie. Pe 

urmă ni l-a dictat, cerându-ni-se să-l 

traducem în română. Eu nici nu înțelesesem 

tot ce a citit examinatoarea, așa că nu aveam 

cum să reproduc textul integral și cu atât mai 

puțin să-l traduc. Desigur, cât am putut 

desluși, am scris. Apoi am tradus textul 

lacunar și aproximativ. La proba orală nu se 
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examina individual, ci în ordine alfabetică, 

în serii de câte 4 sau 5 candidați. Examenul 

consta din câte o frază în jurul căreia se 

angaja o discuție lexico-gramaticală cu 

fiecare dintre candidați, întrucât unele 

răspunsuri se pretau la a fi corectate. Șansa a 

făcut ca eu să fiu ultimul în seria mea și din 

greșelile predecesorilor, folosindu-mă și de 

situațiile din gramatica limbii române, prin 

analogii sau diferențe, să produc coerent 

răspunsuri mai plauzibile. Am simțit, 

văzându-i zâmbetul că-mi aprecia 

performanța. Nu m-am înșelat! Reușisem să 

fiu admis pe unul dintre cele 11 locuri 

disponibile. Am reîntâlnit acea providențială 

persoană de-a lungul studenției, mai ales la 

seminariile de curs practic. Iar ulterior, când 

am devenit colegi de Catedră, am putut chiar 

colabora pe tărâmul specializării mele în 

literatura victoriană, la care dânsa își alesese 

un seminar de referate. În anul al II-lea 

îndrumătoarea grupei noastre era o 

americancă, Erie Grosz-Podea, fiica unui 

pastor de origine transilvană care își 

botezase copiii după numele Marilor Lacuri, 

ce separă la Nord pe o bună porțiune Statele 

Unite de Canada.  Noi, studenții, eram 

neplăcut impresionați de pronunția ei cu 

marcat accent american, pe lângă multe alte 

inexprimabile nemulțumiri.   

Dr. Ana Cartianu, cu care m-am întâlnit 

pentru prima oară în anul al III-lea, era 

singurul cadru didactic care studiase engleza 

la nivel universitar în Anglia și care gira, de 

fapt, învățământul anglistic la Universitatea 

din București, încă de la întemeierea 

Catedrei de limba și literatura engleză în 

toamna anului 1936. Devenită apoi asistentă 

a Profesorului Dragoș Protopopescu de la 

numirea sa prin concurs, Profesor titular-Șef 

de Catedră, provenit de la Universitatea din 

Cernăuți, unde cu niște ani înainte înființase 

acolo, în capitala Bucovinei, Catedra de 

engleză. Un transfer benefic pentru sine și 

disciplina anglisticii, întrucât Bucovina de 

Nord a fost anexată de U.R.S.S. în urma 

ultimatumului din toamna anului 1940, 

potrivit Pactului Sovieto-German din 23 

August 1939. Ana Sofia Tomescu (devenită 

prin căsătorie, Cartianu) a fost profesoara de 

engleză a tuturor profesorilor de engleză 

formați la București, de pe urma cărora am 

beneficiat ulterior și eu. Dar până atunci, în 

anul II am cerut permisiunea să audiez 

cursurile de gramatică ale dirigintelui anului 

I, lector Leon D. Levițchi, care își propusese 

să predea sistematic gramatica limbii 

engleze în care se specializase cu precădere. 

Știam încă din liceu de reputația sa de 

profesor eminent. L-am audiat un semestru, 

deși eu dorisem să continuu cu dânsul cursul 

de un an întreg. Diriginta mea de an a socotit 

că în felul acesta reputația sa va avea de 

suferit și își va pierde studenții, drept care 

și-a reclamat colegul Levițchi la Decanat. 

Am fost rugat de profesorul Levițchi să 

renunț, ceea ce a reprezentat pentru mine o 

reală pierdere. Decan era Academicianul 

prof. univ. Alexandru Graur, care s-a purtat 

foarte amabil cu mine, arătându-și 

bunăvoința prin a-mi da șansa să mă mut la 

Secția limbilor clasice, între care latina, la 

care era realmente branșată limba engleză, 

ceea ce  îmi putea fi pe parcurs de mare 

ajutor. Am refuzat un asemenea pas, pentru 

că nu mă simțeam capabil să iau totul de la 

capăt. Șansa mea totuși a fost că profesorul 

Levițchi m-a recomandat unui prieten, 

anglistul Dan Duțescu, atunci fără 

posibilitatea de a se angaja în vreun serviciu, 

datorită faptului că fusese în ultimii ani de 

studenție secretarul particular al fruntașului 

comunist Lucrețiu Pătrășcanu, care nu de 

mult fusese executat. În ciuda propriei sale 

strâmtorări materiale, profesorul Dan 

Duțescu, auzind că am soție studentă și o 

copilă nou născută, mi-a dat lecții fără vreo 

compensație bănească. Mai mult, aș putea 

spune că ulterior mi-a tutelat o serie de 

momente cruciale din cariera mea de anglist. 

Am avut un formidabil al treilea an, când 

grupa mea a beneficiat de șansa întâlnirii cu 

profesoara Ana Cartianu la cursurile de 

Romantism și Victorianism ținute de dânsa, 

precum și la un seminar introductiv de 

literatură americană și la altul de transpunere 

a unor texte românești de proză literară în 

limba engleză.  

Am continuat studiul până la finele 

primului semestru al anului IV, care era și 
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penultimul al ciclului academic, încheiat 

printr-o sesiune de examene, în urma căreia 

am constatat că fundamentarea mea în 

domeniul limbii și literaturii engleze 

ajunsese cumva la apogeu, dobândind la 

toate cele patru examene de specialitate la 

sesiunea din ianuarie 1957 calificativul 

maxim. Când mi-era lumea mai dragă, pe 

fundalul unui miting studențesc de sprijin a 

ceea ce s-a numit în toamna anului 1956 

„contrarevoluția din Ungaria”, -- la care, 

deși convocat, nu am participat nici eu, care 

aș fi riscat să pierd serviciul zilnic de opt 

ore, și nici soția mea, studentă în anul al II-

lea la Biologie, dânsa fiind însărcinată cu al 

doilea copil,  la o cercetare a dosarelor celor 

rămași neafectați de arestările, anchetele, și 

procesele cu grele condamnări politice ale 

participanților, s-a constatat că pătrunseseră 

în universitate fii și fiice ale unor “dușmani 

ai poporului”.  

Deși eram în continuare muncitor-

laborant, ne-am pomenit exmatriculați 

amândoi pentru ceva la care nici eu, nici 

soția mea, care tehnic vorbind nu fusese 

convocată, nu participasem. Nici măcar 

posibilitatea de a face o contestație nu mi-a 

fost îngăduită, căci fusesem șters cu o linie 

roșie din condica de prezență, pe o lună în 

urmă. Am făcut totuși contestații la mai 

multe instanțe, toate respinse cu cinism. 

Excluderea, în perpetuitate, din toate 

instituțiile de învățământ superior a 

reprezentat o pedeapsă nemeritată. Eu 

aveam un job greu, în mediu toxic de opt ore 

zilnic, în săptămâna de șase zile lucrătoare, 

ca să-mi întrețin familia. Locuiam într-o 

singură cameră cu doi copii, în fosta casă 

părintească din Bulevardul Tolbuhin 28 (fost 

Pache Protopopescu) pentru care plăteam 

chirie. În altă cameră s-au restrâns părinții și 

sora mea, iar în a treia, despărțită printr-un 

glasvand, locuia un cuplu, prin repartiție, 

altfel oameni de treabă. Dar toți foloseam o 

singură baie, aceeași bucătărie, încălzindu-

ne cu lemne. Un adevărat coșmar! Ca 

laborant, având familie cu doi copii și un al 

treilea în iminentă perspectivă, am primit în 

aprilie 1961 un apartament de trei camere cu 

chirie, situat pe Calea Griviței, la Piața 

Chibrit. În decembrie 1960 spre sfârșit, la fel 

de inexplicabil cum fusesem exmatriculat, 

aveam să fiu reprimit în facultate, dar cu 

anumite condiții. Întrucât nu ni se putea 

reproșa, nici mie, nici soției mele, că am fi 

participat în 1956 la o acțiune antistatală, de 

adeziune față de „contrarevoluția” din 

Ungaria, ci doar pentru că prin studiul unei 

limbi străine și mai ales al limbii engleze, eu 

eram în pericolul de a mă izola și îndepărta 

de „statul dictaturii proletariatului al 

republicii populare”. Se impunea, deci să 

accept o dublă specialitate, din care Româna 

era obligatorie, pe lângă limba străină inițial 

aleasă. Am primit ideea, însă am avut de 

recuperat trei ani în specialitatea filologiei 

române, cu materii grele ca de pildă, 

gramatica istorică, literatura în limba 

slavonă, literatura română veche etc.  Astfel, 

după patru ani de așteptare, s-a produs acea 

reabilitare, sub forma unei invitații de a 

merge la Secretariatele facultăților 

respective spre a fi înscriși în anul IV pentru 

anul academic 1960-1961! Soția mea, care 

era însărcinată și urma să crească trei copii, 

nu a putut accepta acea revenire. Eu însă, am 

decis să repet anul al IV-lea unde obținusem 

(precum soția mea) în sesiunea din ianuarie 

1957 numai calificative maxime, la toate 

examenele programate! Surpriza am avut-o 

când am aflat că trebuia să mai susțin într-un 

timp record zece examene specifice 

filologiei române din primii trei ani de 

studii, drept corectiv pentru lipsa de 

patriotism a studenților de la disciplinele 

umaniste, la care se adăugau și cele din anul 

IV, care era pe jumătate parcurs, atât la 

specialitatea română, cât și la engleză, unde 

nu s-a acceptat echivalarea celor deja 

obținute, pe motiv că programele și 

profesorii titulari de curs se schimbaseră 

între timp! Acest maraton de examene 

(pentru care nu existau cursuri tipărite, 

numai bibliografii) era menit să descurajeze 

pe de o parte sau să-i anihileze nervos pe cei 

temerari. Am acceptat acest joc cu costuri 

inimaginabile, precum primejdia cronicizării 

astenice și a dezechilibrului psihic.    
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 -Rep.: Ce izbânzi în plan literar au motivat  

și explicat prestigiul de care s-a bucurat  

traducătorul și scriitorul Ștefan Stoenescu în 

România anilor grei ai comunismului? 

-Șt.S.: La Laboratorul de Geochimie, unde 

mare parte a documentației era în engleză, 

ca și mai apoi la Serviciul de Documentare a 

Institutului Meteorologic, unde în iunie 1962 

am fost repartizat după terminarea studiilor 

filologice, temeinica cunoaștere a limbii 

engleze mi-a asigurat o poziție privilegiată. 

La facultate cursurile sau seminariile durau 

de pe la 7.30 dimineața până pe la orele 

13.30, când apucam drumul per pedes până 

la Piața Victoriei ajungând la serviciu la ora 

14.00 pentru cele opt ore de activitate 

remunerată. Acolo între alte operațiuni de 

laborator, traduceam adesea metodele de 

analiză. Conta enorm exactitatea traducerii 

și ca atare principalul obiectiv era fidelitatea 

reproductivă a conținutului originalelor 

publicate mai ales în America sub forma 

tratatelor de geochimie, un domeniu, atunci, 

relativ nou în explorarea geologică, vizând 

depistarea filoanelor sau zăcămintelor de 

metale neferoase.  În iunie 1957 am dat 

„Examen de traducător”, tutelat de 

Academia Română, la specialitatea 

Beletristică, din și în Engleză.  Examenul 

permitea folosirea dicționarelor. Dar fără o 

tehnică a mânuirii lor rapide, dicționarele 

puteau să-ți răpească timp prețios pentru 

terminarea probelor.  Am dobândit la acel 

examen note foarte bune, ceea ce confirma 

pe de o parte stadiul atins de mine la 

facultate, iar pe de alta îmi asigura dreptul 

de a colabora cu editurile. Intrasem în 

posesia mult râvnitului „Certificat de 

traducător”, absolut obligatoriu la încheierea 

unui contract pentru traduceri literare. Se 

considera că licența în filologie presupunea 

o cunoaștere mai ales teoretică a limbii 

sursă, dar la capitolul traducerilor lipsea 

capacitatea de a genera o versiune în limba 

țintă care să fie deopotrivă fidelă și 

frumoasă, naturală și coerentă, adică să se 

impună artistic ca o prezență distinctă. 

Totuși, resimțeam diferența dintre mine și 

colegii care și-au terminat încă din 1959, 

fără traume și cu oarecare tihnă, studiile 

universitare, cum probabil a fost destinul 

împlinit al unui valoros și dotat coleg de la 

Franceză, pe numele său Livius Ciocârlie. 

Încă de la finele anului al IV-lea în iunie 

1961, m-am adresat profesorului Leon 

Levițchi, rugându-l să-mi îndrume lucrarea 

de diplomă, axată pe o analiză a poeziei lui 

Robert Browning, poet pe care știam că îl 

admiră și despre care primul contact l-am 

avut în cadrul unei teme primite de la 

profesorul Dan Duțescu care mi-a cerut să 

produc o succintă analiză asupra poemului 

Evelyn Hope. Profesorul Levițchi mi-a 

replicat că Robert Browning nu ar fi un 

subiect potrivit, dat fiind latura religioasă a 

creației sale. Ca fiu de preot, pe de altă 

parte, implicarea într-o asemenea lucrare i-ar 

fi putut crea și îndrumătorului neplăceri pe 

linie ideologică. Pe scurt, mi-a dat să înțeleg 

că nu mă sfătuiește să insist asupra acelei 

alegeri și chiar mai mult că n-ar fi indicat să 

colaborăm într-o zonă în care aprecia că nu 

posedă expertiza maximă cerută, așa cum se 

simțea în domeniul dramaturgiei Renașterii. 

Descumpănit de această împrejurare, m-am 

adresat cu aceeași propunere tematică 

Doamnei Profesor Ana Cartianu, care m-a 

încurajat și mi-a cerut să-mi definesc cât mai 

precis subiectul. Așa s-a născut ideea de a 

aborda raportul poetului cu problematica 

inspirată de tribulațiile conflictuale din 

lumea antichității clasice, mai cu seamă a 

influenței demersului psihologic datorat lui 

Euripide, iar teza cu titlul Robert Browning, 

discipol și critic al lumii antice / (Robert 

Browning -- Critic and Disciple of the 

Ancient World) a fost susținută la finele 

anului al V-lea, în fața unei comisii alcătuite 

din decanul de atunci, Profesorul Ion 

Coteanu, membru corespondent al 

Academiei, Profesor Zoe Dumitrescu-

Bușulenga și, firește, Profesor Ana Cartianu.   

 

-Rep.: Se vede ușor că drumul 

dumneavoastră profesional s-a întâlnit în 

câteva puncte cu Leon Levițchi. Când l-ați 

revăzut pe profesorul Levițchi? 
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-Șt.S.: Zece ani după absolvire, în 1972, 

Profesorul Leon Levițchi, - căruia îi 

devenisem din 1964 coleg în Catedra de 

limbă și literatură engleză (cu dânsul, de fapt, 

mi-am susținut în 1966 examenul de 

definitivare în învățământul superior), - 

ținând cont că mă specializasem în poezia lui 

Robert Browning, m-a invitat să scriu Prefața 

la o selecție de poeme traduse de către dânsul 

din opera acelui poet, selecție care a și apărut 

(însoțită de prefața respectivă) în colecția 

Poesis la Editura Univers din București. 

Apoi, una din cele două fiice ale sale, 

Veronica, m-a rugat să-i îndrum lucrarea de 

licență. Very Levițchi a devenit între timp o 

reputată profesoară și directoare de studii la 

Liceul I.L. Caragiale din Capitală.  

Mai târziu, în 1986 s-a ivit prilejul să 

scriu prefața la romanul Noapte și Zi de 

Virginia Woolf, transpus în română de fosta 

mea studentă. Este explicabilă atitudinea sa 

prudent-rezervată, ca fiu de preot, în vremea 

aceea, obligat la un moment dat să-și dea 

demisia, căci se aprecia că nu mai poate 

rămâne prodecan, în urma căsătoriei celei de 

a doua fiice, Liana, și ea anglistă, în 

Occident. Nu se putea trece ci vederea 

adevărul că Leon Levițchi avea o valoroasă 

operă lexicografică. El coordonase ediția de 

opere complete ale lui Shakespeare în strai 

românesc și crease numeroasele sale versiuni 

din și în engleză: Teatrul Renașterii engleze, 

Theodore Dreiser, Jonathan Swift, Ralph 

Waldo Emerson, Beowulf, Balade populare 

românești, Eminescu, Coșbuc, Goga, la care 

trebuie adăugate și studiile sale de 

shakespearologie. Toate aceste publicații îl 

situează în prim-planul personalităților 

anglistice românești. După patru ani de 

absență, m-am întors în toamna lui 1991 în 

țară, venind din America, în calitate de 

profesor ospitant (i.e. invitat), pentru a preda 

un semestru la Alma Mater. Ne-am revăzut 

atunci copleșiți de emoție la sediul Catedrei. 

Din America îi trimisesem în răstimpuri 

apariții noi în critica shakespeariană. Mi-a 

mărturisit precipitat -- presimțind poate ca 

avea să fie ultima noastră conversație -- ceea 

ce știam prea bine, că nu a fost un militant 

politic, dedicându-se total profesiei. După 

pensionarea forțată, profesorul Levițchi a 

folosit răgazul astfel creat transpunând în 

limba engleză pentru editura lui Iosif 

Constantin Drăgan din Italia și sub egida 

UNESCO, ediția princeps (din 1941) a 

monumentalului op Istoria literaturii române 

de la origini până în prezent de George 

Călinescu. Neîndoios, în afara lui Leon 

Levițchi, nimeni nu ar fi putut duce la bun 

sfârșit o asemenea lucrare mustind de citate 

din zeci de contexte de epocă și sute de 

mostre stilistice individuale. Deși compensat, 

se pare, regește, totuși numele său nu a fost 

tipărit nici pe copertă, nici măcar pe foaia de 

gardă, ci, în urma lui I.C. Drăgan, de-a valma 

în grupul de tehnicieni! În realitate, această 

traducere a însemnat o adevărată încununare 

a unei vieți care ar mai fi putut continua 

dincolo de cei 73 de ani. Leon Levițchi 

merita din plin să fie ales academician pentru 

toate contribuțiile sale de excepție la cultura 

română. O astfel de recunoaștere s-ar cuveni 

confirmată postum. La marea despărțire de la 

Cimitirul Belu, când sicriul era coborât încet 

în mormânt, Andrei Bantaș, unul dintre 

studenții săi cei mai dotați și afini, preluând 

replica lui Horațio din Tragedia lui Hamlet 

de William Shakespeare, i-a adresat 

Maestrului vorbele de rămas bun:  Good 

night, sweet prince … [V / II / 364] 

 

 
Cu soția Caterina, revelion 1973. 

 

 (Va continua) 
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O tragică Valentine’s Day în Florida 
Fragment din „AMERICA VISULUI ROMÂNESC”, vol.II., de Anca Sîrghie,  

în curs de apariție la Editura D*A*S din Sibiu, 2019.  

 

Pe când americanii sărbătoreau 

Valentine’s Day, am văzut cu stupoare un 

reportaj de la atacul armat din Douglas High 

School din Parkland, Florida, unde tocmai 

au fost împușcați mortal 14 elevi și 3 

profesori. Episodul mereu reluat la 

Televiziune era cel al copiilor ieșind cu 

mâinile ridicate sub supravegherea 

pușcașilor, mulți dintre elevi fiind vizibil 

marcați, unii chiar prăbușiți de șocul trăit. 

La reportaje s-au adăugat apoi și interviuri 

cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate, dar 

și cu o profesoară a școlii din Florida, 

emoționată să-și anunțe familia că a scăpat 

cu viața și ținând să anunțe că, în momentul 

crimei, colegii ei și-au făcut din plin datoria. 

Nu mă puteam îndoi, din moment ce trei 

dintre ei își chiar dăduseră viața. Ce 

groznicie! 

 

În dimineața de 14 februarie 2018, de 

Valentine's Day, atât de încărcată emoțional 

în lumea tinerilor americani, Școala aceea 

tocmai a desfășurat la ora 9 AM o simulare 

în caz de incendiu (!) și la prânz iată că s-a 

produs un caz real, tragic, unul de cod roșu, 

căci în instituție acționa un intrus înarmat. 

Nimeni nu putea crede că un fost elev, dat 

afară pentru comportament ciudat, obsesiv, 

exact în problema armelor, venea cu ținte 

precise, vrând să omoare cu orice preț, să 

facă „o vânătoare de elevi”.  

Crimele acestea școlare sunt un fel de 

gunoi ascuns sub preș în America cea ultra 

dezvoltată tehnic, dar vulnerabilă, tocmai 

pentru că păstrează tradiția liberei folosiri a 

armelor. Ce bumerang! Sunt secole de când 

s-a oficializat folosirea armelor, necesare pe 

atunci pentru apărare, pentru legitimă 

apărare. Noi citiserăm ca elevi pe ascuns în 

anii aceia de socialism, când orice carte 

venind de dincolo de Cortina de fier era 

interzisă,  epocalul roman “Pe aripile 

vântului” de Margaret Mitchell și eram 

pasionați de filmele western. De pe atunci 

ne-am edificat ce greu s-a făurit această 

Lume Nouă, cu legislația ei, devenită model 

pentru tot mapamondul. Ca atare, 

înțelegeam perfect de ce nici în prezent nu 

îndrăznește cineva să dea buzna pe o 

proprietate străină fără să fie conștient că 

riscă să fie împușcat și situația aceasta este 

în regulă. Dar imense și incontrolabile sunt 

riscurile pe care le comportă astăzi armele 

cumpărate la liber, chiar și din târgurile de 

vechituri și folosite pe scară largă de către 

toți amatorii. Adică, orice orgoliu rănit, 
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orice conflict minor poate duce în America, 

pentru rezolvare, la folosirea armelor. 

Senatoarea de Arizona Gabrielle Giffords 

care dorise în 8 ianuarie 2011 să discute în 

fața unei farmacii de oraș cu electorii ei și 

venise însoțită de niște personalități, care 

ținuseră să o susțină, s-a pomenit împușcată 

în cap și în jurul ei am murit instantaneu 

șase cetățeni, absolut nevinovați. În mod 

paradoxal, ea era o susținătoare a purtării 

libere a armelor. Norocul a făcut ca ea să nu 

moară ca ceilalți șase, dar s-a refăcut foarte 

greu și sănătatea ei nu va mai fi niciodată 

deplină. Criminalul, un bărbat de 22 ani, a 

fost prins și a primit la proces 7 condamnări 

pe viață, plus 140 de ani de închisoare. 

Mass-media răspândise informația că acel 

criminal folosise un pistol austriac Glocek, 

la care a modificat încărcătoarele, ca să 

asigure fluidizarea rapidă a omorului. Ideea 

acestei falsificări a armei, în loc să 

stârnească oprobriul public, a provocat un 

val de interes, astfel încât imediat apoi se 

cumpărau cantități considerabile de 

încărcătoare cu muniție și centrele de 

antrenament au fost invadate de indivizi care 

exersau exact folosirea acelor încărcătoare 

modificate. Dilema mass-mediei este dacă 

asemenea crime trebuie să fie popularizate 

pe viitor sau se cer camuflate.  

Sărbătoarea sufletului tânăr, inițiată și 

numită în America Valentine’s Day, a făcut 

sinergic ocolul globului, molipsindu-ne și pe 

noi, românii, deschiși ideii unui festin 

închinat iubirii, sentimentul în stare „să 

miște Soarele și celelalte stele” în expresia 

lui Dante, care îl asimila cu o forță 

universală. La vârsta adolescenței, când 

înmugurește în suflete iubirea în forma sa 

cea mai inocentă, ziua îndrăgostiților 

primește conotații misterioase, de trăire 

unică. În acest an, a fost o tragedie fără 

seamăn nu numai pentru o școală americană, 

ci pentru omenirea întreagă. Se pune un 

semn de întrebare major despre limitele 

dreptului asupra vieții celuilalt….. 

 

 

 

Soluția sugerată de președintele Donald 

Trump ca profesorii să fie înarmați a părut 

multor cadre didactice din S.U.A. o 

excentricitate. Cât de bun mânuitor de pistol 

va trebui să fie și ce arte marțiale va fi 

necesar să stăpânească fiecare profesor ca să 

anihileze pe viitor asemenea atacuri? Ca 

profesor de literatură peste 50 de ani fără 

întrerupere, când în vremea socialismului 

românesc făceam cursuri ALA, nu-mi pot 

imagina cum ar trebui să fie pregătit un 

profesor al zilelor noastre care să se poată, la 

nevoie, apăra de atacul propriului său elev. 

Simt că pentru raporturile tradiționale ale 

școlii de totdeauna și pentru totdeauna se 

produce un cutremur, unul care poate să 

șubrezească temeliile lumii viitorului. 
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Marian VIȘESCU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia nu vine întotdeauna la tine de la bun început. 

Ea se pregătește, învață să aibă curaj, apoi așteaptă să 

se întâmple miracolul când tiparul o îngăduie.  

MarianVișescu, poetul pe care vi-l oferim astăzi 

atenției face parte din această categorie. Fără îndoială 

talentat, din motive pe care nu le aflăm în CV-ul oferit 

redacției, el nu a putut fi citit până acum decât în diferite reviste culturale din țară și unele chiar din străinătate. 

Apare în câteva antologii, dar niciodată într-un volum individual. 

Îi urăm succesul pe care credem că îl merită și așteptăm să îi putem prezenta cât de curând debutul editorial. 

D.O. 

 

 

 

De-a baba oarba 

 

Azi am învățat ziua să moară, 

am sedus-o, făcând-o să-și taie venele, 

lăsând-o să leșine-n ploaie. 

Îi striga sângele în vene, 

cu ritmul plecării păsărilor, 

în schimbul anotimpurilor. 

Leg septembrie la ochi 

cu fulgere de vară, 

așa o să pot culege 

câteva vise... 

unde se iubesc 

gutuile în toamnă! 

 

 

 

 

 

 

 

Astral 
 

Ascuns în liniștea umbrelor din noapte, 

cu pleoapele-mi deschise în întuneric, 

te ating doar cu privirile umede, 

îmbibate într-un ceai morfeic. 

Somnul tău, secret seducător, 

în șoaptă-mi spune să te chem, 

căci un coșmar iarăși se repetă 

în noaptea care stă pe-o pajiște de 

gheață, 

mergând spre dimineață, mai departe. 

Deschide-ți ochii... 

noaptea fulgeră cuiburi de mâini, 

iar în fereastră țipă luna și cerul 

înnorat. 

Prinde-mi vocea cu lațul genelor de 

somn 

și ascultă-mi sunetul privirilor ce roagă. 
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Exod 
 

O liniște surdă între două secunde… 

 

Se scurge timpul cu mâinile la gură, 

un calm răcoros între două țipete de 

vânt, 

se usucă luna între lume și soare, 

se zvântă toamna între anotimpuri, 

cu pauze înguste, stingându-se pe 

margini, 

se simte iarna cum stă la rând, 

aplauze de crengi, când lungi, când 

dese; 

între două bătăi de anotimpuri, 

se sting flori – 

catargele nasc aripi. 

 

 

 

Biserica – 
 

făcută mai mult din rugăciune 

și noapte prăbușită-n frig, 

de-a lungul apei sfâșiate de munte… 

Calfele își flutură imaginar mistriile  

pe pieptul nopții. 

Rugă-n ceruri – 

năframă pe lacrimile Anei 

pierdute-ntre ziduri. 

 

 

Brumar și... vorbe 
 

În gutuile pârguite, soarele apune. 

Și cu acest dar, toate cuvintele sunt cu 

har. 

Las îngerii să se plimbe desculți 

prin fânul cerului de toamnă, 

așteptând o clipă iar să cadă, 

cu brumă și poeme de mărgăritar. 

Așa, orologiul vieții face tobe în loc de 

cuci, 

secunde de brumar și... vorbe. 

Acum se-ntoarce ceasul 

spre clepsidrele din palme, 

dorindu-mi nemurirea în nisipul ce îl 

port. 

Acum închei, dar nu ultima oară, 

te uită cum, încet, se toamnă iar... afară! 

 

 

Amurg 
 

Azi când mă întorceam acasă, 

s-a prăvălit în fața mea, 

în desfătarea toamnei, o frunză. 

Trăiam un sfârșit de poem, 

în care s-a stins o nimfă 

cu buze voluptoase. 
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Lia Ruse 

 

Ecoul amintirilor de iarnă 

Brumar 
 

Atâta nostalgie ţâşneşte doar în toamnă 

Şi dragostea  urcându-şi dorinţa într-un vis... 

O, cât de iute te transformi, cernită doamnă, 

La fel ca ploaia asta în care te-ai închis! 

Clipele toate-s rătăcite-n tot ce e al tau, 

Iar numele-ţi e parcă -o sclipire- de argint 

Şi zboară foi prin aer şi cad apoi în hău 

Rănind cu dor privirea - imitând un alint-… 

Când ai venit cu frigul pe clipa de-nnoptare 

În care ţi-ai prins stele pe rochiţa ierbii, 

Înveşmântându-te în smalţ de sărbătoare 

Fiori m-au zguduit  precum aleargă cerbii,  

Mă tot îmbăt cu tine din cupele-amintirii, 

Iar toate aceste vise ce ţin de adăpost 

Rămân o bucurie pe căile iubirii 

-Într-o poveste scumpă ce încă n-a mai fost-, 

Acum, te simt pe umeri! Sau doar te-am inventat? 

E-o vreme-a risipei şi-a setei de lumină 

Şi frigul tău îmi urcă-n sânge, timpul repetat, 

Toamna mea de ploaie, de vânturi şi de vină… 

 

 

Ascuns sub alb 
 

Pământul s-a ascuns sub alb și-n somn de iarnă lungă, 

În leagănul cu ceasuri visătoare mereu… 

Gri vălătuci, pe cer, atârnă mult în partea stângă 

În această vreme ce zboară, iute, peste dorul meu. 

Și trecând, iar, nostalgia peste gând în astă seară 

Și iubirea peste ochii-mi plini de imagini și ploi, 

Amândoi ne-am strâns în umbra cu paloare ca de ceară 

Ca-n timpul de dinainte, ca-n timpul de dinapoi.  

Căutând iar amintirea pașilor pierduți prin nea, 
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Fulgii pică pe mătasea zăpezii mustind de ape. 

Și, ni s-a dat frumusețe să ne poată mângâia 

Însemnându-ne cu stele argintii chiar,și pe pleoape. 

Figuri, ninsoarea pictează peste pământul bătrân, 

Bucurându-ne în albul pur, crud fără de timp, 

Bogății de vise-nalte și fulgii ce nu rămân 

În curatul, înghețatul și întâmplatul anotimp… 

În serbările ninsorii aerul rece e sur, 

Iar în visele de iarnă cu omăt ca în poeme  

Stă ascuns, foșnind în suflet și mai mult ca-n altă vreme, 

Pe pârtia de sub talpă, basmul nostru cel mai pur… 

 

 

Țară 
 

Cuvinte respirând înduioşate gânduri… 

…………………………………………………………….. 

Steagurile de veghe fâlfâind, sus, în vânt 

Parada militară ce se-nşiră-n rânduri,  

Sunt semne că se-nalţă -ţara- pe-acest pământ. 

Prin labirintul dulce al graiului străbun 

Bat inimile noastre înmiresmând serbarea, 

Argintul, acestei zile, sclipeşte acum 

Reverberând istoria şi neuitarea. 

Pe-un ecran magnific, ca-ntr-o flacără moale, 

Privim în urma noastră, la străbuni, cu fală! 

O,… câtă fericire prin sferele tale 

E-n această sărbătoare naţională!… 

Cu lacrimi de dor ne gândim, la tine, -ţară- 

Şi-ţi cântăm imnul ce-a prins adevăr absolut! 

Vecinii ce ţi-au luat copiii să piară 

Şi să se întoarcă acasă ţinutul pierdut. 

Îngenunchem!.. Pământu-n care dorm strămoşii, 

Soarbe mereu durerea şi tristeţea noastră, 

Şi,.. jucăm o sârbă : copii, tineri cu moşii, 

Mulţumind mult, Domnului, sub noaptea albastră. 

Întâi Decembrie cântă Unirea Albă 

Şi ca-ntr-un miracol îmbracă, tandru, ia 

………………………………………………………….. 

Curg, peste suflete, luminile în salbă, 

Cum printre fulgii puri vibrează bucuria! 
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E iarnă 
 

E iarnă cu nori pe gratii lungi de cer 

Adulmec zăpezi de-nceput și aștept,.. 

Mi-e dor într-un vis, de-o secundă și-n piept 

O rază vibrează-ntr-un duios ungher. 

Aș vrea să fiu într-un moment cunoscut 

De iarnă. Mă prind și mi-e bine-n ninsori, 

Fluturii râd într-un dans început 

Și priviri de foc mă topesc uneori… 

Ieri, pluteam printre funii de ploi… 

Azi e-o zi de vis pe-o risipă de nea! 

Așteaptă-mă timp, presimțirea e-a mea… 

Iarna mi-e crâng când suntem amândoi. 

Se pictează tot, cu cristale de-omăt 

Sub diafane armonii de stele. 

Rememorând iubirea vieții mele, 

Mă duce dorul cu anii îndărăt. 

Cad fluturi și cerul gri îl despletesc 

Aerul iernii parcă, e de gheață, 

Ce-o fi cu fioru-acesta de viață! 

Sufletu-i amintire,..unde pornesc? 

E-o iarnă gri. Tot mai cern din ce-am scris! 

E plăcut să ascult o doină de nai… 

Clipa mă prinde într-o sanie cu cai 

Și-n dorul suav al iubirii de vis… 
 

 

Este ora 24 
 

În pagini de ceasloave învechite 

Sunt răspândite basmele stelare  

Aflate-n cânt, iubire și-nălțare, 

Din vremuri desuete risipite... 

În bradul fin pâlpâie-n matca nopții 

Cu flăcări de-aur, în clipa divină, 

Străfulgerări de palidă lumină 

Căci, S-a născut Isus în datul sorții... 

Privesc, din umbra dulce-a strălucirii, 

La fanteziile din pinul verde! 

Și,..iar se luminează și se pierde, 
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Sorbind din toate clipele-amintirii. 

Prin aburi calzi, încep să se strecoare 

Cuvinte, diafan, de moș rostite, 

Vechi ritualuri, de Crăciun trăite! 

-Copilărie plină de candoare! 

Ornicu-și toarce clipele agale... 

Adun trecutu-n mine, cu ochii-nchiși 

Și,..îmi plimb iubirea-n foști cărbuni aprinși... 

Dorul, parcă-i un viscol prin petale... 
.......................................................... 

Iubiri suave, armonii de iarnă, 

Îngeri cântând cu flori de măr în mână, 

Trăim, din nou, tradiția străbună! 

Și-afară, cerul a-nceput să cearnă... 
 

 

Cumpăna dintre ani 
 

Pluteşte-n aer această sărbătoare, 

Cum,.. visele se înfiripă-n fugă!… 

E viaţă, în oglinzi, strălucitoare,  

Privirile înoată în abur de rugă 

Casa-i îmbrăcată-n, lumină, toată… 

Ne-am prins în basm şi eleganţi şi miraţi! 

Arde seara-n vis şi nerăbdare,.. iată! 

Suntem la masa aburindă adunaţi… 

La masa plină încep să se strecoare 

Cuvinte diafane de iubire 

Şi-n vremea asta plină de candoare, 

Euforia se leagănă-n privire… 

Coborâtă-n alb vremea se alintă 

În baletul fulgilor şi-n ger de opal. 

Graţioase rochii se-nvârt în oglindă 

Şi-arde, împrejur, parfumul de santal… 

Pe ceru-norat s-aprind în miezul nopţii 

Artificii de-argint marcând Noul An, 

Punându-ne speranţa-n mâna sorţii 

-Străfulgerări de gânduri, doruri şi-alt plan- 
…………………………………………………………. 

Ne îmbătăm cu vise dulci din cupă. 

În clipa, asta, din măreţia vieţii… 

Aşteptarea-i privită ca printr-o lupă 

Pe neaua sclipind în ochii dimineţii… 
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Vasile Mic 

 

 

 

 

Gloria și centrul lumii 
      

 Ce înseamnă a trăi în puritate, în frumusețe, departe de 

răutăți, lipsită de energii întunecate; a trăi mai ales 

pentru inimă, pentru sufletul propriu, pentru  celorlalți – 

prin culoare… a trăi pentru înălțarea și viitorul lumii… 

poate afla  oricine știind-o, înțelegând-o pe profesoara, 

pe pictorița de mare talent Cristina Gloria Oprișa… 

Unde? În mulțimea de expoziții, de manifestări pe care 

le organizează, prin expozițiile organizate de alții… unde musai participă și dânsa cu lucrări 

ori fizic numai. Ori mai în clar spus, Cristina este Gloria născută pentru artă, trăiește prin artă 

și pentru artă. Drept e că în orice demers ținând de arta pastică, profesoara este secundată de 

fiica sa, Iana Oprișa (cu un rol de seamă în activitatea artistică a Teatrului de Nord Satu 

Mare). 

 

 
                                               Imagini din Expoziția „Micul Prinț”, ediția 24, Satu Mare, 2019  
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      Aflu că artista Cristina Gloria Oprișa, 

ajutată de elevi de-ai săi, pictează acum o 

biserică din municipiul Satu Mare, în frescă, 

desigur.  

      Cristina Gloria Oprișa a ajuns la Satu 

Mare în anul 1976, ca profesor, cu repartiție,  

după absolvirea Institutului de Arte Plastice 

„Ion Andreescu”  Cluj-Napoca... dar este din 

Țara Moților, din Abrud, județul Alba.  

Membru UAPR, Secția Grafică. 

      De la prima întâlnire cu arta plastică, din 

1975 până acum, Cristina Gloria Oprișa a 

participat la atâtea expoziții în Satu Mare, în 

țară și peste hotare, încât ar fi nevoie de mai 

multe pagini de revistă pentru a le menționa; 

a organizat expoziții, inclusiv internaționale, 

precum a organizat și condus tabere de 

creație. 

      La aniversarea zilei sale de naștere din 

acest an, Cristina Gloria Oprișa a umplut cu 

minunate lucrări de pictură și grafică Galeria 

de Artă din Centrul Nou al municipiului  

Satu Mare, iar participarea publicului la 

vernisaj a fost una de excepție: pictori, 

actori, scriitori, ziariști, studenți și elevi, 

intelectuali și oameni de rând - localnici, din 

orașele Carei, Tășnad, Negrești-Oaș, din 

numeroase comune sătmărene. Sigur că  

propun spre publicare revistei „Destine 

Literare”  mai multe lucrări din numita 

expoziție. 

       Cum spuneam însă, Cristina Gloria 

Oprișa este profesoară, profesoară de artă, 

ceea ce înseamnă că rolul ei principal este 

să-i învețe pe elevi desen – pictură și 

grafică, dar și să fie oameni buni. Pe ceilalți 

colegi, profesorii de alte specialități, dacă se 

poate, trebuie să-i facă să iubească arta, s-o 

înțeleagă. Înseamnă că un artist-profesor 

trebuie să poarte cu el ca pe un talisman 

copilăria cu jocurile ei, să aibă cu el mereu 

culorile curcubeului, să le împartă celorlalți 

și lumii, fără zgârcenie. 

N-am întrebat-o pe artistă - și nici n-am

văzut scris undeva -  dacă ideea expoziției 

„Micul Prinț” i-a venit privind-o pe Iana a sa 

ca pe un prinț, citindu-l pe Antonio de Saint-

Exupery ori ideea… i-a venit pur și simplu. 

Fapt e că Expoziția „Micul Prinț” a ajuns 

anul acesta la ediția cu numărul 24, numărul 

total al celor ce au expus fiind de circa 300 

de artiști, de la vârsta prunciei la cea a 

senectuții. În total, de la prima ediție la cea 

de-a 24-a, au expus peste 600 de artiști. Un 

amestec amețitor  de tehnici, stiluri și … 

tematica fiind una singură: copilăria. Câteva 

nume: Minerva Radu Mărginean, Ioan C. 

Sălăjan, Ovidiu Hațeganu, Cristina Gloria 

Oprișa, Lola Berciu, Cristina Busuioc, Dan 

Cosma, Leonard Lupu, Timea Mitroi, Nyiri 

Zoltan, Maria Olteanu, Dorel Petrehuş, 

Virginia Pişcoran, Ioan Pop Prilog, Cristina 

Sabău-Trifu, Margareta Sorban, Szekely 

Tunde, Szemak Zsuzsa, Elisabeta Talpoş, 

Andrea Tămăşan, Vasile Tuns, Diana Varga, 

Vereș Vermescher Erika. Remarcabil şi 

desenul trimis de Gabriela Ştefania Roba, 

artistă sătmăreană stabilită în Franţa. O altă 

trăsătură a ediţiei 2019 este prezenţa masivă 

a studenţilor, fiind reprezentate secţii de 

profil ale multor universităţi din ţară, dar şi 

şcoli din străinătate, chiar şi din Canada. 

Este prezentă în expoziție și Iana Oprișa, cu 

mai multe desene pe tema mâinilor. 

      La alte încă  6 – 7 evenimente 

expoziționale a participat, în acest an,  

profesoara și artista Cristina Gloria Oprișa. 

Una dintre acestea: Expoziția (după o tabără 

de creație) intitulată: Obiceiuri. Artiști. 

Șezătoare -  9 stiluri. 9 sensuri. 9 simbioze. 

Locația: Secția Artă a Muzeului Județean 

Satu Mare, în prezența și cu sprijinul 

nemijlocit al managerului, dr.Liviu Marta. 

Au fost de față și au expus lucrări de pictură 

9 artiști membri ai UAP: Victoria Galbenu 

Țăroi și Ioan Aron Țăroi (din Brașov), Sever 

Moldovan (Bistrița), Nyri Zoltan și Cristina 

Gloria Oprișa (Satu Mare), Adriana Popa 

Cănija, Kalman Sztrharszky și Horia Trânc 

(Deva), Angela Szabo (Oradea), toți cu 

lucrări inspirate din nesecatul izvor al 

tradițiilor din Țara Oașului.  
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Vasile Mic 

O scară 

O scară      

din cruci      

de morminte      

pe deal,     

sub un cer     

ţinut,     

neţinut      

minte…      

Treci pe acolo,     

pe lângă scară,     

pe lângă ger,     

te duci      

pe lângă morminte  

fără de cruci      

pictate în cer…      

Te duci      

printre cruci,     

te duci iară.     

Care morminte?  

În care ţară?      

Bufniţele nopţii  

Sunt bufniţele  

nopţii      

pe  aici,     

pe oriunde…    

Trebuie să le respecţi  

înfăţişarea     

şi cântecul 

şi ploaia      

ce va să vină.     

Reuniunea morţilor 
O reuniune 

a morţilor 

va avea loc în perspectiva 

înmormântării 

ultimului tronson 

al căii ferate. 

Va fi îngropat 

atunci 

şi trenul 

de aur 

plecat din Roşia, 

de la Baia  

azi… în eternitate. 

Şi noi am văzut 
Şi noi am văzut 

arbori      

trecând de la lacrimă 

la extaz.     

Şi noi am văzut 

cerbi      

prefăcându-se 

în rouă. 

Şi râul 

l-am văzut

brăzdând cerul

de deasupra

cerului său.

Stele, 

în cete, 

am mai văzut 

pe lângă arbori, 

pe lângă cerbi, 

prin rouă 

ducându-se. 
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În piesa aceasta   

În piesa aceasta,  

măştile dimprejur 

se pot preface a fi 

soldaţi

în luptă, 

soldaţi cu săbiile 

încă sclipind 

deasupra capetelor 

retezate.

Nu mai e zi, 

nu mai e noapte… 

Dar pace poate fi 

oricând.

 În libertate 

Turnul

bisericii de lemn 

a fost încrustat 

pe o inimă.      

Pe cer,  

un drum. 

Inima, 

vulcanul 

sunt şi acum  

în libertate.  

O frunză doar… 
Lui Eminescu 

Zăpezi, atâta vânt vuind, 

Nemărginiri atâtea neștiind… 

Trezindu-te, pădure, 

Pripășești răcoare, 

Zici legănat, zici ochi, 

Culoare… 

În semn de veșnicie - veșnic dor ! 

O frunză doar – de tei - 

Și zbor… Atâta dor! 
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„Am făcut teatru din dragoste, nu din 

frică” 

Pe parcursul vieții se petrec lucruri pe 

care nu le putem controla, așa cum sunt 

întâmplări la care suntem martori sau doar le 

trăim într-un timp sincron, care, la fel, se 

află dincolo de puterea noastră de a hotărî 

despre soarta lor. Iar când vorbim de 

dispariția cuiva din dimensiunile pe care noi, 

muritorii, le putem descifra, atunci știm 

sigur că suntem un pumn de țărână la care 

ne vom întoarce și noi cândva.  

M-am pornit să scriu despre o altă

dispariție din lumea teatrului românesc (și 

nu numai), alături de cea a Cătălinei 

Buzoianu, o trecere în neființă ce a lăsat 

picuri mari de lacrimi în sufletele celor care 

s-au bucurat de uriașul talent al celui născut

din părinți actori și care și-a dorit

întotdeauna să facă teatru și l-a făcut „din

dragoste, nu din frică”,așa cum declara într-

unul din multele interviuri acordate,

absolvent de regie al I.A.T.C., având o

carieră  strălucitoare în absolut toate

proiectele pe care le-a transformat în

realitate. Fac parte dintre cei care îi știam

glasul mult înainte ca omul delicat și modest

să ajungă o personalitate marcantă a vieții 

culturale (ceea ce nu l-a modificat deloc în 

atitudinea lui față de ceilalți și față de viață), 

fiindcă l-am auzit pe coridoarele Liceului, 

dar și, apoi, răspunzând la întrebările pe care 

i le adresam, cu un microfon în mână, 

amândoi în fața camerei de luat vederi, 

pentru emisiuni de suflet și ele, pe care le 

realizam la TV România Internațional. 

După două lungi paragrafe și tot greu 

îmi este să rostesc ceea ce deja toată lumea 

știe, că Alexandru Darie a plecat și el la 

Îngeri, să îi întâlnească pe ceilalți care s-au 

grăbit în Marea Călătorie. La numai o lună 

de la dispariția Cătălinei Buzoianu, iată, 

regia românească suferă o altă pierdere 

dureroasă. 

În paginile acestui număr al Destinelor 

Literare, sunt pomenite multe alte nume 

care nu mai răspund prezent la catalogul 

acestei vieți:  Marin Sorescu, Alexandru 

Piru, Mihai Ungheanu, Nicolae Balotă, 

George Astaloș, oameni pe care i-am prețuit, 

cu care am schimbat opinii, cărora le-am 
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luat interviuri, unii mi-au fost dragi prieteni 

și nu mă pot ușor obișnui cu gândul că vocea 

lor va fi doar cea înregistrată pe benzi 

magnetice. Dacă este. Însă ceea ce ei au 

lăsat în urmă, în pagini de cărți sau în creații 

regizorale nu va dispărea niciodată înainte 

ca planeta însăși să dispară, poate, cândva. 

Ducu Darie a plecat spre acel Dincolo pe 

care o viață întreagă încercăm să-l definim. 

Pentru el nu mai are nicio taină acum. Noi 

am rămas cu luminoasele semne ale trecerii 

lui prin această lume terestră, acele 

spectacole, care, la un moment dat vor 

rămâne doar în memoria celor care le-au 

văzut. Paginile cărților care le vor pomeni 

sau internet-ul nu vor putea să înlocuiască 

energia aceea benefică, emoția care se 

degajau în timpul și la finalul oricărei 

montări semnate Alexandru Darie.  

Titlurile numeroaselor spectacole 

teatrale (și nu numai) pe care le-a realizat în 

țară și în străinătate, alături de fotografii, de 

comentariile de specialitate, lista turneelor, a 

premiilor, a distincțiilor și câteva înregistrări 

video, pot fi găsite folosind internetul. Eu 

am deschis doar sertarul meu cu amintiri. 

Nu pot spune că i-am văzut toate 

montările (nici nu aș avea cum, de vreme ce 

ele s-au făptuit pentru teatre din diferite 

continente), dar mă număr printre cei care au 

avut șansa să urmărească „lucrarea lui de 

diplomă” de la finalul studiilor la IATC, 

montarea de la studioul Casandra („Magie 

roșie”, piesa lui Michel de Ghelderode). 

Deși în acea perioadă, îmi pregăteam eu 

însămi lucrarea de diplomă (tot teatru, însă 

un raport text dramatic-reprezentare scenică, 

eu urmând să absolv Filologia), nu am 

refuzat invitația lui de a vedea și a-i spune 

părerea despre acea montare care îl 

transfigurase, așa cum se întâmplă cu orice 

creator adevărat. La „Sava”, unde amândoi 

învățaserăm, Ducu înființase un cerc de 

teatru, unde ne adunam în fiecare săptămână 

și plănuiam chiar să deschidem o stagiune 

teatrală, dacă tot beneficiam de o adevărată 

scenă, visând că ne vom petrece restul vieții 

făcând ceea ce ne era drag să facem. El a 

reușit. Mie mi-a fost teamă să mă încumet la 

un examen la I.A.T.C, dar am sfârșit prin a 

face regie, fără actul doveditor, doar cu 

dragoste, entuziasm și studiu, în 

Televiziune. În 1998, a fost invitatul meu 

pentru „Atelier 21”, emisiunea concepută 

special pentru canalul TV România 

Internațional unde eram realizator. Fiindcă 

au fost multe filmări și și mai multe 

exemplificări, am consacrat un spațiu dublu  

pentru REGIZORUL  ŞI  SECOLUL  SĂU, 

Alexandru Darie. Sper din tot sufletul că 

acele casete mai există undeva în Arhiva 

Televiziunii. O copie îmi amintesc că i-am 

făcut, așa cum și-a dorit.  

Din păcate, nu am văzut ultima lui 

montare, din 2018, de la „Bulandra” teatrul 

pe care l-a condus timp de 17 ani - 

„Coriolanus” de William Shakespeare.  

Într-un alt interviu, acordat în 2015, de 

data aceasta, Magdalenei Popa Buluc, 

marele dispărut mărturisea că sunt două 

piese pe care nu le va monta prea curând, 

fiindcă sunt „despre moarte, despre 

existența noastră care nu știm ce se 

întâmplă cu ea”. Probabil că acum, cine știe, 

poate chiar acum, Ducu repetă cu Îngerii-

actori „Livada de vișini” și „Furtuna”, 

fiindcă, așa cum spunea în acel interviu, 

„După ce aduci pe scenă (aceste două piese) 

nu mai poți să faci nimic. De aici încolo ne 

întâlnim cu taina morții, a trecerii vieții 

către infinit. Și eu cred în asta. E taina 

totală”.  

Cum însă teatrul e o formă de inițiere, 

așa cum și el credea, și cum a fost un bun 

elev, a învățat bine această lecție, iar acum 

trăiește la un alt nivel, cel absolut, 

experiența pe care s-a străduit să ne-o 

transmită și nouă, prin viziunea 

spectacolelor sale – catharsis-ul tămăduitor. 

Dana Opriță
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Dincolo de luntrea visului 
 

Căutăm până la risipire 

pierduta literă – drum spre lumină –  

înflorind printre picăturile durerii. 

 

Vor veni şi zorii când  

vom deschide Marea Poartă a Norilor, 

pentru noi vor cânta îngerii,  

pentru noi sfinţii ne vor însoţi  

la trecerea râului, fără să-şi ude picioarele!  

 

Anotimpuri nedespărţite! Vom asculta  

cântecul celor două voci îmbinate 

– copilul şi bătrânul –   

cuvântul de-nceput şi de sfârşit, iubirea. 

 

Tot ce începe mai devreme, sfârşeşte mai devreme...  

Dincolo de ce se-adună în noi  

suntem lumini 

–  suflete întoarse la matcă –,  

această ninsoare de flori e marea întâlnire. 

O lume de poveste în ochi risipită cu mare dăruire! 

 

Totul creşte în cer, o stea, un fluture,  

o boare-argintată se pierde în lumina undei. 

Din clipă în clipă, din zi în zi,  

din anotimp în anotimp, fugim de moartea din noi.  

Alungă-ţi norii cenuşii de pe albastrul cerului tău! 
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Dincolo de gânduri  

vom gasi dorinţa plângând, suspinul ei!  

Nicio alee spre tine grabind sfârşitul, 

nici locul, nici timpul  

ce înfloreşte floarea şi ultimul drum spre noi!  

 

Ne regăsim în cerul de dincolo de cer. 

Să ascultăm vântul  

şi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului! 

 

După ce un fruct se coace, cade, 

ca şi frunzele, ca şi florile, ca şi omul,  

inima se rupe mai împăcată. 

 

Verde crud şi copt, şi mort –  aşa arată indicatoarele –, 

indiferent de unde te uiţi, toate duc spre moarte! 

Spre-o nouă, altă, viaţă... Celălalt trup ~ o nouă viaţă!  

 

 

 

Beyond the dream  
 

We're looking until exhaustion 

Lost letter - road to light - 

Blossoming among the drops of pain. 

 

They dawn will also come when 

We will open the Great Gate of the Clouds, 

For us angels will sing, 

For the saints will accompany us 

At the crossing of the river, without wetting their feet! 

 

Seasons inseparable! We'll listen 

The song of the two coupled voices 

- the child and the old man - 

The word of beginning and  end, love. 

 

Everything that begins earlier, ends sooner ... 

Beyond what gathers in us 

We are lights 

- souls returned to the beginning- 
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This snowfall of flowers is the great meeting. 

A world of story in the eyes scattered with great dedication! 

 

Everything grows in the sky, a star, a butterfly, 

A silver breeze is lost in the light of the wave. 

From moment to moment, day to day, 

From season to season, we run from the death inside. 

Cast out the gray clouds off the blue of your sky! 

 

Beyond thoughts 

We will find the wish weeping, its sigh! 

No driveway to you hurrying the end, 

Neither the place nor the time 

What blossoms the flower and the last road to us! 

 

We find ourselves in the sky beyond the sky. 

Let's listen to the wind 

And the song of the flowers, beyond the dream! 

 

After a fruit ripens, it falls, 

Like leaves, like flowers, like man, 

The heart breaks more at peace. 

 

Raw and ripe green, and dead - the pointers look like - 

No matter from where you look, they all lead to death! 

To a new, other life ... The other body - a new life! 
 

Translation- Cosmina Simona Mihalca 
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Ada Stuparu 

 

 

 

 

 

 

Considerații lirice  
despre poezia lui Dumitru Cristănuș 

 

 

Apărute la interval de câte doi ani, semn 

al unei laborioase preocupări pentru 

sublimare și cizelare, cele trei volume de 

poezie ale lui Dumitru Cristănuș
2 

constituie 

mărturia unor frământări de multă vreme 

acumulate într-o conștiință fascinată de 

miracolul vieții și al morții.
 

Născut la 22 noiembrie 1952 în satul 

Socolari din sudul Banatului, Dumitru 

Cristănuș, cu studii teologice la Sibiu, s-a 

dovedit, în ciuda  prozaismului ocupațiilor 

sale – muncitor, negustor sau paznic de 

cimitir, un statornic producător de poezie. 

Din această condiție, poate, și nota inedită, 

personală, capabilă să îl distingă în rândul 

practicanților versului contemporan.  

După o constantă prezență în cenacluri și 

în publicații, la apariția primului volum, 

Întemeierea somnului. Câteva considerații 

lirice, în prefața Despre singurătatea 

visătorului, Gheorghe Jurma observa 

îndreptățirea unei apariții editoriale ,,care să-

i mărturisească insomniile, dilemele, 

                                                 
2
 Dumitru Cristănuș, Întemeierea somnului. Câteva 

considerații lirice, prefață Despre singurătatea  

visătorului, de Gheorghe Jurma, Sibiu, Editura 

Agnos, 2015; Morminte insomnice, Poeme, Prefață O 

poezie a zilei neînserate de Ion Dur, Sibiu, Editura 

Agnos, 2017;  Livada nopții, Prefață Convertirea 

morții într-un poem ,,doldora de floareˮde Gabriel  

Hasmațuchi, Sibiu, Editura Agnos, 2019. 

izbânzile pe acest tărâm al libertății pe care o 

clamează cu fervoareˮ(p.5). Libertatea de a 

alege îl îndreaptă însă pe Dumitru Cristănuș 

spre un spațiu mai puțin explorat, dat apt de 

a genera o poezie originală, profund 

meditativă, nu arareori. Tema obsedantă a 

singurătății, prezentă de-a lungul volumului 

ar îndreptăți formularea autorului însuși care 

își denumește încercarea lirică ,,prima 

antologie de singurătățiˮ. Acesta va fi 

germenele a cărui încolțire poetul o 

urmărește în ,,pajiștea de aur a cuvântuluiˮ. 

Întitularea intră în strategia de 

semnificare, căci poemele sunt fie 

numerotate, fie introduse prin versuri, puse 

între paranteze, cu puncte de suspensie, ce 

devin cheia pentru descifrarea mesajului: 

(...în același ritm cu natura...),(...priviți 

poezia din mine...), (...mai moare o 

amintire...) etc. Între paranteze, cu puncte de 

suspensie la început și la sfârșit, este pus și 

textul multora dintre poemele volumului, ca 

și cum acestea ar fi inserții în marele discurs 

al existenței înseși a autorului care caută să 

le dea drept de reprezentare. Dicteul automat 

pare a fi forma preferată, ignorând cu totul 

disciplina punctuației. De aici însă decurge 

și posibilitatea colaborării cu cititorul, liber 

să prelucreze textul și să inițieze 

semnificații. 

          



210 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

Desigur, singurătatea este leit-motivul 

întregului parcurs  liric, dar instanțele 

emoționale diferă de fiecare dată, ferind 

discursul, în acest fel, de monotonie. Se 

vorbește, astfel, despre ,,intrarea de praf a 

singurătățiiˮ(2), ,,deodată singurătatea e 

simplăˮ (4), ,,de aici începe singurătatea 

nopțiiˮ (5), ,,îmi iau pantofii în mână să nu 

trezesc / singurătateaˮ, ,,o împăcare a 

poetului cu singurătateaˮ (12) ,,corabia 

singurătățiiˮ(10), ,,vânătoarea singurătățiiˮ 

(11), ,,aleea singurătățiiˮ(21), poetul vorbind 

despre ,,prima antologie de singurătățiˮ (22). 

 Imaginarul trădează o puritate interioară 

prin care realul ființează când poetul străbate 

,,coridoarele cuvintelorˮ și își cheamă iubita 

,,prin lanuri de fluturiˮ (1). ,,Întemeierea 

somnuluiˮ, sintagmă preluată  într-unul 

dintre poeme, pare a fi starea privilegiată de 

la care pornește în explorarea universului 

liric. Selecția semantică conduce spre o 

viziune senină: ,,întâmpin corabia care aduce 

/  în sângele meu luminaˮ  (3), ,,muzica 

firelor de iarbă îmi curgea sub pleoapeˮ (3) 

,,iată fântâna nopții se duce la culcareˮ(8), 

,,scriu cu lumina soarelui / într-un izvor cu 

apă limpedeˮ ( ...de câte ori am auzit...). 

Evocând uneori satul: ,,satul iese gol din 

interioarele memorieiˮ,  și vârsta copilăriei, 

ingenuă, nealterată, dar efemeră: ,,fructele 

sălbatice ale copilărieiˮ (5) ,,tic-tacul 

copilărieiˮ (6), poetul deplânge înstrăinarea 

urbană:  ,, orașul se scurge lent/ pe străzile 

dezacordate / un huruit infernal/ în jur numai 

cioburi de gânduriˮ (24). Ca o temă 

frecventă apare cuvântul și privilegiul său de 

a îndeplini funcția sa poetică. De aceea se 

vorbește despre ,,claviatura cuvântuluiˮ (3), 

,,căderea în ispită a cuvintelor / limbajul 

poetic al memorieiˮ (20), ,,imperiul 

cuvântuluiˮ (4) ,,imaginea unui lan de 

cuvinteˮ (5). Atenția se îndreaptă și spre 

momentul  poietic, al plămădirii versului: 

,,se face noapte în cântecˮ(23), ,,aș scrie 

despre singurătate / și n-am cuiˮ (...lume, 

lume, ce-ai cu mine...), ,,priviți poezia din 

mineˮ (...priviți poezia din mine...), limbajul 

însuși dobândind existență independentă: ,,o 

metaforă izbucnește în plânsˮ (...și 

provizoriu viața...). Iată și ipostaza poetului 

aflat mereu în dialog cu cuvintele care îi 

invadează spațiul: ,,voi vorbi cuvintelor din 

acest colț al camerei / nu pot singur să mă 

apăr de singurătate / și așa fereastra fiind 

dată la o parte / poemul intră tiptil / așa pe 

nepusă masă.ˮ (9). Iubirea este generoasă și 

pură, dar controlată cu parcimonie: ,,vino 

lângă mine am stelele prinse în năvodˮ (10), 

,,îmi pui pe umăr/ o floare de melancolieˮ 

(30) 

Reprezentativ pentru atmosfera lirică 

proprie confesiunii și creației ne pare poemul 

8   - ,,îmi place la nebunie noaptea aceasta de 

liniște/mângâi somnul merilor / cuvintele 

prin iarbă silabisind discret poezia foșnită / 

imprevizibil / luna scoate capul de după nori 

/în definitiv / dacă până în zori noaptea 

moare.ˮ 

Mai îmblânzit sub raportul manevrării 

limbajului care reintră în făgașul normării, 

volumul Morminte insomnice –creația 

lexicală nu-i este străină autorului - pare a fi 

reflectarea traversării unei experiențe de 

viață în preajma cimitirului. Remarcabil este 

însă faptul că nu răzbate nicăieri spaima 

extincției, perspectiva thanatică dobândind 

neașteptate rezonanțe. De aici și 

originalitatea viziunii asupra morții și a celor 

care o populează în locurile lor ,,de veciˮ. 

Singură moartea este nemuritoare, vrea să ne 

încredințeze poetul. Pentru argumentare, 

creează adevărate scenarii, apropiind poezia 

de proza lirică. După cum constată Ion Dur, 

prefațatorul volumului, se poate identifica un 

ton ,,ludico-metaforicˮ, prin care perspectiva 

asupra morții devine mai confortabilă. 

Debutul este prozaic: ,,Cosesc iarba crescută 

/ de-a lungul și de-a latul cimitirului / în timp 

ce vântul împrăștie grămada de vise / ce 

pune stăpânire pe mine: /exist în fiecare 

mortˮ (Dorind să mă întorc în moartea lor). 

Visul este astfel condiția intrarea în noua 

ipostază, de mort ,,nemuritorˮ, care însă 

trăiește neodihna de a fi veșnic. Iată și  

contextul în care aceasta se produce, într-o 

imagine inspirată, cu fior arghezian: ,,La 

miezul nopții în cimitir / forfotă, cad stelele 

una câte una, / golindu-se cerul / se deschid 

lacătele pământuluiˮ (Forfotă) 
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  Poemele sunt populate de întreaga 

scenaristică a ritualului funebru: ,,Îngerul se 

ține scai de mine,/ înaintea morților 

deconspirându-măˮ (Corigent la aritmetica 

morții), ,,Stau la poarta cimitirului / deghizat 

în cerșetorˮ (Nu mai știu nimic), ,,afară trec 

morții/ pe umeri veseli își duc crucileˮ 

(Noaptea pe lună) ,,groapa care crește mereu 

/ din trupul meuˮ (Forfotă). Narațiunile 

imaginate de poet sunt încărcate de 

simboluri: purtând coasa pe umeri, omul 

poartă în sine moartea, care uneori evadează 

din trup, provocând protestul morților; în 

capela mortuară, poetul scormonește sub 

dale cu unghiile după strălucirea aurului; 

îngerul și cucuveaua îi devin poetului 

tovarăși de beție, până la contopire prin 

pierderea identității; alteori  îmbie însăși 

moartea la o cană cu vin. Înțelegerea 

balansului între a fi și a nu fi, ca alt mod de a 

exista, îl conduce pe poet la o viziune senină, 

din care descinde tonul de duioșie și 

compasiune: ,,Moartea mea are nevoie de 

afecțiune / îi deschid poarta / e tristă / 

aproape abătută / și nu mă poate privi în 

ochiˮ (Singur). Cu gândul la o variantă a 

,,Miorițeiˮ în care autorul anonim se 

adresează morții cu diminutivul ,,mortuțăˮ, 

sentimentul nu ne pare străin. 

Confesiunea lirică mizează pe paradox și 

ambiguitate, ambele stimulative pentru 

receptare: ,,mă simt un mort tot mai 

tristˮ(Mă simt un mort tot mai trist), ,,îmi 

așez grăbit / moartea într-un sicriuˮ (Ne 

trăim viața unul altuia), ,,dintre toți morții / 

eu sunt cel mai fericitˮ (Mama trezită din 

vis), ,,Ca oricare mort / stau de vorbă cu 

viațaˮ (Precum un mort oarecare). Relația 

cu moartea devine luminoasă prin 

intermedierea cuvântului, a poeziei: ,,poemul 

deja scris a rămas singur / să-mi întâmpine 

moartea / și a supus-o: / moartea cât e de 

moarte / s-a poticnit / în nemurirea luiˮ. 

(Moartea cât e ea de moarte). Bacoviană 

doar prin termenul de referință, lirica din 

volumul ,,Morminte insomniceˮ ne apare și 

ca un semn al fericirii de a trăi, despre care 

vorbește poetul, gata să se joace cu moartea 

,,de-a baba oarbaˮ (Fără de viață). Demn de 

a fi apreciat, întreținând tensiunea ideilor, 

versul alb este o marcă a spontaneității; 

încercările prozodice fac un deserviciu 

conținutului. 

Într-o continuitate tematică, volumul 

,,Livada nopțiiˮ reia și modalitatea libertății 

totale în constituirea discursului liric, fără 

titluri, fără punctuație. Considerat din acest 

motiv de G. Hasmațuchi  în prefață ,,un 

poem de sine stătător, cu o structură 

arborescentăˮ, volumul se distinge prin 

frecvența termenilor din domeniul religios 

creștin, dar și prin prezența cunoscutului 

univers  în care poetul își trăiește viața și 

moartea. Alături de îngeri și de Dumnezeu, 

apar mama, tata, câinele Roșu, furnici, 

greieri, fluturi, păianjeni, licurici, viețuitoare 

cu semnificații simbolice în etosul popular, 

pe care poetul le încarcă cu noi sensuri.  

Tema creației intră în competiție cu cea a 

ciclului viață - moarte. Scriind cu o peniță 

dăruită de moarte, așa cum menționează în 

motto-ul volumului, poetul caută ,,spiritul 

poemuluiˮ, când cuvintele vin ,,ca un pluton 

de execuțieˮ, iar în ,,livada nopțiiˮ asistă ,,la 

slujba de înviere a poemuluiˮ; desigur, 

inspirația are origine celestă: ,,îngerul îmi 

desena / cu degete de lumină / cuvintele 

dintr-un versˮ.  Confruntarea cu moartea este 

posibilă când este stăpân al versului, ne 

spune autorul: ,,te aștept moarte / am scos și 

luna pe balcon / ultimul vers l-am ascuns sub 

pat / (...) te aștept, / nu te ascunde / în iarba 

din livada nopții / te aștept cu luna pe terasă / 

m-au uitat până și morții / îngerul și poezia / 

au plecat de acasă.ˮ Funcția soteriologică a 

creației este garanția existenței. Semn al 

unor trăiri obsesive, repetitivul are rol de 

intensificare, deși uneori, sub presiunea 

încercării de a versifica, descalifică 

procedeul: ,,livada de acum, livada de apoi / 

în iarba nopții s-a sinucis...ˮ Mai abstracte, 

mai conceptuale, închegările lirice din acest 

volum supun cititorul la un efort de 

descifrare, nu lipsit de provocări filozofice: 

,,veșnicia intră în suflet / ca într-o peșterăˮ, 

,,a murit în iarba nopții luminaˮ, ,,umblă 

tiptil prin livada nopții / pomul ființei 

doldora de floareˮ.  

Dumitru Cristănuș rămâne un original 

poet al nopții, al somnului, al morții.
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Liviu Pendefunda 

 
 
 
 

Cântec veșnic în Cuvânt 
 

Lumina anilor 

învârtoşind anii Luminii  

a împletit cuvintele'n Cuvânt  

şi-a aşternut precum zăpezile 

dorul speranţei 

întru credinţa unui dor. 

 

Altfel creat-am eu Geneza  

şi'ntrânsa Ea  

creatu-m'a pe mine,  

eu devenind la rândul meu  

în pagini de iubire  

un Cuvânt. 

 

Așa Lumina îţi aduce  

dragostea - un nor plutire. 

Ascult-o, iubito! 

Ea cântă pentru tine  

din adâncul meu... 
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Sergiu Cioiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Târziu, destinul meu a fost ca să revin. 

Destinului, n-am încotro, mă-nchin ! 

Sunt un bătrân, din nou, la început, 

Dar drumul ăsta nou, l-am străbătut. 

Firesc să uiți, firesc să-ți amintești 

Ce ai ştiut cândva și, cât mai ești, 

Cum poți să înțelegi ce nu cunoști, 

În lumea-n care vezi atâţia proști 

Care n-au timp să înțeleagă 

Și-a căror căutare e prea vagă, 

Prea ocupați să facă bani la repezeală, 

Rapid, cu orice chip, și-orice urzeală ?... 

 

S.C. aşteptând provinciile și "diaspora",  

cu aceeași dragoste neîntreruptă,  

pentru-adevăr și pentru ce se luptă 

nemulțumiții de-azi... O tempora!... 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

SERGIU CIOIU ONE-MAN-SHOW 

SALA RADIO 
12 Decembrie 2019, orele 19:00 
 

Sergiu Cioiu va prezenta un recital 

extraordinar muzical, poetic, tandru și 

ironic, în care poezia și cântecul, împreună, 

fac un excelent divertisment, intitulat: 

« SERGIU CIOIU ONE-MAN-SHOW, 

cântece ale prezentului continuu » pe versuri 

de mari poeți români (Adrian Păunescu, 

Marin Sorescu, Romulus Vulpescu, George 

Ranetti, George Topârceanu, Miron Radu 

Paraschivescu și ALEXANDRU MANDY.   

Acompaniat de Lyuben Gordievski (pian 

şi baian), Vlad Crețu (chitara), Adrian 

Flautistu (contrabas), Dan Incrosnatu 

(percuţie).  

Sergiu Cioiu, om spectacol, cu o lungă 

experiență de actor-cântăreț, stabilit de 37 de 

ani în Canada, revine periodic în țară, 

toamna și primăvara, din 2016. Artistul 

participă la emisiuni de televiziune, prezintă 

recitaluri de succes pe scenele bucureştene, 

şi ale unor teatre din ţară, în care îmbină 

cântecul cu poezia, reușind o adevărată 

fuziune cu publicul spectator. 

Cunoscut interpret de muzică uşoară din 

anii '60, '70, ’80, Sergiu Cioiu, despre care 

Nichita Stănescu scria « Bucuria 

interpretării lui, ne deschide pleoapa cu un 

răsărit de stea…. » a lansat mari piese 

de succes precum "Cântecul vântului", 

"Glasul tău", "Pentru cine?", "Mersi, 

Bécaud", "Primul loc de pe pământ", "Cred" 

și  Tripticul patrimonial dedicat  operelor lui 

Constantin Brâncuşi, dela Tg. Jiu, "Poarta 

sărutului", "Masa tăcerii",  "Coloana fără 

sfârşit".    

In foaierul Salii Radio, se va putea 

viziona o remarcabilă expoziţie de 

fotografii, „Sergiu Cioiu, din spectacole”, 

semnată de cunoscuta realizatoare TVR, 

Ioana Bogdan. 

Pentru publicul amator, deasemenea,  se 

vor găsi  cele 4 albume discografice, ale lui 

Sergiu Cioiu apărute între anii 2016-2019, 

editate de Casa de Discuri  Eurostar, ultimul, 

fiind „PUR ȘI SIMPLU SERGIU CIOIU – 

Compoziţii proprii, pe versuri de mari mari 

poeţi romani,  înfățișându-l ca un veritabil 

compozitor - 17 muzichii  izbutite (variate ca 

stil, tempo, culoare, armonie, oferind 

multiple nuanţee de interpretare) îînvelesc în 

carcasă sonoră poezii adevărate, de mare 

profunzime; unele sobre, altele sprințare, 

unele elegiace, altele de-a dreptul filozofice 

și unele chiar umoristice, valori literare 

românești. CD-ul cuprinde îînregistrări 

dintr-un concert live (Teatrelli, oct. 2018) 

realizat alături de 4 excelenți muzicieni. 
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1. “Vântule şi alte cântece, Sergiu Cioiu 

cântă Mandy” (dublu album) 

2. “Pe cine numim …EU” (dublu album cu 

cântece și poezii de Marin Sorescu). 

3. “Cine a găsit tineretea mea…” (cântece din 

repertoriul artistului pe muzica celor mai 

cunoscuți și valoroşi  compozitori din 

patrimoniul muzicii uşoare româneşti: Florin 

Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, 

Mihai Dumbravă, Robert Flavian, Cornel 

Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae Kirculescu, 

Radu Şerban, Vasile Veselovski, H. Malineanu, 

Temistocle Popa, Laurențiu Profeta, Andrei 

Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 

4. “Pur și simplu Sergiu Cioiu” (compoziții 

proprii pe versuri de mari poeți români).  

În această perioadă a lansat un volum de 

memorii, intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura 

Ars Longa), alcătuit de autoarea Pușa Roth. Volumul este însoțit de un audiobook - o 

trecere în revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul artistului. 

 

Cronici de la spectacolele lui Sergiu Cioiu 
Dinu Săraru, Un „Concert Sergiu Cioiu” (Cronica -Teatrelli, -mai ,2017) 

Miron Manega, PUR ȘI SIMPLU - SERGIU CIOIU (Cronică –Teatrelli,  octombrie 2018) 

Miron Manega, despre recitalul Pe cine numim... Eu  (Cronică – Teatrelli, mai 2017). 

Stire TVR Cluj: despre Sergiu Cioiu, 

spectacolul din Israel, din septembrie 2018. 

 

Clipuri din recitalurile sale: 

INVOIALA – din Pe cine numim… EU 

(Teatrelli, 2017, versuri Marin Sorescu, 

muzică Dan Stoian)  

Sergiu Cioiu Pur și Simplu – (Teatrelli, 

2019): 

MASCA  (Romulus Vulpescu / Sergiu 

Cioiu) 

Rică  (M.R Paraschivescu / Sergiu 

Cioiu) 

TÂMPLARUL PRICEPUT  (M.R. 

Paraschivescu / Sergiu Cioiu ) 

CEVA (Pe cine numim... EU, 

Teatrelli, 2017) 

Venise vremea (Teatrelli, 2017) 

Trec fetele toamna (Teatrelli, 2018) 

Teatrul Național Marin Sorescu – Craiova 

– 

RÂSUL, PLÂNSUL, IUBIREA   

Nevasta mincinoasă, Terente și Titina, 

Venise vremea 
 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/un-concert-sergiu-cioiu-1_591eab235ab6550cb83d94d5/index.html
http://www.certitudinea.ro/articole/muzica/view/mersi-sergiu-cioiu
http://www.certitudinea.ro/articole/muzica/view/sergiu-cioiu-o-diversiune-iubita-de-public
https://www.youtube.com/watch?v=hVBeGA3336Y
https://youtu.be/4qmDfBYMgYc
https://www.youtube.com/watch?v=IhtoGHVxJ6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VYPyYhUgwUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zE7BoERYdII&feature=youtu.be
https://youtu.be/-8KyYIViV84
https://youtu.be/fDOkj1ajDgE
https://vimeo.com/313594135
https://youtu.be/xnDkRWIwBCw
https://youtu.be/xnDkRWIwBCw
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Scurtă biografie 

 
Sergiu Cioiu este absolvent al I.A.T.C. I.L. 

Caragiale (Institutul de Artă Teatrală și 

Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964).  

În perioada 1964-1967, este angajat al Teatrului 

de Revistă ¨Constantin Tănase din București, unde 

este cotat ca un apreciat interpret de cântec poetic. 

În august 1965, selecționat de Bruno Coquatrix, este 

remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În 

cunoscuta revistă Le Figaro, a fost comparat cu Yves 

Montand (din perioada tinereții) şi cu Marcel 

Mouloudji.   

Din anul 1966, îmbrățișează o carieră de artist 

independent, performând pe diferite scene din 

România, Europa (Franța, URSS, Polonia, Belgia, 

Olanda) și Israel.  

Între 1972 și 1975, este actor al Teatrului de 

Operetă “Ion Dacian” din București.  

În perioada 1975-1982, este  profesor de actorie 

pentru învățământul artistic la Școala Populară de 

Artă din București, la catedrele de actorie și canto. 

În această perioadă înființează Teatrul de hârtie, un 

teatru-studiu bazat pe dramatizări din poezia 

românească. Spectacolele de poezie și muzică 

realizate de Cioiu au fost premiate în cadrul unor 

festivaluri naţionale. 

În anul 1982, părăsește țara împreună 

cu familia și se stabilește mai întâi în 

Franța, apoi în Canada, la Ottawa.  

În Canada, oferă ateliere de arta actorului la 

University of Ottawa, colaborează cu Teatrul 

municipal din Hull (Théâtre de l'Île), continuă o 

activitate de actor, interpret de cântec și poezie. 

Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri 

de poezie și muzică, pe scenele unor teatre din 

București, Brașov, Caracal, Cluj, Constanţa, 

Craiova, Iași, Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. 

Apare la numeroase emisiuni de radio şi 

televiziune.  

Tot din 2016, lansează prin Casa de Discuri 

Eurostar, trei albume discografice.  

De asemenea, în primăvara anului 2016, 

lansează un volum  de memorii, intitulat Nu știm 

aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu 

Cioiu (Editura Ars Longa). Volumul este însoțit de 

un audiobook - o trecere în revistă a acelei epoci, în 

care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul 

artistului. 

 Pentru mai multe detalii despre biografia sa 

artistica, puteţi accesa adresa web de mai jos: 

http://topromanesc.ro/sergiu-cioiu-un-actor-

interpret/

 

 

 
 

    

 

http://topromanesc.ro/sergiu-cioiu-un-actor-interpret/
http://topromanesc.ro/sergiu-cioiu-un-actor-interpret/
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  Sorin Cerin 
 

1) Teatrul Absurd 
 

Atât de grele, 

 ne deveniseră Orizonturile, 

încât nici unul dintre noi, 

nu mai reușeam să le ducem, 

Destinului, 

 înfometat de Depărtările, 

din noi înșine, 

ajungând fără să ne dăm seama, 

în Gara de Amăgiri, 

a Privirilor ruginite și abătute, 

răscolite de Așteptările fără adrese, 

ale Dorințelor, 

înecate de Iluziile Vieții și Morții, 

în Zorii amari ai Disperării, 

jucată cu casa închisă, 

la Teatrul Absurd, 

de pe scena căruia, 

alergam încercând să ne salvăm, 

prinzându-ne de Nisipul Cuvintelor, 

 ori de câte ori, 

încercam să ne clădim, 

Castele de Vise, 

care ni se dărâmau, 

înecate în Lacrimile de Ceară, 

topite de Înstrăinarea, 

 față de propriul nostru Sine, 

al Amintirilor din Viitor. 

 
 

2) Prețul Destinului 
 

Săniile de Gânduri, 

 trase de caii Amăgirilor, 

prin nămeții plini de sudoare, 

 ai Disperărilor, 

ni se împotmolesc, 
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pe drumurile prăfuite, 

 ale stelelor căzătoare, 

ce ning atât de multă  Durere, 

încât a început să scadă, 

 Prețul Destinului, 

Clipelor ucise de Timp, 

la Măcelăria Iluziilor Fericirii, 

unde ne sunt livrate, 

 atâtea sortimente, 

 de Promisiuni deșarte, 

încât Moartea, 

 nu mai știe, 

 ce să aleagă mai întâi, 

pentru scena festivă, 

 de la Teatrul Absurd, 

al Deșertăciunilor. 
 

3) Nu va lipsi nici o piesă de Teatru 

Absurd 

 
Te aștept Deșertăciune, 

știind că ești mult mai îngăduitoare, 

decât Perfecțiunea Compromisurilor, 

pe care ni le face Moartea, 

cu Iluziile Fericirii, 

care ne promit, 

 întreaga Lume de Apoi, 

din care nu va lipsi, 

 nici o piesă de Teatru Absurd, 

ce aparține Mobilierului Paradisului, 

a cărui recuzită, 

ne este refuzată, 

 pe străzile Inimilor de Pustiu, 

unde interpretăm, 

 rolurile propriilor Destine, 

 de Statui Vivante ale Disperării, 

împotmolite în Durere. 
… 
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Ion Nălbitoru 

 

Evoluție Neutrosofică în Spirală  
în viziunea prof. univ. dr. Florentin Smarandache  

și a scritorului și jurnalistului Andrușa R. Vătuiu 
 

 

Volumul „Evoluție Neutrosofică 

Umană în Spirală sau Divinul este în Om” 
(Human Neutrosophic Evolution in Spiral or 

The Divine is the Man), autori: Florentin 

Smarandache și Andrușa R. Vătuiu, este 

bilingv (româno-englez) și este structurat în 

două părți, prima în română și a doua în 

engleză, fiecare având șase capitole: 

Miracolul biologiei, Căutări în negura 

timpurilor, Căutând viața extraterestră, De la 

Leonardo da Vinci a pornit totul, 

Conexiunea biologiei cu alte științe, 

Tezaurul umanității.  

Termenul de „Neutrosofie” a fost 

introdus de domnul Florentin Smarandache 

în 1995. 

Lucrarea de față este un studiu științific 

pe care domnul Andrușa Vătuiu îl prezintă 

pe înțelesul cititorilor și încearcă să aducă 

lumină și răspunsuri la multe întrebări 

neelucidate despre existența omenirii. 

Autorii, profesor universitar doctor 

Florentin Smarandache de la Universitatea 

New Mexico din SUA și domnul Andrușa R. 

Vătuiu, scriitor și jurnalist din Orșova, 

pornesc în textul de față din adâncurile 

omenirii, ale originii omului și evoluției 

sale, aducând ca dovezi în ipotezele 

domniilor lor studiile oamenilor de știință, 

descoperiri arheologice, documentații 

istorico-științifice precum și religioase. 

Dânșii le interpretează, din punct de vedere 

științific, și le transpun într-o lumină mai 

clară pentru înțelegerea și accesul la aceste 

informații al celor interesați. 

Un rol important în studiul și 

„explicarea mecanismelor vii, animale și 

vegetale” pe Terra o are „Biologia” ca 

„știință a organismelor vii”. 

 

 

Multe întrebări, uneori cu răspunsuri 

confuze, au fost puse despre „când” și 

„cum” a apărut viața pe Pământ. În acest 

sens s-au format două opinii: „una se referă 

la evoluția speciilor prin modificarea unor 

caracteristici impuse de influența mediului 

și de adaptare la acesta, iar a doua se referă 

la apariția vieții prin creație”. 

Prima teorie „evoluționistă a fost a lui 

Darwin”, iar la capătul opus teologia care 

„susține teoria creației divine”. 

Cei doi autori iau în studiul lor ambele 

ipoteze. 

Domnul profesor universitar doctor 

Florentin Smarandache „a generalizat 

Teoria Evoluționistă a lui Darwin la Teoria 

Neutrosofică a Evoluției, care cuprinde 

Grade de Evoluție / Indeterminare / 

Involuție”. Fiecare dintre acestea trei, 

evoluție, indeterminare și involuție, având 

„un grad” de adevăr, indeterminare sau 
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neadevăr. Și, după o scurtă demonstrație 

științifică,  se ajunge la concluzia că 

„Adaptarea la un nou mediu înconjurător 

înseamnă dezadaptarea la mediul 

înconjurător anterior.  Evoluție într-o 

direcție înseamnă involuție într-o altă 

direcție”. 

Pe baza acestor considerente (și al 

multora altele) ia naștere „Teoria 

Neutrosofică a Evoluției, Involuției și 

Indeterminării”. 

În carte, domnul Andrușa Vătuiu vine cu 

câteva exemple concludente de evoluție, 

indeterminare și involuție. 

Înțelegem că procesele și fenomenele se 

repetă, adică este un ciclu, dar ca o spirală 

(De exemplu: economia crește, descrește, 

stagnează și apoi acest ciclu se repetă. Sau 

imperiile au trei perioade semnificative: se 

măresc, stagnează și descresc chiar până 

dispar, iar în locul lor se nasc altele) 

Cei doi autori abordează în continuare 

cele două laturi, cea științifică și cea 

religioasă, despre planeta noastră. 

Ca urmare a măsurătorilor radiometrice 

„Pământul s-a format în urmă cu peste 4,5 

miliarde de ani, iar viața a apărut  mai întâi 

în oceane, aproximativ cu 4,1 miliarde de 

ani în urmă.” Apoi Florentin Smarandache 

aduce în discuție studiile făcute în 

Arhipelagul Galapagos din Ecuador și 

Australia de Vest. Ne vorbește și despre 

Explozia Cambriană dar și de căderea unui 

asteroid care a dus la dispariția dinozaurilor. 

Revenind la „celebra scriere < Originea 

speciilor >, geologul și biologul britanic 

Charles Darwin a lansat teoria 

evoluționistă, potrivit căreia toate speciile 

de forme de viață au evoluat din strămoși 

comuni prin selecție naturală”. Deci ni se 

clarifică o chestiune despre care mulți dintre 

noi eram induși în eroare și anume că 

Darwin ar fi afirmat în lucrarea sa  că omul 

se trage din maimuță. Autorii lucrării de față 

ne confirmă că: „Nu există niciun pasaj în 

celebra sa lucrare în care să pomenească 

despre om și despre originile sale.”  Doar la 

finalul lucrării sale Darwin spune: < se va 

face lumină și asupra originii omului și a 

istoriei sale >.  În realitate Thomas Huxley 

„a scris prima lucrare elaborată în care 

vorbea despre asemănarea dintre om și 

maimuțele antropoide asiatice, dar, mai 

ales, cele africane” (1863) 

 Bineînțeles că teoria evoluționistă îi 

deranjează pe susținătorii religioși.  

„Fundamentaliștii creștini și evreii 

ultraortodocși  critică descendența omului 

din primatele timpurii pe motiv că această 

teorie contrazice Cartea Genezei”. 

În prezenta lucrare „Evoluție 

Neutrosofică Umană în Spirală” este 

analizată și poziția religioasă, dar din păcate 

sunt multe neconcordanțe cu realitatea. 

Astfel, după Biblie omul a apărut în urmă cu 

7500 de ani, dar în realitate „primii umanoizi 

ar fi apărut în urmă cu câteva sute de mii de 

ani, chiar un milion și ceva.”  Iar în Geneză 

se vorbește despre întreaga Creație divină în 

doar șase zile, când în realitate este vorba de 

miliarde de ani. Și după părerea mea, 

Creația încă nu s-a terminat; dispar aștrii în 

univers, poate chiar sisteme solare, și apar 

alte stele și sisteme solare. 

Totuși, dacă se merge pe linia Creației 

divine, autorii lucrării de față își pun două 

întrebări: „divinitatea este un personaj 

singular sau reprezintă o anumită 

comunitate cu un grad ridicat de civilizație, 

capabilă să genereze viață și arhetipuri 

structurale? Să fie vorba de Sfânta Treime 

ca formă multiplă a divinului?” 

Se vorbește apoi despre zei, despre 

cultura și textele sumeriene, egiptene, 

chineze, mayașe etc. 

„Specialiștii din domeniul 

paranormalului”  susțin că „omul este o 

structură vie complexă, alcătuită din mai 

multe straturi sau corpuri, și anume: corp 

material (fizic sau somatic), corp energetic 

format la rândul său din mai multe straturi 

și spirit.” 

În zilele noastre știința a evoluat atât de 

mult încât  „omul este o entitate biologică 

vie alcătuită din mai multe corpuri situate în 

planuri diferite sau pe nivele vibraționale 

diferite”. 

Omul, pentru a intra în posesia 

adevărului despre el, dintotdeauna a fost 

obsedat de o serie de întrebări și pentru a 
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afla răspunsuri, uneori subiective alteori 

obiective, a făcut „căutări în negura 

timpurilor”.„Ce este ființa umană? Care 

este rolul nostru în Univers? Care este 

originea speciei umane și care-i va fi 

evoluția în viitor? Suntem produsul unui 

accident cosmic, rezultatul unui act de 

creație sau al unei evoluții de la simplu la 

complex? Viața este o treaptă în 

metamorfoza biologică, un ciclu perpetuum 

sau o etapă întâmplătoare?” 

Cercetările arheologice au ajutat oamenii 

de știință să intre în posesia a noi 

„informații despre specia umană, despre 

geneza și evoluția ei”. Ei au coroborat 

„descoperirile arheologice” cu „legendele, 

folclorul popoarelor, documente 

religioase”. 

Dar revoluția tehnico-științifică a făcut 

posibilă datarea unor obiecte și schelete cu 

ajutorul carbonului. 

Se vorbește în carte despre Atlantida dar 

și despre potopul biblic 

În continuare ni se explică despre 

„elohim” și legătura acestora cu planeta 

explodată Phaeton. Nu este exclusă nici 

„ipoteza intervenției extraterestre.” 

Autorii prezintă descoperirile unor 

arheologi renumiți dar și izvoare mayașe, 

concluziile unor oameni de știință japonezi, 

despre basoreliefuri, dinastii, scrieri antice, 

scrieri religioase etc. 

Autorii fac referire și la „Cartea lui 

Enoh” și faptul că „Enoh la acea vreme a 

luat cunoștință despre legea atracției 

universale, alcătuirea universului, mișcarea 

de rotație și revoluție a corpurilor cerești...” 

Dar „teoria evoluționistă a lui Darwin ” 

se clatină fiindcă omenirea „după o 

perioadă de înflorire, a cunoscut un regres 

teribil”. 

Profesorul universitar doctor Florentin 

Smarandache „a demonstrat existența mai 

multor paradoxuri, inconsecvențe, 

contradicții și anomalii în teoria 

relativității. Astfel, nu toate legile fizice 

sunt aceleași în toate cadrele de referință 

inerțiale”.  De asemenea, domnul 

Smarandache susține existența unor viteze 

mai mari ca viteza luminii, fapt demonstrat 

prin experimentul CERN. 

În ultimul timp cercetătorii caută viața 

din „spațiul extraplanetar”. Dar în ce 

condiții și sub „ce formă poate exista?” 

Uneori facem greșeala  și raportăm 

posibilitatea existenței vieții doar la 

condițiile terestre. În schimb ea, în sistemele 

planetare din spațiul cosmic, s-a format și 

evoluat în condiții diferite de ce ni se oferă 

pe pământ, au alt grad și alte forme de 

adaptabilitate. 

Autorii acestui volum confirmă faptul că 

în galaxia noastră, Calea Lactee, sunt în jur 

de „400 de miliarde de stele asemănătoare 

soarelui nostru”, iar în univers ar fi vreo 

200 de miliarde de galaxii. 

Mulți astrobiologi susțin că ființele 

extraterestre ar putea să nu fie „după chipul 

și asemănarea noastră”. De asemenea, 

biochimiștii acceptă că elementul carbon 

„este o componentă cheie a vieții de pe 

Pământ”, dar acest lucru nu se poate 

extrapola la întreg Universul. În opinia 

unora „și arsenicul ar putea susține viața”. 

Lecturând această carte și găsind 

plauzibilă ideea că am putea fi creația unor 

extratereștri, adică dumnezeii noștri, care la 

rândul lor să aibă și ei creatorii lor, mi-a 

venit în minte o idee și anume că arhanghelii 

pot proveni din spațiul cosmic dintr-o 

civilizație foarte înaintată, iar acei heruvimi 

cu mulți ochi și serafimi cu multe aripi ar 

putea fi chiar acele nave spațiale cu care se 

deplasează. Chiar despre Sf. Ilie se spune că 

a fost ridicat la cer cu un car de foc! Nu 

cumva este vorba tot de o navă spațială 

extraterestră? Nu cumva și legendele zeilor 

din Olimp au un dram de adevăr și aceia au 

fost extratereștri care au vizitat Terra? Mă 

rog, aceasta este doar o opinie proprie pe 

care mi-o asum, dar care poate fi totuși o 

ipoteză care ar putea fi luată în considerare 

pe viitor. 

În continuare autorii ne informează 

despre recepționări radio din spațiul cosmic, 

despre observatoare și radiotelescoape, 

despre primele zboruri în spațiu și primii 

oameni care au pășit pe Lună, despre sateliții 

artificiali și telescopul spațial Hubble. Se 
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preconizează și primul zbor cu echipaj uman 

spre planeta Marte. 

Un capitol este dedicat pictorului, 

sculptorului, arhitectului, scriitorului și 

inginerului Leonardo da Vinci. Lecturând 

cartea veți afla cu surprindere despre ce este 

vorba. Studiile lui Leonardo da Vincii au 

dus la apariția noii științe, biomecanica. Și 

de aici de-a lungul timpului s-a dezvoltat 

biologia din care au derivat „biofizica, 

biochimia, bioelectricitatea, biocomunica-

ția”. 

Domnul Florentin Smarandache este 

omul de știință care l-a contrazis pe Einstein. 

Dacă Einstein susține în Teoria Relativității 

că spațiul și timpul sunt relative iar viteza 

maximă este a luminii, fizicianul și 

matematicianul Florentin Smarandache 

susține opusul, el considerând spațiul și 

timpul ca fiind absolute, dar și existența 

vitezelor mai mari ca viteza luminii, 

dezvoltând astfel Teoria Absolută a 

Relativității. 

În cartea „Viață, spațiu și timp în 

infinit” domnul Andrușa Vătuiu  explică 

faptul că „spațiul se deplasează pe spirala 

timpului, care, reunite, evoluează pe o altă 

spirală – spirala sistemului spațio-

temporal” și că ”Viitorul nu poate fi decât 

al evoluției neutrosofice spiralice”. Și la 

finalul cărții autorii vin cu exemple 

concludente „din zilele noastre de evoluție 

neutrosofică spiralică”. 

Așa cum afirmă și autorii „Lucrarea de 

față se dorește a fi o pistă de lansare spre 

orizonturile cunoașterii, spre esența unor 

posibile adevăruri universale și bineînțeles 

spre esența devenirii noastre biologice și nu 

numai”.  

Autorii ajung la concluzia că „în timp ce 

acumulăm noi date și informații care 

lămuresc aspecte necunoscute, avem 

surpriza să constatăm apariția altor 

necunoscute, care așteaptă și ele o 

rezolvare”. Este un fel de linie a orizontului 

care cu cât te apropii de ea, aceasta se 

depărtează descoperind noi ținuturi. 

În această alergare după noi descoperiri, 

în goana de a cunoaște cosmosul și a evada 

în el, omul uită că nu-și cunoaște îndeajuns 

planeta pe care trăiește și propria ființă. 

Domnii  Florentin Smarandache și 

Andrușa Vătuiu stabilesc următoarea ipoteză 

„corpul uman este tezaurul umanității, dar 

este un tezaur pe care trebuie să-l 

descoperim numai prin progres științific și 

tehnologic” adică prin evoluție.  

Volumul „Evoluție Neutrosofică 

Umană în Spirală sau Divinul este în Om” 
(Human Neutrosophic Evolution in Spiral or 

The Divine is the Man), autori: Florentin 

Smarandache și Andrușa R. Vătuiu, este 

un studiu științific care elucidează multe 

întrebări pe care și le pune omenirea și 

trebuie lecturat cu interes și pasiune. 
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Melania Rusu Caragioiu 
 

 

Peisaj  de perisaj 
 

Sunt ,,iconom”  

La schit, răsărit, 

Chiar v-am povestit 

Prin clopot, din dom. 

 

Îmi cereți rugăciuni 

Că de-altele n-am, 

Doar trei tăciuni; 

N-am mai văzut un ban... 

 

Ziceți că am zidit mănăstire, 

Știu eu ? Poate Sfîntul să știe; 

Sunt un nevinovat... Și mie 

Mi-a apărut lăcașul, fără știre... 

 

De am și lacuri și trei izvoare, 

Ce-s eu de vină, de sunt de toate, 

Chiar și o limuzină cu opt ,,roate”, 

Deci nu mă sperii de... televizoare ! 

 

Găselniți poate găsi oricine, 

Dar eu sunt strâns legat de-acest lăcaș, 

Mă simt puternic, unul e ca mine ! 

Iar dacă îmi zici ,,hoț”, îmi ești vrăjmaș ! 

   

 

Repartiție  socială  
 

Doamne ferește de-o așa sclavie 

În epoca de plină libertate; 

Să-i zicem Domnului ca să ne ție 

Să nu ne-nscrie în răboj păcate. 

 

Se-mpuțiează mintea-n scăfârlie,  

Sunt prea multe tentații-acum sub soare 

Și toți o duc în plâns sau veselie 
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Fiecare se-nchină la ,,ce-l doare” 

 

Cum nivelare, cum globalizare, 

Când unul moare noaptea-nfometat, 

În timp ce altul ține sub zăvoare 

Tot ce-a aginisit din ce-a luat?... 

 

Cerut-au chiar și sfinții din icoane 

O lumânare aprinsă de Crăciun 

Dar rareori cei din landou, merzane 

Le-au azvârlit ceva, zburând pe drum. 

 

E mare diferență de opinii: 

De n-ai știut să te îmbogățești,  

Stai molcom, ești în tagma sărăcimii 

Și-acolo vei rămâne cât trăiești!  

 

  

Portul  obrajilor 
 

Motto: 

,, Ori te poartă cum ți-e portul”  

,,Ori vorbește cum ți-e limba...”, 

,,Dar ferește-te de Strâmba!”  
  

Intortochete înflorituri 

Pe vatra plaiului străbun, 

Cu ,, pene, pui și colțișori” 

Cusute-n ie cu ochi buni, 

Împestrițând  în cruciulițe 

La fel motive, ca-n altițe. 

 

Iată aportul popular,  

Un Grigorescu în altar, 

Și mere-ascunse sub pieptar  

Și donițe pe cal legate.  

Lăsat-au doar istorie-n spate. 

 

Obrazul, azi, fardat cu var  

Reflectă coaja de stejar 

... 
 

Doar  cu  imobiliară 

nu  se  face  

primăvară 
 

Primăvara a sosit 

Cucul s-a înzdrăvenit 

Cântă: ,,cu-cu”, inspirat, 

În copacul dărâmat. 

 

 A luat și televizor- 

 Școală pentru puișor- 

Pe când va pleca la vară,  

În voiaj, în altă țară... 

 

Zboară mult și face fețe 

Nemulțumit de fânețe, 

Păduri, drumuri răscolite 

Mulți... căutători de pite, 

Și se-treabă a mirare: 

Om ? Țel: imobiliare ? 

 

Nici sobolul , nici castorul 

Nici, chiar, Mare Ziditorul 

N-a distrus cu voia Lui 

Toată vatra neamului. 

 

Și tot zboară cucul șui,  

Fără pace, fără pui, 

Cântând cam pe nas , a jale 

Văd tot, însă... angarale... 

Sensibilă, dar după caz; 

Nicicum  la vreme de necaz 
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Galina Martea 

 

 

Creația artistică în „AREOPAGUS”, de 

Veronica Balaj și Cristina Mihai  

(Editura Mușatinia, 2019) 

 
Recent la Editura Mușatinia, editor Emilia 

Ţuţuianu, a fost publicat volumul Areopagus, 

autorii acestuia fiind consacrații scriitori și 

jurnaliști Veronica Balaj și Cristina Mihai. Într-o 

ținută editorială admirabilă, lucrarea în cauză 

este captivantă prin conținutul său plin până la 

limită de subiecte nespus de interesante ce 

datează acțiunile firești ale omului creator din 

acest univers. La fel și coperta cărții este demnă 

de atenție și foarte frumos ilustrată, realizator 

Dorin Dospinescu (și redactor șef al editurii), 

imaginea în cauză reprezentând organul suprem 

de judecată și control din orașul stat Atena din 

regiunea Attica, dar și sculptura cu zeița-

patroană a orașului Atena. În această ambianță 

estetică se înscrie, cu mult prestigiu, și prefața 

cărții realizată de Paul Eugen Banciu (distins 

scriitor, în mod aparte romancier și eseist, 

editor de reviste literare, scenarist de film, 

ziarist român), întitulată „Judecata literatorilor”.  

Construită pe elementul fundamental al 

muncii creatoare, Areopagus este o lucrare de 

interviuri sau, mai bine-zis, este o creație 

jurnalistică prin intermediul căreia se regăsesc 

scriitorii români contemporani din întreaga 

lume. Cu un conținut de 202 pagini, cartea 

Areopagus a Veronicăi Balaj (poetă, prozatoare, 

romancieră, publicistă, jurnalistă) și a Cristinei 

Mihai (jurnalistă, poetă, publicistă) este opera 

literară scrisă sub formă de dialog prin care se 

înregistrează convorbirea dintre personaje, 

comunicarea dintre generații, dar mai ales 

convorbirea între reprezentanții culturii 

românești de ieri și de astăzi, personalități care 

știu cum să proiecteze lucruri pline de valori 

spirituale necesare societății românești. Anume 

prin acțiunea trăirilor spirituale această lucrare 

reprezintă forma unui obiect care evocă 

evenimente vitale ale omului creator, ale omului 

creator care conform principiilor individuale se 

zidesc publicații literare cu subiecte concrete sau 

lucrări în baza cărora se pot întemeia teorii 

științifice, în rezultat ideile și conceptele 

respective fiind înregistrate într-o varietate 

enormă de monografii pentru diverse domenii 

sociale. În contextul dat, Paul Eugen Banciu în 

prefața cărții scrie: „Trăim un timp cu 

intensitatea celui datorat unor mari evenimente, 

din ce în ce mai grăbit, mai superficial, în care 

viaţa se interferează cu ficţiunea, cu lumea 

imaginarului, coborând din universul structurat 

al culturii în decursul câtorva milenii. Trăim o 

vreme a interşanjabilităţii valorilor culturale, 

după principiul facil al psihologiei individuale, 

al gusturilor formate acum după alte principii, 

complet distonante cu acumulările şi criteriile 

celor de dinaintea noastră cu doar jumătate de 

secol. Lumea cărţii, fie ea a editurilor, fie a 

librăriilor şi bibliotecilor, lasă acum la o parte 

ficţiunea, parabola exemplară, personajul de 

excepţie, construit după toate regulile tipologiei 

unui specific al unei zone, naţiuni, continent, ca 

în prim plan să apară jurnalul intim al unor 

personalităţi reale, memoriile unei vieţi trăite 

într-un dat istoric, astfel că eroul devine însuşi 

autorul cărţii, ca într-o perpetuă confesiune 

scrisă la persoana întâi”. 

În peisajul acestei cărți, ca parte componentă 

a unei vieți trăite în afara meleagului natal, se 

conturează în mod deslușit dorința omului 

creator de a înregistra în limbaj artistic 

sentimentele și realizările obținute în timp pe 

tărâmul literar/cultural/intelectual. În acest sens, 

o pleiadă întreagă de scriitori români 

contemporani din întreaga lume fac parte din 

această lucrare inedită care se numește 

Areopagus - patrimoniu literar pentru cultura 

națională română. Soarta acestor scriitori din 

afara granițelor țării românești este o istorie 

plină de trăiri emoționale, cu o dragoste 

constantă față de țărâna natală, cu dragoste 

nobilă față de origine prin care curge sângele 
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românesc, indiferent de faptul că sunt în 

depărtare. Este trist acest lucru, însă prin 

descrierea reală a sentimentelor acest om creator 

reușește să înfrunte greul și, totodată, reușește să 

creeze frumosul original care trezește admirație 

și pune bazele unei culturi morale și spirituale. 

Așa fiind, în cuprinsul volumului Areopagus ne 

întâlnim cu scriitorul George Astaloș, poet 

român stabilit la Paris, care discută cu 

consacrata scriitoare Veronica Balaj și la rândul 

său spune: „Am ştiut că voi pleca din ţară din 

noaptea când l-au arestat pe tata… Mama a fost 

condamnată la moarte… Am o bătaie de inimă 

în plus pentru poezie…”. În paginile lucrării ne 

întâlnim și cu scriitorul român Nick Bogdan din 

Canada, care dialogează cu Cristina Mihai și la 

rândul său consideră existența umană în modul 

respectiv: „Viaţa, un document de scris”. Din 

discuțiile realizate se înțelege clar că „Nick 

Bogdan poartă cu el încă acel parfum al 

timpurilor de altădată”. Este foarte interesantă 

și discuția dintre Veronica Balaj și Shaul 

Carmel, Preşedintele Asociaţiei Scriitorilor 

Români din Tel Aviv – Israel, care redă propria 

emoție astfel: „…Când sunt în Israel, mi-e dor 

de ţara de unde vin cu amintiri, sentimente, 

trăiri, cu o limbă în care scriu , respir, când 

sunt în România, mi-e dor de pământul 

străbun…”. Foarte constructivă este și întâlnirea 

Veronicăi Balaj cu poeta de limba română Alex 

Amalia Călin din New York, care exprimă: 

„Libertatea te ajută să te regăseşti pe tine însuţi. 

Poezia m-a renăscut, ea îmi dirijează paşii şi-mi 

conturează viaţa”. O altă convorbire este 

înregistrată între Veronica Balaj și Alexandru 

Cetățeanu, Preşedintele Asociaţiei Scriitorilor 

Români din Canada și fondatorul  revistei 

„Destine literare ”, editată la Montreal ( în limba 

română și în alte limbi), unde ultimul dintre ei 

menționează: „Pe vremea comunismului tind să 

cred că exilatul avea nevoie de mai mult 

curaj…”. Având în convorbiri tema 

comunismului și procesul migrator în străinătate, 

cât și multe alte subiecte, Veronica Balaj 

realizează un dialog și cu Flavia Cosma, poetă, 

scenarist TV, producător, regizor TV din 

Toronto, Canada, în cele din urmă doamna 

Cosma afirmând: „Eu am fugit din ţară tocmai 

pentru a putea să scriu. Poezia este în opinia 

mea, cel mai elegant şi mai scurt drum către 

conştiinţa cosmică”. Interviurile realizate de 

către Veronica Balaj și cu alți scriitori români 

din străinătate sunt nespus de interesante, 

accentul forte fiind pus pe tematici vitale precum 

integrarea în societăți străine, integrarea în arta 

culturii și literaturii, mărturisiri despre viața 

privată în corelație cu cea scriitoricească, despre 

legătura cu scriitorii din țară și străinătate, 

despre promovarea literaturii române în lume, 

despre imaginea societății românești în 

străinătate, despre vocația scriitoricească și 

refugiul în arta scrisului, și multe alte subiecte 

de discuție. Printre  intervievații de către 

Veronica Balaj sunt prezenți: Maia Cristea-

Vieru, poetă, critic de artă, stabilită în Toronto, 

profesoară de limba franceză; Theodor Damian, 

prof., dr., Director al  Institutului de Teologie şi 

Spiritualitate Ortodoxă din New York, poet, 

redactor şef al Revistei „Gracious 

Light”/„Lumină lină”,  New York, fondator – 

coordonator al cenaclului „Mihai Eminescu” 

din New York; Francisc Dworschak, medic, 

autor a trei tomuri - În apărarea lui Eliade, şi al 

unor volume despre personalităţi româneşti de 

renume mondial; George Filip, poet din 

Montreal,  fost redactor șef al revistei „Destine 

Literare”, coordonatorul Editurii „Destine”, 

fost Director de Centru Cultural din Montreal;  

Dinu Flămând, poet, traducător, jurnalist o voce 

la Radio France International; Corneliu 

Florea/Dumitru Pădeanu, publicist remarcabil 

prin nota pamfletară, eseist, autor al mai multor 

volume istorico-politice, exeget, scoate o revistă  

culturală, de autor, este de profesie medic, în 

Winnipeg, Canada; Lucian Hetco, publicist, 

eseist, poet, editorul revistei „Agero” din 

Germania; Ioan Miclău, scriitor, editorul, timp 

de decenii, al Revistei de Artă şi Cultură  Iosif 

Vulcan, fondatorul bibliotecii româneşti „Mihai 

Eminescu”, în Australia; Alexandru Nemoianu,  

renumit profesor universitar în S. U. A., 

publicist, istoric, eseist de marcă; Livia 

Nemțeanu, poetă, vicepreşedinta Asociaţiei 

Scriitorilor Români din Montreal; Adam 

Puslojic, scriitor, curând Preşedinte al 

Asociaţiei de prietenie scriitoricească numită 

Frăţia româno-sârbă, un pod cultural;   Iulia 

Schiff, scriitoare de origine română afirmată în 

Germania, exegetă în limba germană a operei 

lui Ion Barbu, traducătoare; Ana Simon, 

hispanistă, scriitoare, traducătoare, autoare de 

scenarii de film, soţia fostului actor François 

Simon, fiul marelui actor Michel Simon; 

Florentin Smarandache, recunoscut 

matematician pe plan internaţional, poet 

original, teoreticianul curentului paradoxist în 

poezie, SUA; George Uscătescu, fost profesor de 

filozofie la Universitatea din Madrid şi profesor 
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asociat la Universitatea din Florenţa şi 

Sorbona; preşedinte al Societăţii europene de 

filozofie, autor a 100 de volume, traducătorul lui 

Lucian Blaga în limba spaniolă; fost prieten cu 

Brâncuşi. În același context se înscriu și 

dialogurile realizate de Cristina Mihai cu 

scriitorii români de pretutindeni, precum: Călin-

Andrei Mihăilescu (scriitor, profesor universitar 

de literatură comparată şi de limbă spaniolă la 

Western Ontario University, Canada, teoretician 

al literaturii şi un om legat de jurnalismul radio 

- Radio Free Europe, BBC, CBC şi de ziaristica 

din diaspora); Mia Pădurean (scriitoare, 

Asociaţia Scriitorilor Canadieni de Limbă 

Franceză din Outaouais, regiunea Ottawa-

Gatineau); Rodica Raliade (scriitoare din 

România, scrie și despre românii din Ungaria şi 

cei din Canada); Nick Sava (scriitor din 

Canada, Vancouver); Elena Ștefoi 

(Ambasadoare plenipotenţiar a României în 

Canada, poetă, deţinătoarea mai multor premii 

şi medalii); Luminița Suse (autoare a cinci 

volume de poezie, membră a Uniunii Scriitorilor 

din România şi a mai multor asociaţii 

canadiene, printre care Canadian Federation of 

Poets şi Valley Writers’ Guild); Miruna Tarcău 

(scriitoare, Québec, Canada); cât și mulți alți 

condeieri. 

Evident, dorința de expresie este destul de 

prezentă în Areopagus, iar sinceritatea 

scriitorului intervievat cu certitudine este o 

realitate trăită, o realitate redată în contextul 

limbajului artistic. Astfel, printr-o confesiune 

reciprocă atât realizatorul interviului, cât și 

intervievații sunt motivați și încântați de 

fenomenul discuțiilor, unde schimbul de păreri 

este necesar în elucidarea subiectului propus. 

Deci, lucrarea în sine este un model de meditație 

al omului creator prin dorința de a-și deschide 

sufletul, de a-și împărtăși emoția și sentimentul 

pentru neam, cultură, artă. Prin urmare, 

volumele de interviuri sunt la fel de interesante 

ca și alte opere literare, ba chiar uneori pot fi și 

mai interesante și mai deosebite prin faptul că 

dialogul realizat dintre două persoane poate 

contura sau deschide tunelul unei vieți trăite de-a 

lungul timpului, corespunzător prin dialog 

scriitorul intervievat își înaripează și-și 

motivează și mai mult spiritul pentru a crea în 

continuare lucruri frumoase/inedite. În contextul 

dat, este plăcut să retranscriu cuvintele redate în 

prefața cărții de către distinsul scriitor Paul 

Eugen Banciu cu referire la scriitoarele și 

jurnalistele Veronica Balaj și Cristina Mihai, 

care au reușit cu multă dibăcie să pună în lumină 

o lucrare extraordinar de interesantă pentru 

publicul cititor: „Ca scriitoare, care s-a impus 

atât în proză cât şi în poezie, Veronica Balaj 

transformă interviul gazetăresc într-un dialog 

uman, cultural, preluând ceva din maieutica 

celor desfăşurate între oameni de aceeaşi 

meserie, ici şi acolo punctate cu fapte inedite din 

biografiile mai mult sau mai puţin cunoscute ale 

personalităţilor cu care stă de vorbă, ori cu 

detalii necunoscute marelui public din crezurile 

creatorului român din diaspora, de contextul în 

care a evoluat şi s-a impus ca om de cultură. 

Citind interviurile simţi comuniunea stabilită 

între cel ce-şi deschide sufletul şi cel care 

iscodeşte, între reporter şi cel intervievat”.... 

„Contribuţia Cristinei Mihai, cu acuitate, vine să 

întregească imaginea jocului, anume acela de 

convorbire, de tăifăsuire pe marginea vieţii, a 

credinţei în artă, a lumii în care trăim, cotropită 

de evenimente ce se succed cu repeziciunea 

imaginilor de la un buletin de ştiri, făcându-ne 

părtaşi la viaţa tuturor oamenilor de oriunde din 

lume, cu dorinţa expresă de a-i iubi, spre a putea 

să le oferim partea noastră de suflet convertită în 

creaţie literară. Mai pragmatici sau dimpotrivă, 

scriitorii chemaţi la dialog întregesc poate 

imaginea complexă a lumii literare de azi, pe 

care cititorul român o cunoaşte prin miile de 

traduceri ce se fac la noi, prin continua 

comunicare stabilită intermediat între creator şi 

cel ce trebuie să-şi regăsească propria sa 

personalitate, propriile sale gânduri şi speranţe 

în arta literatorului”. 

În încheiere aș menționa, volumul de 

interviuri Areopagus trebuie lecturat în 

întregime de fiecare dintre noi doar pentru a 

înțelege ce înseamnă tristețea și durerea 

sufletească a omului creator care există departe 

de tărâna natală. La acest subiect Dinu Flămând 

(poet, traducător, jurnalist o voce la Radio 

France International) scrie: „Exilul nu e un 

cuvânt. E o formulă de viaţă, dacă o priveşti cu 

toata seriozitatea”. Iar George Filip, renumit 

poet din Montreal, își revarsă dorul de baștina 

natală prin versul liric doar așa: Lume bună, 

unde-i fericirea?/ Dorul greu în suflet de ce-l 

port?/ Fericirea mi-a rămas acasă,/ Fericirea n-

are paşaport... Pe când Lucian Hetco (publicist, 

eseist, poet, editor minunat și profesionist al 

revistei „Agero” din Germania) exlamă cu mult 

optimism: „Cred în Românul planetar”. 
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Dumitru ICHIM 

 

 

Dumitru ICHIM, preot, născut în 14 august 1944, comuna Dărmăneşti, judeţul Bacău, este un poet, eseist şi 

prozator. Între 1968 şi 1970 urmează cursuri pentru doctorat, la catedra de Teologie dogmatică, sub 

îndrumarea profesorului Dumitru Stăniloaie. Studiază la Seabury-Western Theological Seminary, Garett 

Methodist Seminary, ambele din Evanston, Illinois (Statele Unite). Îndrumătorul tezei de doctorat, susţinută în 

1973, e teologul american James McCord. În 1974 este hirotonit preot al parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 

din Kitchener, Ontario (Canada). Din 1979, face parte din Colegiul redacţional al „Cuvântului românesc” 

(Hamilton, Ontario, Canada), unde publică eseuri de teologie şi filosofie, poezii şi cronici literare. Debutează 

editorial cu volumul de poezii „De unde începe omul” (1970),urmat de „Sub umbra Sfinxului” (1975; în 

colaborare cu Petru Rezuş), Constantin Brâncoveanu (1981), „Melcul” (1981), „Vinerea Mare” (1981), 

„Agape” (1982; în colaborare cu Nicolae Novac şi Florica Baţu, soția sa, poetă), „Biserică şi religie la 

români” (1985; în colaborare cu Horia Stamatu), „Apariţiile Maicii Domnului la Medjugorje” (1989). Autor a 

trei volume de poeme haiku („Valea nisipului de aur”, 1977; „Urmele”, 1977; „Fântâna luminii”, 1993) şi a 

două volume de poeme tanka („Dar în silaba Luminii plângeam orfan şi greier”, 1987; „Pasărea cu şapte 

aripi”, 1993) ; „Tu știi că te iubesc”, un volum de sonete de dragoste (2012), pentru a cita doar o parte din 

volumele publicate. 

Florica Patan 
20 august 2019  

Alba Iulia 

 

 

Odă limbii române 
 

Vorbim 

cum ne-a-nvățat mama a spune 

lucrurilor din jurul nostru - 

jumătate pământ, jumătate minune. 

E o limbă aprins de curioasă, 

pentru unii, 

că ne-nțelege și apa și ascuțișul de  

coasă 

al lunii, 

muntele și luminișul de la știubeu; 

vorbim atât de omenește 

că uneori Dumnezeu, 

sub umbra cuvintelor noastre, 

se odihnește. 

Vorbim ce suntem și suntem ce  

vorbim, 

sorbim din ulcică și vin și lumină, 

Cuvântul când ne cheamă la Cină. 

 

 

 

Substantivele noastre-s amare; 

nu au declinare 

nici de venit, nici de dus, 

ci numai orizontul de sus - 

taboric urcuș de Vinere Mare. 

N-avem tâlmaci 

în această prisacă și Vale a Plângerii; 

chiar îngerii, 

omeneasca vrând s-o deprindă, 

merg la gramatica noastră din ghindă, 

iar veacul 

din duhul pietrei ce nu se schimbă 

răspunde plevei ce-o vântură vântul 

Oamenii ăștia s-au născut din limbă, 

că înaintea lor, 

Întru-nceput, 

le-a fost Cuvântul. 
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„Dumitru Ichim – inovator al 

limbii și simțirii poetice" 
 

Poezia lui Dumitru Ichim este încărcată 

de sensuri, ce vin dintr-o sensibilitate subtilă 

sau din semnificații religioase, cu trimiteri la 

teme filosofice și la înțelepciunea cărților 

sfinte. Poetul o face cu farmec, carismă și de 

multe ori cu umor. Când vorbește, ascultă! 

Nu știi niciodată care va fi următorul său 

subiect de conversație, ce poate merge de la 

Fear and Trembling de Kierkegaard, la 

Ortega y Gasset, la profilul psihologic al 

apostolilor, la sfâșietoarea muzică duduk. 

Citindu-l, constați că textura poeziei sale 

este complexă, multidimensională, 

exprimată pe mai multe planuri de 

înțelegere, de abstracție, unde semnificațiile 

fac trimiteri între pământesc și spiritual. De 

exemplu, volumului Tu Știi că Te iubesc are 

sensuri adânci, dar el poate fi abordat, ba 

chiar și gustat, la diverse niveluri de 

abstracție. Cu toții simțim că e ceva prețios, 

chiar divin, în poezia lui Dumitru Ichim, 

însă puțini sunt în stare să cutreiere prin 

pădurea semnificațiilor religioase. Cei mai 

mulți reușesc să admire doar de pe margine, 

fiecare luând cu sine atât cât poate duce… 

Pentru toți însă, chiar și pentru cei ce nu au 

acces la adâncurile semnificațiilor filosofice 

și religioase, poezia ichimiană rămâne 

fermecătoare. Are un diafan anume, o 

dulceață a limbii ce coboară direct de la 

Neculce și pe care părintele continuă să o 

poetizeze, să o transforme, ba chiar să o 

inoveze, nu doar ca limbă, ci și ca mod de 

înțelegere a teluricului și sacrului. 

Mă voi referi la una dintre multiplele 

teme abordate de Dumitru Ichim, și anume 

la inocența copilăriei. Ea exprimă candoarea 

descoperirii iubirii, dar și a morții (ca în 

cazul poeziei ,,Puiul de șarpe”), pictând 

sufletul neprihănit al copilului și uimirea la 

confruntarea misterelor vieții, precum și a 

tenebrelor morții: ,,Râul copilăriei mele/ era 

puiul de șarpe,/ îmbrăcat în păreri de argint/ 

și solare inele.// Cât îi plăcea/ de-a ascunsul 

cu mine!// Când părinții nu ne vedeau/ 

curgeam amândoi,/ prin necositele ierbi,/ pe 

furiș,/ ay, ya, ya, ya/ ... necositele ierbi,/ spre 

comorile lui!/ Flăcări rotunde –/ rubinele din 

zmeuriș /și câte agate,/ cu noaptea în fagur!/ 

Rugii de mure/ spre noi se-nchinau/ pân’ la 

pământ/ vistiernici!// ,,Iată,/ îmi spunea 

puiul orfan,/ acolo-n adânc de pădure/ 

apusu-i dumbravă de cerbi/ slujind Sfintei 

Vineri,/ acelea-s palatele ei/ cu balcoane 

suflate în aur,/ dar grijă să ai că la poartă/ de 

strajă e, fără de lanț,/ un balaur.”// Îl băgam 

în sân/ și-mi ieșea prin buzunare/ poznaș și 

râzând,/ era ca vorba mamei de blând.// De-

mi era sete,/ mi-arăta zămosul burete./ Și ce 

caraghios...!/ Râdeam amândoi,/ până 

dincolo de soare,/ când ,,pălăria șarpelui”/ 

și-o punea pe-o ureche pe dos.// Cât o fi fost 

de târziu/ când cu dor de pădure/ către mine 

a curs înspre școală?// ... în rest, nu mai știu./ 

Printre-mpăiatele păsări,/ și alte/ materiale 

didactice,/ din acele zile,/ ni l-au adus în 

clasă –/ o foaie uscată despre reptile.// Dar 

eu plângeam și la nimeni n-am zis/ de râul 

oprit, de râul ucis...” 

Poezia nu are nevoie de comentarii. Ea 

spune tot ce are de spus. Nu poți nici măcar 

să faci o selecție de versuri, fără să ciuntești 

frumusețea întregului. ,,Puiul de șarpe” 

aduce câteva elemente de basm românesc 

(balaur, palate suflate în aur, poate chiar și 

,,rubinele din zmeuriș/ și câte agate” etc.) 

Poezia ,,Fetița cu chibrituri” (dedicată 

memoriei Floricăi Bațu Ichim, soția 

poetului), aduce și ea elemente din lumea 

basmului, atât de la Hans Christian 

Andersen citire, dar mai ales din basmul 

românesc. Aici vorbim despre Împărăție 

(,,Împărăția noastră/ era din pădure/ și până-

n Orionul înalt”), despre un prinț 

(,,Împlătoșat în coajă de mesteacăn / o 

apăram de zmei,/ eram prințul ei”) și despre 



230 an. XIII, 3-4 (115-116)| iulie-decembrie, 2019 

 

un balaur (,,Odată i-am scos din călcâi / un 

dinte-ascuțit de balaur/ ce-a vrut să mi-o 

fure”).  

Remarcăm magia poveștii de dragoste, 

precum și mici strecurări de sfințenie 

(amintind de Sfânta Duminecă și Sfânta 

Vineri). Este o odă adusă purității, 

ingenuității sufletului de copil, în toată 

minunăția lui, la care participă întregul 

univers. Toate punctele cardinale sunt 

prezente, precum și cerurile. Vorbim despre 

,,miazănoapte de brazi”, sau despre 

,,îndrăgostiții / cu toate cerurile tineri,/ [ce 

cărau] spre apus răsărituri”). 

Printr-o conspirație universală, întreaga 

natură, de la iaz, izvor și pădure, la ,,Cerbi 

[ce] se-nchinau/ printre brazi ca prin 

schituri”, toate privesc și ascultă, păstrând 

secretul iubirii curate: ,,Ne iubeam/ înainte 

ca-n lume să fie iubire,/ din dragoste fără să 

știm/ decât firul de cântec,/ puțin mai 

subțire/ ca dorul/ când cetina sub lună și-

adoarme/ izvorul.” Firul poveștii pare să se 

desfășoare, până la un punct, simplu și 

firesc: „ ,,Când vei fi mare,/ spuneam Fetiței 

cu Chibrituri,/ o să te-mbrac în borangicul 

lunii/ ca voal de mireasă/ și-o să-ți fur din 

poveste condurii…”,/ dar ea se întrista/ ca 

buciumul când oftează pădurii/ până dincolo 

de moarte/ și dincolo, spre-altfel de 

răsărituri./ „Eu o să fiu departe/ pe unde 

începutul un altuia e vamă…”/ așa-mi grăia 

Fetița cu Chibrituri/ care doar mie-mi spuse 

cum o cheamă.// În alb ca o mireasă…/ Se-

ngrămădea tot satul/ cu flori și cu săruturi,/ 

dar mie Sfânta Vineri,/ (care venise din țara 

noastră veche)/ se-apropie șoptindu-mi la 

ureche,/ așa ca o fântână/ cu luna prinsă-n 

ciuturi:/ ,,Nu plânge pentr-o vreme cu mine-

o să rămână/ până când florile or să-i înveţe 

glasul/ şi-or s-o urmeze/ în alai de fluturi.” 

Vorbim aici despre o nuntă în moarte? 

Să fie oare aceasta o (re)înviere, o 

(re)naștere (,,…când florile or să-i învețe 

glasul/ și-or s-o urmeze/ în alai de fluturi”)? 

Sau poate e viață în nemurire? O dragoste 

dincolo de granițele lumescului? 

Spre deosebire de alți poeți, la Dumitru 

Ichim iubirea e neprihănită, are ceva angelic, 

e un diafan pe care nici nu-l poți prinde în 

cuvinte, dar prin care poetul transmite o 

întreagă simfonie de trăire. Cred că numai 

prin muzică mai gustasem așa nuanță fină, 

subtilitate și duioșie – ceea ce nu cred că 

fusese posibil prin cuvânt. Până acum. 

În plus, Dumitru Ichim este unul dintre 

puținii români care păstrează încă bogăția 

originală a limbii și trăirii noastre, exprimate 

prin finețea nuanțelor lingvistice, culese 

direct din gura vorbitorului local, înainte de 

a fi trecut prin faza limbii de lemn. Poetul 

Ichim este deținătorul unei comori 

extraordinare, așa cum rar se găsește ea, 

chiar pe moșie… ,,revărsată” (referindu-mă 

la versurile lui Alexei Mateevici ,,Limba 

noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată / 

Un șirag de piatră rară/ Pe moșie revărsată”). 

Te-ai putea gândi că Dumitru Ichim este 

alesul lui Dumnezeu, un păstrător al minunii 

și bogăției extraordinare a limbii noastre, pe 

care o returnează semenilor săi, nu doar în 

splendoarea-i inițială, ci îmbogățită de 

revărsarea sa de minte și suflet, ce aduce un 

suflu nou, propriu. Peste ceea ce moștenise 

de acasă, poetul contribuie o originalitate și 

un farmec inconfundabil, ba mai mult, aduce 

inovații lingvistice, îmbogățind și mai mult 

paleta coloristică a exprimării poetice. 

Părerea mea e că Dumitru Ichim va rămâne 

printre notabilii literaturii române, chiar și 

numai pe baza meritelor sale artistice. La 

asta se adaugă încifrarea / descifrarea 

semnificațiilor religioase, unde, și aici, 

puțini se pot apropia. Combinația dintre 

aceste două calități este cât se poate de rară, 

plasându-l printre poeții cu respirație 

intelectuală adâncă, ancorată în valorile 

românești fundamentale. 

În ,,Odă limbii române”: ,,Vorbim/ cum 

ne-a-nvățat mama a spune/ lucrurilor din 

jurul nostru –/ jumătate pământ, jumătate 

minune.” Poetul arată ancorarea noastră în 

vocația creștină: ,,Vorbim ce suntem și 

suntem ce vorbim,/ sorbim din ulcică și vin 

și lumină,/ Cuvântul când ne cheamă la 

Cină./ Substantivele noastre-s amare;/ nu au 

declinare/ nici de venit, nici de dus,/ ci 

numai orizontul de sus –/taboric urcuș de 

Vinere Mare./ … venind, coborând, din 

Cuvântul creștin:/ ,,Oamenii ăștia s-au 
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născut din limbă,/ că înaintea lor,/ întru-

nceput,/ le-a fost Cuvântul.” 

Poezia lui Dumitru Ichim poate părea o 

floare singulară. Așa cum el însuși spunea, 

într-un alt context: ,,o floare este biruința 

unei singurătăți, a unui mugur, a unui 

mormânt.” În acest caz, ea se împlinește în 

toată minunăția ei – departe de casă, dar are 

șansa să aducă în literatura noastră, nu doar 

un suflu nou, inovator, ba chiar și o nouă 

vitalitate a trăirii poetice. Deși de departe, 

vântul ce adie este izvorât din valorile 

românești perene. Nici dacă această poezie 

ar fi fost zămislită în întregime acasă, ea nu 

ar fi putut fi, în esență, mai profund 

românească, dar nici mai frumos ancorată în 

teme universale. Ingenuitatea copilăriei, 

curățenia ei de suflet, raportarea la moarte 

sunt doar câteva exemple, extrase din textele 

discutate. Ele reușesc să înscrie abordările 

sau interpretările pur românești (cum sunt 

nunta în moarte, anumite elemente de basm, 

alte înțelegeri și percepții), într-un circuit 

larg, în care generalul omenesc din noi se 

îmbină cu specificul, creând astfel, în mod 

hegelian, dialectic, o sinteză superioară, o 

nouă zămislire, o îmbogățire a zestrei 

noastre culturale, ce se integrează în acest 

context larg, universal, prin excelență. 

Nu știu despre alții, dar eu de abia aștept 

să văd ce va mai scrie părintele Ichim. Mi-aș 

dori ca domnia sa să publice și comentarii la 

unele texte ale sale, ca astfel să aibă oricine 

acces la viziunile sale extraordinare, de 

multe ori spectaculoase și surprinzătoare, 

care altfel nu s-ar lăsa ușor dezvăluite. 

Recent am citit o poezie în care cascada 

Niagara sfida gravitația, curgea nu spre 

genuni, ci în sens invers, spre înaltul 

cerurilor, sugerând astfel imensitatea unor 

perdele de trupuri transparente în drum spre 

,,Îmbrățișarea de Apoi”, unde, acolo sus, 

Judecătorul își așteaptă credincioșii pentru o 

îmbrățișare într-o imagine cosmică a 

Judecății de Apoi. La prima citire 

înțelesesem altfel poezia, e posibil ca ea să 

lase loc mai multor interpretări, dar ce poate 

fi mai minunat, oare, decât să ți se dea un 

cadru spiritual în care să vezi tot ce ești în 

stare să vezi, și în plus, să ți se sugereze 

extinderi ale percepției sau înțelegerii tale, 

în lumi pe care nici nu le bănuiseși? 

Milena Litoiu 

Toronto, Ontario 

 

 
Ilustratiile de la pp.203, 208,212, 222, 223, 231, 233, 242 sunt semnate de Mircea Mic 
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Vlad Scutelnicu 
(România) 

 

Temerile oglinzii 
 

?  de ce eviți atât de mult să stai 

în fața ta ca în fața unei oglinzi 

de ce ți-s buzunarele pline cu zaruri 

îmi repet continuu ca pe o mantră 

 

știu 

cât de bine te simți când 

dai vina pe ceilalți și ție 

nu vrei să-ți adaugi nici un reproș 

viața ta e incredibil de importantă 

 

nu ai nevoie de oglinzi 

nici de zaruri 

 

ai dori poate un lucru sau două, trei 

sa schimbi în viața ta 

dar orice schimbare e pierdere a ceva 

                                   din tine 

iar ție nu-ți place să pierzi nimic 

niciodată 

ești închis în coaja unui ou 

pe care nu vrei să o spargi 

 

te consideri membru cu drepturi 

depline 

al rasei umane și totuși ți-e frică 

de ceva  

? de ce, de când, de unde, 

de cine  

 

ești singur în camera aceasta 

e întuneric 

nu ai curajul să aprinzi lumina 

 

 

? crezi că vei fi înconjurat 

de o  nuntă de cobre când 

vei apăsa întrerupătorul 

 

hai, ai îndrăzneala de a iubi lumina 

doar licuricii iubesc întunericul 

e perfecțiunea pe care ei o devoră 

 

? ți-e teamă de demonii tăi 

așa cum sunt ei: frumoși ori urâți, 

mai vechi ori mai noi, mai cuminți sau 

                                 mai tupeiști, 

liniștiți, zgomotoși, orgolioși, triști ori 

                                          veseli, 

inalți ori pitici 

nu cred lucrul acesta 

ei fac casă bună cu tine 

și calcă apăsat în urma pașilor tăi 

 

! nu, acum trebuie să fii tu 

cel care dorește să deschidă ușa 

cel care trebuie 

să spargă coaja oului 

e plină lumea de idioți 

și totuși idiotul din această poveste 

Ești Tu 

tu esti oglinda idiotului care privește 

în oglindă și are buzunarul plin 

cu zaruri 

 

Tu esti oglinda în care se reflectă 

o oglindă care nu vrea să arate lumii 

ceea ce se vede 

 

Ceea ce trebuie să vadă 

 

! de teamă 
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Daniela E. Bogdan 
 

Aforismele selectate pentru Festivalul 

Aforismului „Naji Naaman” de la Beirut 
 

1. Putem trăi fără multe lucruri în această viaţă, dar fără sens nu putem! Iar sensul nu ni-l dă 

decât Iubirea. 

2. Adevărul nu este ceea ce descoperi, ci ceea ce recunoşti. 

3. u există iubire adevărată fără smerenie. Şi nici înţelepciune fără Dumnezeu. 

4. Uneori a scrie poate fi un păcat de moarte. De moarte a misterului care suntem. 

5. Dintre toate lucrurile pe care le cunosc, Dumnezeu este singurul pentru care merită să 

trăieşti. 

6. La toate întrebările noastre, Dumnezeu este adevăratul răspuns. 

7. Pe cei pe care nu îi îngrozeşte, gândul la moarte îi poate înţelepţi. 

8. Am văzut în frumuseţea trandafirului singurătatea lui. 

9. Lucrurile bune din această lume nu dispar pentru că nu ar mai avea valoare, ci pentru că 

nu li se mai acordă valoare. 
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10. Liniştea vindecă. Timpul doar ascunde. 

11. Legătura dintre doi oameni este autentică doar atunci când Dumnezeu este Cel care o 

mijloceşte. 

12. Uneori revolta nu valorează nici măcar cât resemnarea. 

13. Sistemul nostru de valori s-a îmbolnăvit: banul a ajuns pe primul loc, iar omul – pe 

ultimul. 

14. Schimbările ne dor. Neschimbările ne omoară. 

15. Nu trebuie să faci tot ceea ce simţi, nici tot ceea ce gândeşti. Ci ceea ce ştii că este bine. 

16. Revelaţia libertăţii este aceea că perfecţiunea lucrurilor nu poate fi atinsă decât prin Har. 

17. Omul poate căuta, la nesfârşit, o rezolvare a problemelor sale, dar numai Dumnezeu este 

Cel care o găseşte. 

18. Drumul înţelepciunii prin Biserică trece. 

19. Cel care are „şcoala vieţii” are doar experienţă şi intuiţie; cel care are „şcoala” Sfinţilor 

Părinţi a dobândit înţelepciune. 

20. Legile omeneşti se dau pentru anumite interese. Legea lui Dumnezeu s-a dat pentru 

iubire. 

21. Fără Dumnezeu, nici inteligenţa nu ne este de folos: este doar o bijuterie falsă. 

22. Soarele ne luminează pe toţi, dar nu toţi îi răspundem cu lumină. 

23. Cel care a uitat de unde a plecat, înseamnă că nu a ajuns unde trebuia. 

24. Tinereţea nu este a celor care o primesc, ci a celor care o păstrează. 

25. Este un lucru mare să ai un prieten, dar este unul şi mai mare să fii tu însuţi prietenul 

cuiva. 

26. Vine o vreme, a ta şi numai a ta, când concesiile pe care le-ai făcut altora nu ţi le mai poţi 

ierta ţie. 

27. Compromisul este o cheie. Dar nu ştii pentru ce poartă. 

28. Este păcat că, uneori, ne irosim frumuseţea cu oameni care nu au nici măcar noţiunea ei. 

29. Nimic din această lume nu ne poate justifica răutatea. Nici măcar suferinţa. 

30. Sensul propriei vieți este, poate, singurul lucru care nu îmbătrânește din noi. De toate ne 

trece, în cele din urmă, de toți și de toate... De sens, niciodată! 

31. Omul se împlineşte prin sensul, iar nu prin libertatea sa. 

32. Clepsidra îmi aduce aminte de urna funerară. 

33. Este mai bine sa înveţi din experienţele altora, decât să trebuiască să înveţi din greşelile 

tale. 

34. Nedreptatea este mult mai umilitoare pentru cel care o face, decât pentru cel care o 

primeşte. 

35. Tentaţia este barometrul înţelepciunii. 

36. Curajul mai înseamnă şi frumuseţea pe care o smulgem timpului. 

37. Din pacăte, viaţa ne învaţă că cea mai puternică obişnuinţa rămâne inconsecvenţa. 
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38. Slăbiciunile nu ocolesc pe nimeni. Virtuţile, da. 

39. Marile prietenii sunt cetăţi la margini de nisipuri. 

40. Înţelepciune fară suferinţă nu există. Suferinţă fară înţelepciune, da. 

41. Când omul rupe relaţiile cu Dumnezeu, atunci apare depresia. 

42. Păcatele noastre ni se par mai mari la alţii. 

43. Lumina nu costă nimic. Întunericul, da.  

44. Cei mai mulţi dintre noi ne distrugem singuri, cu ajutorul greşelilor şi al patimilor noastre. 

      Pe ceilalţi îi distrug apropiaţii. 

45. Iubirea este ireversibilă ca un atac cerebral. După ruptură, constaţi cu durere că nimic nu 

mai 

      poate fi la fel ca până atunci. 

46. Adeseori mă întreb, obsedată: de ce, oare, îi iubim atât de mult pe cei pe care nu îi putem 

şi 

      vindeca? 

47. Ţi se pare că ai ieşit pe această poartă când, de fapt, intri. Deasupra scrie: dezamăgire. 

48. Atunci când cuvintele nu îl mai conving pe cel de lângă tine, numai tăcerea ta mai are 

puterea  să o facă. 

49. În chestiunile de suflet, resemnarea reprezintă curajul de a merge  mai departe. 

50. Adevărul nu este numai o necesitate, ci şi o terapie.  

51. Este un curaj să-i cunoastem pe alţii. Este o drama să ne acceptăm pe noi. 

52. Bunătatea este, în fond, cea mai înaltă încercare a noastră de a fi frumoşi. 

53. A fi bun nu este o vocaţie. Este o alegere. 

54. Înţelepciunea este un lucru rar. Feriţi-vă de capcana propriei voastre eleganţe! 

55. Sunt oameni care se vând ieftin şi oameni care se vând scump. Există, însă, şi oameni 

nepreţuiţi. 

56. A te minţi pe tine însuţi este cu mult mai grav decât a nu le spune celorlalţi adevărul. 

57. Nu suntem noi cei care cream lucrurile bune. Noi nu facem decât să le descoperim. 

58. Un lucru pe care l-ai pierdut în luptă îl mai poţi câştiga doar prin răbdare. 

59. Ireversibilul morţii. Toate lucrurile din această lume, odata deteriorate, se pot face din 

nou, 

indiferent ca este vorba de obiecte, de relaţii sau opere de ştiinţă sau de artă.  

Toate lucrurile se pot face la loc. Omul nu se mai face. 

60. Există două categorii de îndrazneţi: cei care îşi caută un sens ignorând marile adevăruri, 

pentru că nu le fac faţă, şi cei care îşi găsesc un sens îmbogăţind marile adevăruri tocmai 

privindu-le în faţă.  

(Cu excepția ultimului aforism, toate celelalte sunt extrase din prima mea carte, „Reflecții 

din deșert. Maxime și cugetări”, ajunsă la a III-a ediție în octombrie 2017.) 
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Mădălina Bărbulescu 

 

 

 

 

 

 
 

Răzvrătirea cerberilor 
 

 

Libertatea noastră nu are stăpân! 

Nici sufletul nu-și pune trupul ca tribut 

lui Christos sau vreunui demiurg păgân; 

nici zeilor din norduri, ce-nvârt  

iaduri și raiuri în hăul din fiorduri, 

nu li se mai pleacă nomade seminții, 

deși în urma lor, stirpe după stirpe 

se naște și se-afundă făr’ a zămisli un ultim 

soi de floare, sânge rupt din soare, 

care să le-atârne istoria-n vârf de cer;  

rămân doar ei, adamici, înfrânții victorioși, 

ce vin, trudesc și pier. 

Nici măcar credința nu mai stăpânește 

mintea spovedită de cerberii din noi, 

ci ne poartă pasul, cu grabă și cu râvnă, 

spre Ziua de Apoi. 

Lumea s-a desprins de nașterea-i păgână, 

în vremea când șaduful făurea arginți 

și din canope Sfinxul reîntrupa doar prinți. 

Acum, iubirea noastră se-afundă în țărână, 

iar visul treaz se curmă pe năluci de sfinți. 

Levitează focul pe tânga de pe cruci,  

răzbește în nocturnă; prin mine trece moartea, 

mă urcă în trăsură, iar eu o bat pe umăr,  

se-ntoarce și îi spun: 

– Libertatea mea nu are stăpân! 
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Consorțiu 
 

Hrăneşte-mă cu mâna ta!  

Mâna ta să-mi fie sabia lui Saladin,  

să-mi fie consoarta anilor lumină  

şi până la pământ,  

să-mi fie plecată închinăciune,  

născută din vântul de sud.  

Să stăm în jurul mesei,  

de parcă am sta în jurul universului  

să ne ospătăm.  

 

Dar nu miel – n-am vrea  

să-L sacrificăm pe Dumnezeu... 

 

Delir sicofant 
 

Mă iubeai ca un sufit, dezrobit fiind de căințe, 

și-ai mei sori nesfârcuiți se-nălțau ca niște zmei; 

printre ei călăuzeai, fără veghea unor zei,  

lumi zidite din osârdie – lumile ochilor tăi. 

Cu-o  pedanță de calif, mă iubeai aprins și strașnic, 

îmi puneai în piept iscoade și zvâcnirile-i neroade 

revărsau norod de inimi ce se-mpresurau în pântec 

cu pudoare de infantă; soarta cu gust de curmale 

o-nfășam, ca pe un prunc, cu tasmale din amurg. 

Eram noi iubiții care făureau smintirii dogmă, 

fără teama că în evuri dragostea va fi cu normă. 

 

Mă iubești ca un ocnaș care își păzește vina 

c-un cinism de cal troian, stors de sângele albastru. 

Eu te izbăvesc în suflet, așa cum un caloian 

își cadorisește vipia și credința cu salmastru; 

și-n dezastrul convertirii la amorul cel ateu, 

cercetăm să soarbem timpul, scurs pe cupa lui Orfeu. 

Suntem noi iubiții care, naufragiați pe rug, 

pervertim al rugii crug, când meschina îndurare, 

ascunsă după o dogmă, ne trădează 

iar delictul de a ne iubi cu normă. 

 

Și-n virtutea celor triste, neîntâmplate, constatăm 
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că doar sânge mai separă întuneric de lumină, 

când destinul își închină chiar a inimii bătaie 

pentr-o dragoste bălaie, solitară și proscrisă  

unui soi de bun rămas, unui soi de amăgire, 

prinsă-n acele de ceas. 

Oare fi-va despărțirea, în deliruri sicofante, 

doar un gest de mare fante al destinului ingrat? 

Hai, iubite, să-l sortim, ca pe-un pașă emigrant, 

la dezmățul diletant din sentințele vacante. 

 

Ce Destin? Ce mare fante? 

Eu sunt Beatrice, tu, Dante! 

Tu, Tristan și eu, Isolda! 

 

Destinul și-a luat iar solda... 

 

 

Sură despre dor 
 

Dorul meu – un copil plămădit în foaierul unui erg, 

Un mirador pe care poposesc șoimii tăi yoghini, 

O patimă neștearsă, într-o misivă, de ochiul tău imberb, 

Un ultim devot răstignit... printre spini, 

O geamie în care sufletele nu mai au descântec, 

O rază de lumină, așteptând în arcul răsăritului, 

O noapte-n Marrakesh ce încă-mi arde-n pântec, 

Dorul meu – un iatagan ce-atârnă deasupra capului. 

 

Mireasa freudiană 
 

Destinele noastre par a se dizolva  

unele în altele,  

ca și cum ar fi pictate în tehnica sfumato,  

sub auspiciile unui creator priceput; 

același creator care răstignește  

surâsul femeii 

pe un fundal cu orizont asimetric,  

iar apoi își vinde capodopera ca suvenir 

în lumea de dincolo.  

Numai destinele unora se despică  

și lasă lumina să zacă în suflete,  
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ca într-un sarcofag;  

altele se închid,  

iar întunericul le pândește viața,  

ca pe o mireasă freudiană.  

 

Restu-i doar khayyam și… moarte 
 

Câte trepte or mai fi pe mâna ta pentru sufletul meu?  

Câte vămi porți în inimă, pe care ar trebui să le mai trec? 

Câte înălțări mă faci să le petrec şi  

Câte decăderi m-or aştepta prin mine?  

Îmi poți goli tu carnea de umbrele din tine? 

 

Te-aștept sub un piștak și  

Mă gândesc că cerul e prea străin de toate, 

De cheile din inimi, de dorul de pe pleoape, 

De viața ce se zbate în filele din carte. 

 

Te pretind, dar Nimeni, Nimeni nu-mi răspunde 

Și simt că Îi urăsc tăcerile imunde. 

De-o vreme ating căderea, cu Lucifer de mână, 

Și-mi pare că mândria-mi tăcerea îți îngână. 

 

Spune-mi, unde ești când sufletul mă lasă? 

Tu nu vezi că îngerii se întorc acasă? 

Trec sorii fără noi când ne iubim departe… 

Iar restu-i doar Khayyam și… moarte. 

 

 

Lumina mea 
 

Lumina bate la poarta dinspre lumea taților. 

Acolo ea stivuiește focul și arde porumbeii 

trimiși de timpul care mistuie, zi și noapte, 

comoara celor neștiutori; vede cum fuge  

foamea din fața hranei, setea din fața băuturii 

și nenorocirea din fața fericirii. 

 

Doar ea poate să se păzească de călău, 

pentru că știe că moartea este Sinele său. 
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Vălul facerii 
 

Sufletul meu are margini.  

E ca o întreagă lume străjuită,  

când răsare, de Zidul Plângerii, 

iar când apune, de stâlpii lapidării, din Mecca.  

În miezul lui, se înalță Yggdrasil,  

a cărui coroană se revarsă, îmbrăcându-l 

într-un văl al facerii de alte suflete – 

unul născându-se dintr-altul 

și toate, tribut dumnezeilor din mine.  

Sufletul meu vânează vulturi mâncători  

de alte suflete, în oglinzi,  

în ape line și adânci,  

în ochii lepădați de credință,  

chiar și în seninul din moarte.  

Sufletul meu răstignește șerpii înnodați 

la capetele vieților netrăite, 

pe cei care se fac punte între  

cercurile dantești și Omul lui da Vinci.  

Și atunci, mă întreb: 

ce caută la rădăcină mea 

vulturii aceștia mâncători de alte suflete,  

șerpii pe care i-am răstignit între margini,  

când sufletul meu pune suflet în pieptul tău 

și în pieptul celor asemeni ție,  

ca să vă puteți naște pe de-a-ntregul? 

 

Să nu lași piramidele să plângă! 
 

Să nu lași piramidele să plângă! 

Tu nu știi că-n deșert nu sunt curcubeie? 

Sau că-n tâmpla de moschee mântuirea nu mai umblă? 

Că pe vârfuri de muqarne stau ninsorile la pândă, 

cu flamura sângerândă, când pe drumuri de cămile 

șed stindardele umile ale celor exilați? 

Că pe stâlpii din serai zace vina din fecioare –  

mărturia celor care cresc cosciugele din rai? 

 

De m-aș adăpa cu Nilul, să-i lungesc morții exilul... 
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Pe acord de melopee, pe-o bucată de camee, 

din furtuna de nisip, voi să-i vând deșartei chip! 

.................................................................................. 

Când cete de curcubeie trec prin gaura de cheie, 

iar lumina, prin lucarne, cade stins  

pe pieptu-mi greu, zemuind ca o nătângă,  

tu, iubire, să nu lași piramidele să plângă! 

 

Pseudopsalm 
 

Mă dospesc în neputință drojdii de singurătate, 

Soarele simțirii noastre între pneume se zbate, 

Lumea e un tabernacol de smintiți și de zeloți, 

Templul a născut despoți fără sare în bucate. 

 

Mă întreb de mai sunt preoți ce slujesc în zigurat, 

Ascunși fiind de rujul Evei și de mărul din păcat, 

Profeții ce dezertează, umilite de istorie, 

Ce-și îngroapă falsa glorie în al vremii bal mascat. 

 

Mă dospesc în neputință drojdii de amărăciune, 

Că în suflete-ncolțește putregaiul din răpciune; 

Sub un strat de-agoniseală zace ruga obidită, 

Cu tandrețuri schilodită în cutumele antume. 

 

Ce să facem, Doamne, noi,  

Când ne bate la fereastră Evanghelia cu nevoi? 

Când la sfadă stăm cu moartea pe o margine de pat? 

Când în casa Ta de ceruri,viața mea-i un simplu cat? 

 

Spune, Doamne, nu-i păcat? 

Și de Tine, și de noi, 

Că-mpărțim soarta la doi? 

 

Blestem arăbesc 
 

Cu dragostea de îmi pleci, 

Blestemat să fii pe veci! 

Allah să te povârnească, 

Limba să nu-ți mai grăiască, 

Ochii-ți să se-nece-n sare, 
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Să te usuci din picioare, 

Să te bată armatanul, 

Arde-te-ar boala tot anul! 

Pustiul să-l ai serai, 

Jalea să îți fie strai, 

În bazar să găsești doară 

Funii de mătase rară, 

Să te sugrume cu ele 

Toate durerile mele; 

Să-ți pun umbra-n cingătoare, 

Să nu ai noroc în cale, 

Să ajungi un fur neder, 

Călărind un dromader, 

Cadâne să nu mai ai, 

Nici fecioarele din rai 

Și de speri la alt harem, 

Să te-ajungă-al meu blestem! 

Să primești în Ramadan 

Cazne demne de șeitan, 

Iar Profetul să îți dea 

Toată tânguirea mea; 

Graiul meu cadiu să-ți fie 

Testament, nu bucurie; 

Să nu calci pământul sfânt, 

În deșert să ai mormânt, 

Din caftan să-ți faci coșciug 

Și din iatagan, zălug, 

Sufletul să-ți fie frânt, 

Nurii morții, legământ; 

 

De îmi pleci cu dragostea, 

Jur pe viața mea și-a ta, 

Că jihad eu năpustesc 

Peste tine, cât trăiesc! 

 

Haos primordial 
 

Când dogoarea ne stăpânește setea, 

cheltuiește-ți pașii prin rostul umbrelor. 

Toți suferim de setea mortului… 

De aceea am uitat la ferestre 

paharele cu lumină 
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Al Francisc 

(Canada) 

 

 

Promisiune 
  

Ni s-a spus pe cuvânt 

Că urmează să murim pe-ndelete 

În ordine alfabetică 

Dar pe mine 

M-au scos din rând 

Și m-au pus mai în față... 

 

 

 

Me 
  

I'm coming out from the trash bin 

While the spectators 

Are hanging around 

With long clasps of aplauses. 

 

 

 

Merit 
 

O mie de femei și mai bine 

Vin în jurul meu ciotcă 

Și mă trag de idei, 

Una mai tare ca alta,  

Toate un zâmbet 

Și pline de  voie bună, 

Însoțite de dans și dairea 

Deși eu, sincer să fiu 

Nu cred să merit o astfel de osteneală. 
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Festivalul internațional 

Nopțile de Poezie 

de la Curtea de Argeș (România) 
 

 

 Nu știm cât de mare răsunet a avut în România acest Festival Internațional de Poezie de la 

Curtea de Argeș, dacă mass-media românească a fost la fel de receptivă la poezie ca aceea 

din India – însă eu, Alexandru Cetățeanu, am o deosebită admirație pentru organizatorii 

acestui eveniment, poeții Carolina Ilica și Dumitru M. Ion! Citiți cu atenție și vă minunați de 

ce au putut realiza acești eroi, neprețuiți așa cum ar trebui în România. 

Alexandru Cetățeanu 

Ediţia a 23-a a Festivalului Internaţional 

“Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş” s-a 

desfăşurat în perioada  09-16 iulie 2019. 

Organizator și proprietar al acestui produs și 

brend cultural românesc: Fundația Academia 

Internațională Orient-Occident (România); 

(președinte: acad. Dumitru M. Ion; director 

artistic: Carolina Ilica).   

Au participat peste 100 de poeţi, 

academicieni, editori, traducători, artiști plastici, 

muzicieni etc. reprezentând 31 de ţări: 1. S.U.A.; 

2. Canada; 3. Mexic; 4. Porto Rico; 5. Bolivia; 6. 

Chile; 7. Panama; 8. Salvador; 9. Guatemala; 10. 

Peru; 11. Uruguai; 12. Argentina; 13. Cuba; 14. 

Republica Bolivariană Venezuela; 15. Maroc 16. 

Israel; 17. Portugalia; 18. Spania; 19. Franța; 20. 

Olanda; 21. Bulgaria; 22. Scoția, Marea Britanie; 

23. Anglia, Marea Britanie; 24. Albania; 25. 

Muntenegru; 26. Taiwan; 27. Germania; 28. F. 

Rusă; 29. Elveția; 30. Georgia; 31. România etc. 

(Aceștia s-au adăugat celor cca. 1.700 poeți, din 

peste 100 de țări, participanți la cele 22 de ediții 

anterioare ale Festivalului poetic de la Curtea de 

Argeș). 

Cofinanțator al ediției 2019: Consiliul 

Județean Argeș; 

Parteneri: COPYRO; Primăria și Consiliul 

Municipiului Curtea de Argeș; Centrul de Cultură 

și Arte George Topîrceanu, Curtea de Argeș; 

Muzeul Municipal Curtea de Argeș și Arhiepiscopia 

Argeșului și Muscelului.  

Parteneri Media: Radio România; Uniunea 

Ziariștilor Profesioniști din România; ziarul 

Argeșul, Pitești; ziarul Profit, Curtea de Argeș ;  

Antena 1 Pitești;; SUPER tv. 

 

Conform Proiectului/ Programului au fost 

realizate 3 macrorecitaluri plurilingve de câte 3 

ore fiecare (unul în Sala Mare, Primăria 

Municipiului Curtea de Argeș; 2 în sala 

Basarabilor, Muzeul Municipal Curtea de Argeş). 

Au fost recitate/ lecturate peste 1. 000 de poezii în 

limbile participanţilor şi în limba română, în peste 

200 de microrecitaluri poetice individuale. 

În dimineața zilei de 11 iulie 2019, în Holul 

Mare al Hotelului Posada din Curtea de Argeș a 

avut loc deschiderea Expoziției de Artă a doamnei 

Ruxandra Eugenia Socaciu.  

În aceeași zi (11 iulie 2019) în Sala de 

Conferințe Meșterul Manole a Hotelului Posada 

din Curtea de Argeş,  a fost deschisă Expoziţia de 

Carte a Editurii Academiei Internaţionale Orient-

Occident (peste 300 de volume). De-a lungul a 

patru zile (11; 12; 13 și 15 iulie 2019), l au fost 

lansate: Antologia plurilingvă (în limbile: engleză, 

franceză, spaniolă şi română) POESYS 22 (2 

volume, peste 600 pagini),   precum şi alte 10 cărţi 

de poezie bilingve şi plurilingve ale poeţilor 

participanţi la festival. În data de 12 iulie, în 

saloanele Centrului de Cultură și Arte George 

Topîrceanu, cu prilejul comemorării a 130 dc ani 

de la moartea lui Mihai Eminescu a avut loc 

deschiderea Expoziției 400 de Gravuri la Sonetelor 

poetului național.. 

În seara de 11 iulie 2019, în Sala Mare a 

Primăriei Municipiului Curtea de Argeș a avut 

loc, în prezența primarului municipiului Curtea 

de Argeș, domnul Constantin Panțurescu, o scurtă 

ceremonie de deschidere a festivalului, urmată de 

un macrorecital poetic plurilingv și  de un Recital 

Muzical Cameral: Elena Dimitriu-Vasilieva 

(Federația Rusă). 

În seara zilei de 12 iulie 2019 (Sala 

Basarabilor, Muzeul Municipal Curtea de 

Aregeș), a fost vernisată: Expoziţia de Artă (Cărțile 

Neconvenționale) a Carolinei Ilica, intitulată 

CĂRŢILE DE LA VIDRA * PLÂNGÂND DE-

ATÂTA FRUMUSEŢE  (Cartea de Lână; Cartea de 

Lemn, Cartea de Lacrimi și Cartea Învierii) 

(versuri pe alte suporturi decât hârtia: lână, lemn, 

borangic, ouă etc.). În aceeași seară a urmat un 

macrorecital poetic plurilingv și un  Concert 
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Extraordinar de Muzică Tradițională Românească 

susținut de maestrul Ionuț Cîrstea (nai) și taraful 

său..  

În seara de sâmbătă, 13 iulie 2019, Centrul de 

Cultură și Arte George Topîrceanu, Curtea de 

Argeș și Fundația Academia Internațională 

Orient-Occident au oferit oaspeților festivalului și 

cetățenilor din Curtea de Argeș un Concert 

Extraordinar al maestrului Grigore Leșe. 

 În după-amiaza zilei de duminică, 14 iulie 

2019, în sala de Ceremoniii a Hotelului Posada ,în 

onoarea oasxpeților a avut loc un Concert al 

Tarafului Pasăre și un Recital de Dansuri 

Tradiționale  

(Grupul Hotelului Posada, coreograf: Mihai 

Ilie). 

Poeţii au făcut excursii în Munţii Carpaţi 

(Cetatea Poenari a lui Vlad Ţepeş/ Dracula, 

Barajul Vidraru şi Mănăstirea Corbii de Piatră - 

sec. IX); ei au vizitat de asemeni celebrele 

monumente de artă şi cultură românească din 

Curtea de Argeş: Biserica Domnească (sec. XIV) 

şi Mănăstirea Curtea de Argeș (sec. XVI). 

La amiaza zilei de deuminică, 14 iulie 2019, la 

Mănăstirea Curtea de Argeș, în prezența unui 

sobor de preoți și coriști, participanții la ediția a 

23-a a Festivalului Internațional Nopțile de Poezie 

de la Curtea de Argeș, au adus un omagiu floral 

marelui scriitor și domnitor Sfântul Neagoe 

Basarab, asistând de asemeni și la Ceremonia unui 

botez. 

*** 

La amiaza zilei de 15 iulie 2019, în incinta 

Bisericii Domnești din Curtea de Argeș, în 

prezența părintelui Ovidiu Vlăsceanu, Consilier al 

IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și 

Muscelului, a avut loc Lansarea Antologiei 

MERANI * POEȚI ROMANTICI GEORGIENI 

(apărută cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la 

trecerea la cele veșnice a genialului poet georgian 

Nikoloz Baratașvili, precum și CEREMONIA 

PRIMIRII NOILOR MEMBRI AI ACADEMIEI 

INTERNAȚIONALE ORIENT-OCCIDENT. Noii  

membri ai Academiei Internaţionale Orient-

Occident: poetul și eseistul acad. Julio Torres-

Recinos (Salvador) și poeta acad. Norah Zapata-

Prill (Elveția).  

 

În noaptea de 15-16 iulie 2019, în Sala 

Basarabilor a Muzeului Municipiului Curtea de 

Argeş, au avut loc: decernarea premiilor şi 

recitalul poeţilor nominalizaţi şi laureaţi. Juriul 

Academiei Internaţionale Orient-Occident, 

alcătuit din: acad. Carolina Ilica (director artistic 

şi preşedinte al Juriului festivalului), prof. dr. 

Mihai Golescu (eseist, directorul cotidianului 

„Argeşul” - membru) și Victoria Milescu (poet, 

eseist, traducător - membru),   a acordat 

următoarele premii:  

1. PREMIUL EUROPEAN PENTRU 

POEZIE: Nominalizați: Maria Estela Guedes 

(Portugalia); Omar Garcia Obregon (Anglia); Lali 

Tsipi Michaeli (Georgia/ Israel). Laureat: Omar 

Garcia Obregon (Anglia). 

II. PREMIUL ORIENT-OCCIDENT 

PENTRU ARTE ȘI ȘTIINȚE: Laureați: 

Abdelouahhab Errami (Maroc) – pentru poezie și 

eseu; Grigore Leșe (România) – pentru arta 

interpretării cântecului tradițional românesc și 

pentru păstrarea autenticității folclorului național; 

Mihaela Gabriela Helmis (România) – pentru 

interviurile culturale de excepție cu mari 

personalități (Radio România); Iulian Uță 

(România) – pentru eseu și jurnalism autentic 

(ziarul Profit și Super tv). 

III. MARELE PREMIU NAȚIONAL 

PENTRU LITERATURĂ: Laureat: Dinu Săraru. 

IV. MARELE PREMIU INTERNAȚIONAL 

DE POEZIE: Nominalizați: Giovanna Benedetti 

(Panama); Roberto Resendiz Carmona (Mexic); 

Yawchien Fang (Taiwan). Laureat: Roberto 

Resendiz Carmona (Mexic). 

Premiile au fost acordate pentru întreaga 

operă a autorilor. Trofeele, în bronz şlefuit, au 

fost concepute şi donate Academiei Internaţionale 

Orient-Occident de către marele sculptor român 

acad. Gheorghe Iliescu Călineşti (în anul 2000). 

 

*** 

Festivalul poetic de la Curtea de Argeş se 

înscrie printre cele 5 cele mai importante 

manifestări de gen ale lumii contemporane, 

putându-se compara - prin complexitate, prin 

îndeplinirea unor criterii internaţionale, prin 

profesionalism în organizare şi prin participare 

internaţională - anual între 65-125 de invitaţi din 

25-35 de ţări, inclusiv din România, cu marile 

festivaluri poetice de la Struga (R. Macedonia), 

Medellin (Columbia) şi Trei Râuri (Canada). 

Festivalul poetic de la Curtea de Argeş, 

alături de festivalurile de la Struga şi de la 

Medellin, îndeplineşte toate criteriile 

internaţionale cerute de o manifestare de gen 

profesionistă - a) durată de desfăşurare (minimum 

5 zile şi nopţi); b) participare internaţională, 

minimum 20 de ţări); c) loc de desfăşurare (o 

localitate exemplară din punct de vedere al 

patrimoniului istoric şi cultural); d) publicarea şi 

lansarea în timpul festivalului a ANTOLOGIEI 

plurilingve a manifestării; e) editarea şi lansarea 

unor volume ale participanţilor; f) organizarea a 

minimum 2 expoziţii de carte, arte plastice şi a 

minimum 2 recitaluri de muzică, dansuri 

tradiţionale, clasice, moderne; g) organizarea unei 

excursii pentru vizitarea unor monumente de artă 

şi cultură; h) organizarea a 2-3 macrorecitaluri 

ale participanţilor. 

 

*** 
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La cele 23 de ediţii de până acum au 

participat peste 1.800 de poeţi şi oameni de 

cultură din peste 100 de ţări. Mass- media locală, 

naţională şi internaţională a acordat o atenţie 

deosebită tuturor ediţiilor festivalului: peste 300 

de articole, peste 50 de emisiuni radio, peste 30 de 

emisiuni TV etc. (în România, SUA, Spania, 

Franţa, R.F. Iugoslavia, R. Macedonia, Turcia, 

Cipru, Albania, Uruguay, Columbia, Federaţia 

Rusă etc.). 

Spre exemplu, Curierul Zilei din 22 

septembrie 1998, în ediţia sa specială dedicată 

festivalului remarca: 'Nopţile de Poezie de la 

Curtea de Argeş', fără discuţie, a fost cea mai 

grozavă manifestare culturală care s-a întâmplat 

după ‘ 90 încoace.'  

*** 

 

În ediţia din 16 iulie 2016, ziarul Argeşul din 

Piteşti scria: „Ajuns la ediţia a XX-a, Festivalul 

Internaţional 'Nopţile de Poezie de la Curtea de 

Argeş' străluceşte precum un brilliant pe coroana 

Oraşului Regal, diamantul cultural fiind tăiat pe 

zeci de faţete de poeţi din toată lumea.“ 

 

 
 

 

 

 

 

Ecouri de la participanții la festival, 2019 
 

 

<<Draga Lana, Karolina i Ion, sve najbolje vam zelim do  nekog, mozda, sledeceg susreta... 

Neka Gospod bude uz vas!  Vas, Igor Rems>> 
(Igor Rems, Muntenegru/ Germania, 24 iulie 2019) 

 

 

<< Dear Ion, I would like to thank you for the opportunity you have given me to be part of 

the great light that was lit at the 23rd Poetry Festival in Curtea de Argeș. The dreamy 

surroundings, the warm and embracing staff, the taste from the local landscape, the 

flourishing buildings, the songs, the dancing and the delicious traditional dishes, together 

with the varied and fascinating voices of world poets, made my stay an unforgettable poetic 

experience. In addition to all, and especially, as far as I'm concerned, my book of poems in 

Romanian, The Mad House, joins a series of languages in which the book was translated. I 

really appreciate the fact that I was nominated for the prize. I was surprised that my 

candidacy was in the end for the European Poetry Prize and not for the International Poetry 

Prize. I was sorry I did not win. I wished I had won. The winners approached me and told me 

they were sure I would win the International Prize. But it did not happen. In any case, I feel 

rich in great friends from all over the world and get to know you and your wife, the poet 

Carolina Ilica and your daughter Lana. You are a very unique family dedicated to poetry. The 

festival under your leadership gives hope. !Vive la poésie! With appreciation and friendship. 

Lali.>>  

(Lali Tsipi Michaeli, Israel, 24 iulie 2019) 

 

 

<<  Dear Ion, Caolina and Lana, I do not know what words to use to thank you for all that 

you have done for us poets of the world, and for me in particular. It was a great moment. I 

also wish a fast recovery to my friend Ion.  I really admire his perseverance and positive 

attitude. Thank you for the award I received. Thank you to the jury members and Alina who 

admirably accompanied us during the festival. I hope we'll have other promising meetings. 

Abdelouahhab >> 
(Abdelouahhab Errami, Maroc, 26 iulie 2019) 
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<<Dear Ion, Carolina and Lana: It was a great pleasure to attend again the Festival in Curtea 

d’Arges.  i’m very greatful for your kind attention, as always.  Please keep in touch. I wish 

the best for you. Love you always.. Giovanna>> 
(Giovanna  Benedetti, Panama, 26 iulie 2019) 

 

 

<< Dear Carolina and Dumitru ,It was for me an honnor and a pleasure to participate in the 

Poetry Nights 2019. I hope I can go to Curtea de Arges once again and see you. If you want 

to see the link, there is a little article about the Festival and I have some more contributions to 

publish in Triplov http://triplov.com/curtea-de-arges-poetry-nights-2019/ 

Sincerely yours,  Estela>> 

(Maria Estela Guedes, Portugalia, 26 iulie 2019) 

 

 

<<Dear Ion, Carolina and Lana, We arrived in Barcelona two days ago after we have been 

visiting the beautiful Rumania for a week and getting to know Bucharest. For this reason we 

have not written you before. We have taken an unforgettable memory of the poetic encounter 

in Curtea de Arges. It has been very, very wonderful!!! Thank you very much for your 

invitation, dear Carolina and Ion. Your generosity managed to create in one week an 

endearing poetic family, thanks to you, excellent welcome. In wetransfer I send you some of 

the videos that I think may complement the amount of photos and videos that you should 

have. Hugs from Barcelona, Tònia Passola>>  

(Tònia Passola, Catalonia, Spania, 26 iulie 2019) 
 

 

<<Dragi prieteni, (...) vă felicit pentru efortul uriaş, pentru dedicarea constantă şi generoasă 

faţă de literatura şi cultura română, dar şi faţă de valorile culturale ale mapamondului. Aţi dus 

la capăt încă o ediţie a acestui festival deopotrivă mirific şi eroic, ''Nopţile de poezie de la 

Curtea de Argeş'', pentru care vă mulţumesc, alăturându-mă zecilor, sutelor de participanţi, 

creatori, iubitori ai artei care vă mulţumesc şi ei.  Vă doresc multă sănătate, putere, inspiraţie, 

bucurii. Vă îmbrăţişez cu drag, Victoria Milescu>> 
(Victoria Milescu, România, 27 iulie 2019) 

 

 

<<Mulțumesc! Grigore Leșe>> 
(Grigore Leșe, România, 27 iulie 2019) 

 

 

<<HOLA ION, HOLA CAROLINA, Reciban un 

cordial y fraternal saludo con los mejores deseos 

He regresado con bien a México, 

afortunadamente,  después de un largo viaje.  

Agradezco infinitamente las atenciones que 

tuvieron durante la 23 Edición del Festival 

internacional de poesía de Curtea de Arges y el 

inmerecido premio que me otorgaron, gracias por 

ello, ese detalle ocupará un lugar preferente en 

casa. La pasé muy bien, no obstante los problemas 

de salud que he tenido; conocí a lindas personas,  

http://triplov.com/curtea-de-arges-poetry-nights-2019/
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como ustedes, y me siento gratamente complacido. También tuve la fortuna de hacer nuevas 

amistades poéticas y eso tiene un valor agregado. Reciban la sinceridad de mi abrazo con los 

mejores deseos. Seguimos en comunicación. Con un abrazo permanente me despido y 

nuevamente les doy las gracias por las atenciones recibidas. Fraternalmente, Roberto>> 
(Roberto Resendiz Carmona, Mexic, 30 iulie 2019) 

 

<<Ion, Carolina y Lana,  Fue un placer participar en el Festival de Curtea de Arges, Saludos 

cordiales desde México: Jorge Arzate Salgado.>> 
(Jorge Arzate Salgado, Mexic, 30 iulie 2019) 

 

 

<< Inolvidables y queridos ION, 

CAROLINA y LANA, (…)  A través de estas 

líneas quiero reiterarles mi GRATITUD por 

la acogida y el programa de actividades que 

nos dió la posibilidad de conocer esa pequeña  

pero hermosa ciudad y los lugares visitados. 

A este agradecimiento se suman mis 

acompañanates Mary Arevalo y Danielle 

Felchlin. Las comidas compartidas, la    

atención de los servidores, el ambiente de  

fiesta durante nuestros encuentrtos en el hotel 

fueron generosos, alegres, simplemente 

poéticos. Gracias también por la invitación a 

la cereminia ortodoxa del bautismo. Fue 

sorprendente y emocionante compartir ese 

ambiente de fe, de familia, de  fiesta. Lo 

disfrutamos. Gracias también por el trofeo, el 

diploma, los discursos..... Actualmente, me 

encuentro con la organización del 2do 

Festival Internacional de Poesía en Ostuni. 

Aunque no tiene la envergadura de la de 

ustedes, es  exigente y cuenta con invitados 

de calidad del mundo artístico, cultural y de 

la poesía. Ya les enviaré el Programa aún en reajustes. Por favor, un amistuoso saludo a la 

traductora, a los benévolos, a los  poetas y artistas que impregnaron con su alma ese Festival 

inolvidable. (...) Norah Zapata-Prill>> 
 

(Norah Zapata-Prill, Bolivia, 25 august 2019) 

 

 

<<Dear President Dumitru M. Ion  / Carolina Ilica,We, Chinchiou & I, have safely arrived 

home, Taiwan. The festival you held in Romania was really an impressive one. Chinchiou 

and I really appreciated what you did for us. (…) Best Regards  

Yawchien Fang 

Distinguished professor & Chair 

Department of Taiwanese Languages and Literature 

National Taichung University of Education>> 
(Yawqchien Fang, Taiwan, 31 august 2019) 
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Plângând de-atâta frumusețe  *   
CĂRȚILE DE LA VIDRA- 

    

CAROLINA  ILICA  se  înscrie  în  

rândul  poeților   înzestrați  cu  un  rafinat  

talent  artistic.  În  spațiul  liricii  române  

actuale  ea  este  un  nume  cu  o  rezonanță  

aparte. 

După debutul strălucitor (Neîmblânzită 

ca o stea lactee, Editura Eminescu, 

București, 1973), fiecare carte a ei a venit cu 

noutăți nu numai formale (poemele duble, 

sonetele imperfecte etc), ci și de înțelegere a 

trudei ascensiunii spre spațiile pure ale 

poeziei, ea fiind totdeauna primită elogios 

de critica literară și cu admirație de către 

cititori. 

 

În anul 2006, Carolina Ilica a început o 

serie de 12 Cărți Neconvenționale, utilizând 

pentru versurile sale alte suporturi materiale 

decât hârtia,  expunându-le în țară și în 

străinătăte (Buzău, Galați, Suceava, Arad, 

Ploiești, Neptun, București, Alba Iulia, 

Curtea de Argeș etc. ori în cadrul Proiectului 

European Europoems, al Târgurilor 

Internaționale de Carte și al Festivalurilor 

Internaționale de Poezie: Metz, Salonic, 

Moscova, Istanbul, Skopje, Ordu, Peci, 

Beijing etc.), stârnind o vie curiozitate prin 

complexitatea și calitatea demersului 

artistic. Fiecare carte-expoziție purta 

inspiratul titlul generic Cărţile de la Vidra * 

Plângând de-atâta frumuseţe. 

Volumul  de față, CAROLINA ILICA  

-  PLÂNGÂND DE-ATÂTA FRUMUSEȚE  *  

CĂRȚILE DE LA VIDRA, Muzeul Literaturii 

Române, București, 2018), cuprinde doar 

cinci dintre aceste Cărți Neconvenționale, 

versurile poetei fiind însoțite de imaginea 

obiectelor artistice create spre a fi expuse. 

Mărturisesc că am avut norocul să văd și să 

aud aceste Cărți, în cadrul Festivalului 

Internațional Nopțile de Poezie de la Curtea 

de Argeș, alături de sute și sute de poeți 

români și străini care au participat la acestă 

miraculoasă sărbătoare a poeziei mondiale. 

 

Cele  cinci  cărți  ale  volumului  au  

titluri  distincte,  marcând  parcă  o  evoluție  

a  lumii  din care  sunt  inspirate.  Dar,  chiar  

dacă  se numesc  „Cartea  de  lână”,  

„Cartea  de  lemn”   sau  „Cartea  de  

lacrimi”,  ca  să  amintim  numai  trei  dintre  

ele,  toate  versurile  risipesc  parfumuri  

necunoscute, care  par  să  vină  dintr-un  

regat  unic  al  poeziei,  miresme care  sunt  

zămislite din  esențele  unor  lumi  în  care 

ne  naștem,  însă noi  nu  dispunem  de  

talentul  nativ  al  autoarei  ca  să  le  

transfigurăm  în  artă.  Aceștia  sunt  

autenticii  poeți,  cei care  răscolesc  ființa  

cititorului,  îi  trezesc sensibilitatea.        

Concretizarea  existențială  în  obiecte  

din imediata  apropiere  a  omului, de fapt  a  

satului  românesc, obiecte  precum  

frumoasele  ștergare  cu  motive  florale  sau  

geometrice,  fusul  și  furca puse  la  lucru  

prin  neîntrecuta  hărnicie  a  femeilor  

țărănci, cu  sufletul  lor  de artiste  înnăscute, 

cum  și  multe  alte  obiecte casnice:  tuciul, 

copăița  de  lemn,  lingura,  transformă  

textele  poetice  într-o  vie  vrajă, în veșnică  

mișcare,  creând  împresia  că  niciodată  

protagoniștii  acestei  mișcări  nu  vor  pieri:  

mama,  tata,  pruncul,  darurile  de  nuntă,  

lanțul  legăturilor  de  sânge;  toate  acestea  

intrând în  veșnicie.  Astfel,  Vidra,  

împreună  cu  cărțile  ei  atât  de  frumoase, 

devine  un  fel  de  „imago  mundi”.    Și  

iată  perpetua   curgere  a  vieții,  ca-n  râul  

lui  Heraclit,  nelipsind  din  valurile  lui  un  

anumit  semn: „Mă-mbrac  țărancă  și  mă  

simt  regină/  Peste-un  regat  cu  sacre  

bogății / Cu  spații  mioritice  de  doine/ Și  

capodopere  cifrate-n  ii.//  Un  strai  purtat  

de  mama  și-o  bunică,/ La  sărbătorile  cu  

lume  multă/  Și  de  o  străbunică,  ea  

avându-l/ De  la  bunica  ei  ca  dar  de  

nuntă.” 

 

Carolina  Ilica  transformă  poezia  sa  

într-un  adevărat  elogiu  adus  spațlului  

românesc,  amintindu-ne de filozoful  și  
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poetul  Lucian  Blaga. În   fundamentala  sa  

lucrare  intitulată  „Trilogia  Culturii ”,  

cunoscutul  filozof, stabilește  specificul  ei ,  

identificându-l  drept  „spațiu  mioritic ”,  un  

orizont  spațial  definit  prin  plai ,   

succesiune  de  deal  și  vale  ,așa  cum 

rezultă  din  primele  versuri  ale  baladei  

„Miorița ” .  Cântecul  popular,  doina,  

evocă  acest  spațiu:  „orizontul  înalt,  ritmic  

alcătuit  din  deal  și  vale”,   fiind  asemenea  

sufletului  uman. Dar iată  cum  exprimă  

Carolina  Ilica,  în  poemul  intitulat  

„Sacralitate”  coordonatele  conceptului  

mioritic:  

  

  „  În  raiul  vale-deal  ondulator   

Transpus  de-auzul  nostru  muzical   

În  doina  cu  muzeul  ei  sonor   

Sacralitatea  spațiului  natal .  ”        

 

Una  dintre  „Cărți ”  se  numește  

„Cartea  Învierii”, semn  al  credinței  

noastre  nestrămutate, de  oameni  evlavioși,  

purtători de  străvechi  și  minunate  tradiții,  

cu  care  putem  trece  în  rândul  

civilizațiilor  autentice.  Versurile  emană  o  

simplitate  și  o  sinceritate  a  sentimentului  

religios  în  acord  cu  cea  a  omului  simplu  

care  știe  și  înțelege  suferința: „Căci,  

Doamne, după  Tine  tângui,/  De  jalea  ta  

mi-e  jele!/  Și   rănile-ți  sărut  și  mângâi/ 

Cu  lacrimile  mele”  („Icoana  răstignirii”)          

„Cartea  Marii Unirii” (2018) relevă 

faptul  că  rădăcinile  lirice  ale  Carolinei  

Ilica  sunt  purtătoare  de nimbul   adevăratei  

iubiri  de  țară,  fără  limbaj  patriotard,  fără 

sentimente  afișate  ostentativ.  Și  cum  ar  

putea  să  fie  altfel  când  poeta  

demonstrează,  prin  volumul  ei  de  versuri, 

că  este,  așa  cum  spunea  un  alt  poet,  

înaintaș, „  …suflet  din  sufletul neamului  

meu”  (George  Coșbuc ).        

                 

Versurile  CAROLINEI  ILICA  

reușesc  să  transpună  cititorul  în  înaltele  

sfere  ale  poeziei, acolo unde  îl  așteaptă  

zone  ale  trăirilor  sufletești  rafinate  prin  

bogăția  lor  spirituală,  exprimate  aparent  

simplu,  printr-un  limbaj  metaforizat  până  

la  esențializare . După știința noastră, în 

ultima jumătate de secol nici un poet român 

nu a reușit să se retopească în esențele 

versului popular în asemenea măsură încât 

să-ți vină să plângi „de-atâta frumusețe", 

precum а izbutit Carolina Ilica (vezi: Cartea 

de Lână).. Nimeni nu a încercat și nu a 

reușit ca ea o simbioză între materialitatea 

creației/ artefactelor populare (lâna, lemnul, 

lutul, mătasea etc.) și poezia proprie -  până 

la Carolina Ilica poezia trăindu-și destinele 

doar în simbioza cu melodia, cu doinele cu  

baladele, cu tot ceea înseamnă Cântecul 

românesc.. 

CAROLINA  ILICA  este în acest 

volum  poeta  unor  lumi  străvechi,  care  

vor   rămâne  în  versuri  înlăcrimate  de  

povara  frumuseții  lor.  Asemănată  cu  alte 

poete  ale  literaturii  universale,  ea  rămâne 

poeta  unei  unice  lire  dăruită  de    Orfeu.  

Literatura  română  poate  să  afirme  că  are  

o  poetă  care  poate  spune,  asemenea  unui  

cunoscut  poet  francez,  simbolist,  „Mama  

mea e  mama  lui  Orfeu”.   

Critica literară, eseiștii români și străini  

(așa cum ne arată extrasele critice care 

însoțesc cartea), i-au acordat poetei și operei 

ei o atenție cu totul aparte, relevând 

prospețimea, farmecul, unicitatea, pecetea 

lirică a Carolinei Ilica. În încheiere nu putem 

să nu reproducem  profilul  poetic  realizat 

cu aproape cinci decenii în urmă de către  

cunoscutul  critic  literar Aex.  Ștefănescu: 

„Fiind  una  dintre  cele  mai  talentate  

poete  de  la  noi  -  poate  cea  mai  

talentată  -  ea  reușește  să  transforme  

poezia  într-un  fel  de  magie  erotică. 

Precum  șarpele  sedus  de  fluierul  vrăjit  

al  îmblânzitorului,  o  senzualitate  

irezistibilă   se  desface  spiralat  în  sufletul  

cititorului  (…). Interesant  este  că  actul  

seducției  se  realizează,  de  către  poetă,  la  

rece,  ea  păstrându-și  permanent  o  

siguranță,  o  precizie  și  chiar  o  cruzime  

de  chirurg .”,  pentru ca acum, la apariția 

acestei noi cărți, PLÂNGÂND DE-ATÂTA 

FRUMUSEȚE * CĂRȚILE DE LA VIDRA, 

tot el să adauge: „Toate volumele sale 

anterioare îi evidențiază talentul literar, dar 

acum (...) poeta Carolina Ilica s-a întrecut 

parcă pe sine, reușind mai mult ca oricând 
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să ne farmece și să ne răscolească sufletul 

(...) Extraordinare sunt poemele din Cartea 

de lână, scrise în stilul poeziei populare. 

Numai Eminescu își mai făcuse  astfel din 

limbajul folcloric o limbă maternă (...) În 

secvența Cartea de lemn, se remarcă 

materialitatea și evanescența versurilor (... ) 

Cartea de lacrimi cuprinde elegii scrise la 

moartea mamei. Dar ce elegii! Fără nimic 

retoric sau melodramatic (...) Poezia de 

inspirație religioasă din Cartea Învierii 

impresionează la fel prin interiorizarea 

sentimentului (...) Autenticitatea emoției 

caracterizează și poemele din Cartea Marii 

Uniri, care n-au nimic festiv sau apologetic 

(...) Cărei mode literare se raliază Carolina 

Ilica? Niciuneia. În tot ce scrie este ea 

însăși, neasemănătoare cu poeții care își fac 

un merit din apartenența la o modă, dar 

asemănătoare, în esență, cu poeții valoroși 

din toate timpurile." 

Credem,  după  opinia  noastră, că  

zeitatea  i-a  ținut  poezia  în  locuri  tainice,  

unde  sălășuiau  cele  mai  inițiate  

DOAMNE  SAPHO,  inițiate    cu  

sensibilitatea, visul  poetic,  esteticul, 

senzualitatea, cu  tot  ce  e  omenesc  și  

zeiesc  ca  să  le  dăruiască,  la  naștere,  într-

o  zi  de misterioasă   și exuberantă  

primăvară,  celei  care  este atât  de  

inconfundabila  voce   a  liricii  române  

actuale, CAROLINA  ILICA.    

Elena  Eșanu  Șerbănescu 
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Carolina Ilica   
 

                                     

Ursul 
 

   Trece ursul prin pǎdure. 

   Nu-s copoi sǎ-l înconjure; 

   Cǎpǎucǎ sǎ-l aducǎ 

   Şi nici gudǎ sǎ-l audǎ. 

   Nici cǎţele sǎ-l înşele, 

   Nici cǎţei sǎ îl abatǎ, 

   Nici dulǎi la el sǎ batǎ 

   Şi nici câne care-l latrǎ; 

 

   Num-o singurea de fatǎ 

   Ce-l întreabǎ:  

               – Ursule, 

   Unde-ai fost şi unde-i me? 

 

   – Iac-am fost sǎ-mi cumpǎr miei, 

   Sǎ mǎ pun pǎstor la ei. 

    (Bundǎ am, ca de cioban, 

    N-o dezbrac o zi din an!) 

 

   Şi amu’ mǎ sui pe Grui. 

    De pe Grui mǎ sui în munţi 

    Cu iarba pînǎ-n genunţi. 

                                                Sǎ-mi pasc mieii înţǎrcaţi 

    Prin Carpaţi de cer legaţi 

                                                Cu odgoane de argint 

    Şi de aor dedesupt. 

 

   Cǎ la toa’ cînd vin la voi, 

   Sǎ am turma mea de oi 

   Şi comori de strǎlucori. 

   Sǎ te cer de la pǎrinţi 

   Şi sǎ-ţi jor cu jorǎminţi 

    Cǎ te-oi ţine 

                                Numa-n bine 

    ‘n lǎptişoare de albine 

    Şi trântitǎ lângǎ mine 

   Trântorǎ mi-oi fa’ din tine! 
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Pe deasupra nopții mele 
 

 

   Pe deasupra nopţii mele, 

    Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Şapte stele logostele 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   Ce le are Carul Mare, 

   Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Patru-s roţi de-a hurducare, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   Alte trele şi tustrele, 

    Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Oişte au fǎcut din ele, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   La obezi pe cine-mi vezi? 

    Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Doi ochi verzi, ca doi boi verzi, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   Cine-i mânǎ şi-i adunǎ, 

    Du-te, dor, şi vino, dor! 

   O pǎgânǎ de stǎpânǎ, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   De din deal suitǎ-n Car, 

        Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Gura, aburit pahar, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

 

   Ce se duce de-mi aduce,      

    Du-te, dor, şi vino, dor! 

   Vorbe dulci şi gurǎ dulce, 

    Vino, dor, şi du-te, dor! 

    Du-te, dor, şi vino, dor… 

    Vino, dor, şi du-te, dor… 
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 Cântec de nevastă 
 

   M-a pețit, cum nimeni altul, 

   Un fecior mai brad ca bradul. 

   Nu m-am dat la măritat 

   Și-a rămas la el în sat 

   Și cu alta s-a luat. 

    Iar de la nevastă-sa, 

    L-a luat moartea cu ea. 

 

   Căutat-am, n-am găsit 

   Să îi semene leit. 

   Iar cînd n-am mai căutat, 

   Unul, hoț, m-a și furat. 

   M-a furat și m-a legat: 

 

   De-o crăiță de fetiță. 

       Ca și calul lui Gheorghiță, 

    Priponit de-o garofiță. 

 

 

Am furat un trandafir 
 

   Am furat un trandafir, 

   Trandafirul, un copil, 

   Un copil de-al crengii lui, 

   Creanga lui, de-a rugului, 

   Rugul de-al pământului, 

   Iar pământu-al cerului, 

   Cer cu cer deasupra lui. 

 

   M-a văzut și Dumnezeu, 

   Dumnezeu și Fiul Său, 

   Fiul Său și Maica Sa, 

   Maica Sa…Dar mama mea? 

   Mama mea de m-ar vedea, 

   De-ar vedea m-ar și certa. 

 

   Și certată cu folos, 

   Cînd mă satur de miros, 

   Să pun trandafirul jos: 
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   Pe-o movilă de pămînt 

   Ca pe-o boltă de mormânt 

   Ce ne-așteaptă, gol, oricând. 
 

 

    Bocet 
 

              Nu mai e mult și o să crească iarbă 

   Și peste pieptul meu, îmi spuse, frînt. 

   Și-n nări îmi năvăli miros de iarbă, 

   Dar, mai întîi, de reavăn din pămînt. 

 

   Mă și vedeam în locul lui, cu perna 

   Țărînii moi crescîndu-mi peste piept. 

   Sub ceafa cu bărbia-n sus, tot perna: 

   Țărînii tari în care să-l aștept. 

 

   Cînd va ploua, să-mi pară că m-ar plînge? 

   De-o plînge, să îmi pară c-ar ploua? 

   Ori el și ploaia, în duet, vor plînge, 

   Umflînd ca pe-o sămînță carnea mea. 

 

   Din pieptul tumular, apoi, prin piele 

   Și printre coastele de porțelan, 

   Să îmi răsară grîu, doar grîu, prin piele 

   Ca într-un bocet din Teleorman. 

 

   Și dînd în spic, să-mbete cu parfumul 

   De fată și femeie, la un loc, 

   Cum eu, în viers, icnind precum păunul 

   Plăcere și durere la un loc. 

 

   Iar cînd și dragu-mi va fi pus alături 

   Ori peste mine, ca pe catafalc, 

   Cu bobi de grîu să sparg, să-mping în lături 

   Lăcata morții, soarta să i-o sparg 

 

   Și să-l ridic în lumea ce-l cunoaște 

   De cît l-am tot cîntat de pe pămînt. 

   Și-ncet, amirosind a grîu și-a moaște 

   Să-nvăț să cînt tăcînd de sub pămînt. 
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Alexandru Cetățeanu 

 

După treizeci de ani! 
 

La mulți ani, România! Să scapi de 

mentalităţile comuniste şi să prosperi, în aşa fel 

încât românii plecaţi prin lume în căutare de o 

viață mai bună, să se întoarcă masiv de unde au 

plecat, asta îţi doresc! Nicăieri nu-i mai bine 

decât acasă, iar „omul sfinţeşte locul”, dacă este 

OM. Dacă nu... vai de el şi vai de ţara lui! 

„Trec anii, trec lunile-n goană...” – bine a zis 

„Chiriașul grăbit” al lui Topârceanu ! Au trecut 

30 de ani (!) de la căderea bolşevismului din 

România, parcă a fost ieri! Îmi amintesc destul 

de bine acele zile fierbinţi de sfârşit de 

decembrie 1989. Ascultam ştirile „cu sufletul la 

gură” să aflu ce se mai întâmplă în ţara mea, de 

care îmi era tare dor (am plecat din RSR în „anul 

lui Orwell” – 1984). Cât de mult îl uram pe 

Manuel Noriega! – tocmai atunci, pe 20 

decembrie 1989, americanii au invadat statul 

Panama şi ştirile „fierbinţi” se împărţeau în două 

– din RSR şi din Panama. Aş fi vrut să se 

vorbească numai de România nu şi de Panama, 

dar „cămaşa este mai aproape de piele, decât 

paltonul” – ţara Panama este mult mai aproape 

de Canada şi de S.U.A., decât România. Şi 

totuşi, începând cu 22 decembrie, când s-a 

deschis celebra Brandenburg Gate (ce 

coincidenţă!)  vedeam şi auzeam zilnic ştiri 

despre revoluţia (cam întârziată) din România. 

Ce emoţii! Puţin mai înainte, la începutul lunii 

decembrie, ştirea că Nadia Comăneci a evadat 

din R.S.R., prin Ungaria şi a fost primită în 

S.U.A., a făcut de asemenea mare vâlvă în mass-

media. Parcă a fost o prevestire la ce urma să se 

întâmple cu „dinastia” Ceauşescu şi sistemul 

stalinist din România. Comuniştii infiltraţi în 

mass-media americană s-au gândit să o 

discrediteze pe celebra noastră gimnastă – îmi 

amintesc de o poză de pe coperta unei reviste, cu 

Nadia surprinsă cu degetul în nas – iar articolul 

din acea fiţuică o descria pe Nadia ca pe o 

needucată, că mânca cu mâna carnea şi iar mai 

cerea, că trăieşte cu un  .., roofer căsătorit si 

altele asemănătoare.  Desigur, toate erau viclenii 

care să o „pună jos”, să o pedepsească pentru 

faptul că a evadat din R.S.R.. Reţeaua 

Comintern-ului încă funcţiona pe planetă. Ştirea 

bombă, cu executarea soţilor Ceauşescu în ziua 

de Crăciun (că tot nu credeau ei în Dumnezeu), a 

adus o mare uşurare în rândul românilor 

refugiaţi în „iadul capitalist”. Îmi amintesc 

imaginea „împuşcaţilor” care a înconjurat 

Planeta; îmi aduc aminte de Adrian Păunescu, 

filmat în mulţime, huiduit – cineva a strigat 

„Ăsta v-a spălat creierele, băăăă”, şi  încercând 

să se refugieze la Ambasada S.U.A., unde nu a 

fost primit; îmi amintesc de declaraţiile de la 

Televiziunea Română, cucerită de revoluţionari; 

îmi amintesc de Nicu Ceauşescu, filmat bătut şi 

cu pantalonii uzi în faţă, îmi amintesc... şi nu îmi 

mai amintesc totul – au trecut 30 de ani de 

atunci! Ar trebui să caut casetele VHS cu 

înregistrările pe care încă le mai am pe undeva, 

dar când să ai timp de toate?  

Nu trecuseră decât 5 ani de când reuşisem să 

scap din „raiul comunist” şi nu credeam că o să-

mi mai văd vreodată țara, încăpută pe mâinile 

unei clici criminale şi periculoase, ce nu părea a 

avea moarte, cum nici bolşevismul (că numai 

comunism nu a fost în Europa de Est) nu părea 

să-şi dea ultima suflare. Mai mult, credeam că 

va ajunge şi în Canada şi a cam ajuns – mulţi 

„democraţi” sunt comunişti sub acoperire. Dar 

asta este o altă poveste. Atunci, în ultimele zile 

ale anului 1989 trebuia să fac ceva pentru 

România şi am făcut – am obţinut de la 

compania la care lucram ca reprezentant tehnic 

şi eram foarte apreciat (se numea Ciba Corning), 

un aparat modern pentru determinat sodiul şi 

potasiul din sânge, urină sau plasmă şi două 

seturi de electrozi pentru analizoarele de gaze în 

sânge (esenţiale în secţiile de terapie intensivă) 

pe care le ştiam că existau la Spitalul Militar 

Central şi Spitalul Fundeni şi am hotărât să le 

duc de urgenţă în România; distinsul preot 

patriot  şi prieten - Petre Popescu de la Biserica 

„Buna Vestire” din Montreal, unde se strângeau 

bani pentru ajutat România a spus unui ziarist 

vestea. Acel ziarist mi-a luat un interviu, despre 

cum am reuşit să scap din România, cum mi-am 

întregit familia, cu ce mă ocup în Canada şi de 

ce voi merge în România cu ajutoare preţioase.  

Aşa se face că pe prima pagină a ziarului The 
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Gazette a apărut un articol intitulat „Defector 

going back with gifts” (Dezertor se întoarce 

înapoi cu cadouri)  cu povestea mea.  

Surprinzător, au urmat zeci de telefoane de la 

diferite posturi de televiziune cu solicitări să dau 

interviuri – am devenit deodată foarte popular în 

Canada şi chiar în S.U.A. Nu aveam eu timp de 

aşa ceva, dar am dat totuşi un interviu la CBC în 

engleză şi altul la Radio Canada în franceză 

(reporterii au venit la mine acasă). Am devenit şi 

mai cunoscut, iar compania Air Canada mi-a 

oferit bilete business class gratuite (un român 

era mare şef acolo, cum este și în prezent, tot un 

român), mi s-a eliberat paşaport în 24 de ore, iar 

domnul Peter Tylor de la Ministerul Afacerilor 

Externe canadiene mi-a dat sfaturi preţioase şi a 

comunicat cu dl. Keith McFarlaine – consulul 

general al Canadei în R.S.R. să mă aştepte. Am 

plecat pe 28 decembrie spre România, via Viena, 

dar toate zborurile spre Bucureşti erau 

suspendate şi numai pe 3 ianuarie, cu primul 

zbor spre România după incertitudinea de 

stabilitate care a existat, am ajuns la Bucureşti, 

cu preţiosul meu bagaj. În acelaşi avion se afla 

renumitul congresman american Lester L. Wolff   

(care a împlinit 100 de ani pe 3 ianuarie 2019!) 

şi distinsa  Dr. Sandra Pralong, în prezent 

Consilier Prezidenţial. 

Nu pot uita cum am regăsit Bucureştiul 

atunci – îngheţat (tocmai se abătuse asupra 

Capitalei un val de frig!) şi în întuneric. Sinistru! 

Se mai auzeau încă împuşcături, iar geamurile 

de la aeroportul Otopeni erau ciuruite de 

gloanţe. Dar... trebuie să fac „The long story 

short”, cum spun vorbitorii de limbă engleză. Cu 

ajutorul lui Keith şi cu maşina ambasadei 

Canadei mi-a fost mai uşor să mă deplasez pe la 

cele două spitale cu analizoarele de gaze în 

sânge, pentru a le face din nou funcționale pe 

cele care nu mai erau utilizate de câţiva ani (greu 

de crezut – nu se mai importau cele necesare 

menținerii lor în funcțiune) şi la Institutul de 

Medicină Internă – unde lucra prietenul meu, 

doctorul Cornel Chiriloiu, pe care l-am întâlnit 

la ambasada Canadei. O altă coincidenţă! – aşa 

am decis (împreună cu Keith) să donez și să 

instalez aparatul pentru determinarea K şi Na la 

Institutul de Medicină Internă. Renumitul 

general chirurg Vasile Cândea şi regretatul prof. 

Dr. Eugen Proca, precum şi medicul anestezist 

Anghel Popescu (regretat prieten drag) s-au 

bucurat mult să mă revadă – să nu mai vorbim 

cât s-au bucurat de nesperatele cadouri, care cu 

siguranţă, au salvat multe vieţi omeneşti şi sunt 

foarte mândru de ce am realizat atunci, când 

existau mulți răniți prin spitale. 

Desigur, am mers la Amărăşti să-mi revăd 

mama – Elisabeta Gh. Costeanu (ce bucurie să 

mă revadă şi să o revăd, câte lacrimi a vărsat...!), 

iar la Bucureşti mi-am revăzut rudele dragi  (am 

locuit la fratele mamei mele, generalul Vasile 

Gh. Costeanu şi tanti Ayu – apartamentul meu 

cu 4 camere fiind „ocupat” - l-am recuperat cu 

greu după vreo 20 de ani!), l-am revăzut pe 

nenea Gigi (prof. Univ. Gheorghe Costeanu), pe 

tanti Rodica N. Costeanu, profesoară de fizică la 

Liceul Şincai, pe colegii de la Staţia pentru 

Verificarea şi Întreţinerea Aparaturii Medicale 

(S.V.I.A.M.) şi alţi prieteni, dar nu era posibil 

să-i reîntâlnesc pe toţi. Ce să faci mai întâi în 

numai o săptămână? M-am întors în Canada, m-

am implicat în Mişcarea de Solidaritate Québec-

România (înfiinţată de Partidul Québecois, 

atunci la putere în Québec) am obţinut aparatură 

medicală şi donaţii de medicamente, şi, în 

fiecare concediu, am trecut Oceanul să-mi ajut 

țara, vreo 4 ani la rând, aşa cum se poate vedea 

în articolul şi fotografia de mai jos – ce tânăr şi 

plin de energie eram ! Păcat că am uitat numele 

celor doi medici din poză – la fel de tineri ca 

mine. Îi salut cu drag! 

În 30 de ani, România a progresat enorm 

după coşmarul anilor de „dictatură a 

proletariatului” – poate nu cât ne aşteptam, dar a 

progresat. Mentalităţile comuniste, lipsa de 

respect între oameni, bădărănismul... încă nu au 

dispărut, dar să sperăm că vor dispărea. Au 

dispărut cozile la carne şi lapte, dar au apărut 

altele, la oficiile de impozite (F.I.S.C.) unde 

funcţionarii nepoliticoşi se cred stăpâni – ce 

experienţă neplăcută am avut recent cu „domnii” 

de la Sect. 2, Bucureşti! Birocraţia, distruge 

România! Dar să fim optimişti – românii plecaţi 

în „lumea largă” vor învăţa câte ceva din 

civilizaţia occidentului şi se vor întoarce acasă, 

unde vor aplica ce au văzut şi au învăţat printre 

străini. Asta sper din suflet. Nu-i lipseşte nimic 

României să devină la fel de prosperă ca Anglia, 

de exemplu, ba dimpotrivă – are resurse naturale 

din belşug şi mai puţină... ceaţă. Nu are însă 

„britanici”, asta este singura problemă. 

La şase lustri de la schimbarea de sistem 

social din țara în care m-am născut, revin cu 

urarea – LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! Să intri 

în normalitate – asta îţi dorim. Anul 2020 să 

aducă românilor prosperitate și numai bucurii ! 
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