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În vocabularul fiecăruia dinte noi există cuvinte a căror semnificație este diferită de cea percepută de ceilalți, 
diferită chiar de cea dată de dicționare, cuvinte care rezonează altfel cu sinele nostru. Pentru mine, unul dintre 
ele este acasă. La fel ca dor sau Eminescu, acasă este un sentiment. Sălășluind adânc în suflet, nevrând să fie 
înlăturat sau înlocuit. 

Tocmai fiindcă semnificația acestui aparent banal cuvânt este atât de profundă și acoperă atât de multe 
circumstanţe, de la pereții ce alcătuiesc o casă, unde, poate ai avut șansa să vii pe lume, la orașul acelei 
„întâmplări” a ființei tale și, desigur, la țară, pentru cei care, ca mine, suntem, fizic, departe de ea, trezindu-ne 
dimineața, acolo unde ne-am construit o altă acasă. Apoi, îl putem explica prin starea de bine, de confort psihic, 
în primul rând, atunci când, în sfârșit, trupul și mintea se acceptă și se simt bine împreună. Însă, cea mai 
puternică semnificație o are reîntoarcerea la eternul-infinit acasă, în lumea purității spiritului, a lui Dumnezeu, 
lumea de unde ne-am întrupat. O lume pe care ar fi trebuit să știm să o aflăm în noi, fiindcă ni s-a lăsat acest 
refugiu. Să ne reamintim motivul pentru care suntem aici, în această existență, să ne putem găsi puterea să 
mergem mai departe și apoi să plecăm împăcați spre viața de dincolo cum o numesc profanii.

Și-atunci, atâta vreme cât sentimentul acasă, cum îmi place mie să îl numesc, este înțeles și înseamnă mai 
mult decât lacrimile ce curg pe obraz sau glasul tremurat de emoție, când încerci să explici durerea-focul-
disperarea acestui cuvânt aflat în fondul principal de cuvinte al fiecăruia dinte noi; atâta vreme cât înțelegem 
că, de fapt, niciodată nu suntem departe de acest sentiment, decât dacă sufletul refuză să îl simtă, atunci 
putem vorbi despre el cu iubire, fără lacrimi, doar cu patima dorului ce îl include, dezvăluindu-i frumusețea și 
puterea care ne fac să apreciem viața, în orice lucru care ne înconjoară, oriunde se întâmplă să fim pe această 
planetă binecuvântată.

E drept, chiar dacă putem simți așa, nimic nu echivalează atingerea acelui pământ unde ai luat prima gură de 
aer, unde ai băut prima picătură de apă, cea care doar acolo are putere pentru tine. Nu sunt doar simboluri, nu 
sunt doar cuvinte deșarte sau fapte pentru a impresiona „ochii lumii”, atunci când, cei aflați departe de locul 
nașterii lor, dacă nu e posibil ca trupul să fie înmormântat acasă, în țara de unde vin, își doresc măcar un pumn 
din acel pământ, să fie pus peste ei.

Îmi imaginez, câteodată, viața, ca pe o enormă orgă, al cărei fiecare tub sonor este memoria unui eveniment. 
O vibrație unică, o melodie pe care sufletul – el, mai întâi – o recunoaște imediat, alteori, este, poate, o 
disarmonie, la care nu vrei să mai revii și încerci să blochezi accesul la acea clapă, la acea pedală, la acel 
registru care, prin atingere doar, o declanșează, memoria afectivă fiind cea mai vizată. Viața include amândouă 
aceste situații, depinde de noi ce alegem să trăim.

Am simțit că nu sunt singura care trăiește sub zodia lui acasă și, încurajată, mai cu seamă de poemele 
ascultate la Întâlnirile Zoom ale „Destinelor Literare”, am propus-o ca temă pentru acest număr, de primăvară, 
al revistei. Am avut bucuria să constat că foarte mulți m-au susținut și mi-au oferit materiale speciale, precum 
sufletul lor, întors spre acasă.

Diferite stări, diferite abordări, în încercarea mea de a solicita tratarea temei: de la a urmări cum s-a reflectat 
acest sentiment în operele scriitorilor noștri, la creații literare actuale sau amintiri. O temă la care probabil că 
vom reveni. În paginile revistei sau chiar cu o dezbatere, așa cum s-a sugerat.

Ca noutate, începând cu 2021, în revista „Destine Literare”, am introdus două rubrici, pe care le-am 
considerat necesare și, deci, binevenite: „Turnul de veghe” – rubrică de analiză, comentariu și informare 
social-politice, privind evenimente din țară, rubrică propusă și realizată de jurnalist Dr. Rosemarie Haineș și 
„Istoria… istoriei”, la care am solicitat colaborarea lui Sebastian Doreanu, din Denver, Colorado și a lui 
Georges Boisnard, din București, România, cunoscându-i nu doar în calitatea de prieteni, dar de istorici, 
având, astfel, deplină încredere în selecția evenimentelor, modul de abordare a acestora și conținutul 
articolelor pe care le vor alcătui.

Dana OPRIÞÃ
Redactor-ªef

Acasă...
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Cum Georges Boisnard este și jurnalist (UZPR), i-am solicitat realizarea unui Calendar Istoric al 

Evenimentelor politice, economice și culturale, cum a primit numele final, urmând intenția și tipicul 
Calendarului scriitorilor români, care, prin urmare, să acopere aceeași perioadă a apariției noastre 
trimestriale. Ca și în cazul scriitorilor, este vorba de o selecție, iar din acele cele mai însemnate evenimente, 
veți putea citi un articol despre unul, considerat cel mai important.

Ideea acestei rubrici a stat în intenția mea de mai multă vreme, considerând că, fiind o revistă de cultură, care 
să mențină trează spiritualitatea românească, „Destine Literare” trebuie să găzduiască o rubrică permanentă, 
nu doar articole ocazionale. Scurta, dar încărcată de sens pledoarie susținută la Cenaclul DL din 16 ianuarie, 
a.c., de către domnul acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, m-a determinat să transform 
proiectul în realitate. Așa s-a născut „Istoria… istoriei”, cu un titlu la care m-am reîntors, după multe variante și 
multe opinii solicitate. Cred în convingerea că primele cuvinte care îți vin în minte atunci când încerci să găsești 
un titlu se dovedesc aproape mereu ca fiind cele mai potrivite. Sigur, nu este o regulă. Sunt sigură, veți citi cu 
plăcere paginile scrise de acești doi specialiști în istoria pe care o cunosc în detalii și pe care reușesc să ne-o 
apropie, printr-o scriitură deloc rigidă, deloc fadă, așa cum am fost obișnuiți – din păcate – la lecțiile de istorie.

Acestea fiind spuse, vă doresc o lectură plăcută a revistei, realizată și de această dată cu sufletul deschis.
O revistă în paginile căreia, așa cum mi-am propus de la primul număr realizat de mine ca redactor-șef, 

(decembrie 2019), să vă simțiți acasă.

NICOLAE GRIGORESCU
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Scriitorul român are nostalgia locurilor natale, sentimentul de acasă. De la Eminescu până la Nichita 
Stănescu, aproape că nu există scriitor român care să nu evoce locurile copilăriei, peisajul, casa părintească, 
părinții, școala, învățătorii, prietenii de joacă, care-și lasă o amprentă puternică asupra omului matur, ce se 
întoarce mereu la acest izvor, pururea reîntineritor. Fiecare scriitor își are acasă lui. Acasă înseamnă toate 
aceste lucruri. „Veșnicia s-a născut la sat”, spunea Lucian Blaga și tot el are o celebră poezie, Izvorul, metaforă 
a permanentei purități și a eternității: „Păduri s-au stins. Și rând pe rând / Oameni în umbră s-au retras / 
Veșminte de pământ luând. / Dar șipotul, el a rămas”.

Tema aceasta a sentimentului de acasă apare cu pregnanță în Sămănătorism, este temă dezrădăcinării, 
inadaptării scriitorului provenit de la țară și imposibil de integrat în civilizația orașului, care distruge, care ucide, 
care întunecă orizonturile și provoacă drame sufletești. Orașul care dă „fiori de nebunie”. Această delimitare 
sat / oraș avea să fie teoretizată de Nicolae Iorga, ideologul Sămănătorismului, și ea a influențat o întreagă 
generație de scriitori (mai ales poeți), majoritatea minori, ca Șt. O. Iosif, Panait Cerna, Emil Gârleanu, C. 
Sandu-Aldea, Al. Brătescu-Voinești, I. A. Bassarabescu. Satul apare ca un spațiu luminos, cu figuri aureolate, 
preotul, învățătorul, țăranul îmbrăcat sărbătorește, iar orașul ca un loc al pierzaniei, o Gomoră, al deznădejdii și 
al declinului.

Chiar și un mare poet, cum este OCTAVIAN GOGA, născut la țară, în comună Rășinari de lângă Sibiu, evocă 
nostalgic locurile copilăriei și regretul de a fi părăsit satul, într-o poezie celebră: Bătrânii. „De ce m-ați dus de 
lângă voi, / De ce m-ați dus de-acasă? / Să fi rămas fecior la plug, / Să fi rămas la coasă”.

Momentul despărțirii de sat, de familie este evocat în poezii că Bătrânii, Casa noastră, Reîntors. Același 
sentimentul cu care Creangă părăsea Humuleștii.

Tânărul intelectual și-a revizuit atitudinea față de viață și, găsind civilizația vinovată, bolnavă, și-a făcut o 
întreagă teorie de însănătoșire a ei, prin întoarcerea la matcă, satul, asumându-și rolul unui nou Mesia, așa 
cum se confesează în Fragmente autobiografice, mărturii ce veneau spre sfârșitul vieții: „Îmi ziceam: să mă 
întorc la sat și să refac în mine procesul prin care au trecut strămoșii mei, de care mă desfăcusem. Îmi aduc 
aminte că, sub impresia acelor frământări, îmi combinasem planul să mă întorc la țară, să mă desfac de toate 
atributele văzute și nevăzute ale civilizației, să mă duc acolo în mijlocul țăranilor, să-mi iau o fată de la horă, să 
mă însor cu ea și să-mi zic: eu sunt Ion Botezătorul”. (Octavian Goga interpretat de… ediție îngrijită de Ion 
Dodu Bălan, Editura Eminescu, 1974, p. 44).

Ca și Coșbuc, Goga a fost preocupat de ideea alcătuirii unei monografii lirice a satului ardelean. Primul volum 
de poezii trebuia să poarte titlul Acasă. Desigur, atitudinea sa, dincolo de elementul biografic și subiectiv, se 
încadra într-o mișcare mai largă, specifică epocii, de simpatie față de sat și țăran, văzute ca valori unice, 
supreme ale neamului. Deși își declară adeziunea la Poporanism și Sămănătorism, Goga ține, totuși, să se 
detașeze de Sămănătorism („n-am fost niciodată ceea ce se cheamă un sămănătorist"), ca de altfel, și de 
viziunea idilică asupra satului, prezentă în operă unor înaintași.

Universul liric al poeziei lui Goga se desfășoară într-un spațiu anume, într-un peisaj anume, care este numai 
al său, de un timbru specific.Este vorba despre spațiul ardelenesc de la începutul secolului al XX-lea, cu datele 
sale geografice, etnografice, cu conflictele sale social-istorice, văzut în trăsăturile sale reprezentative: „La noi 
sunt codri verzi de brad / Și câmpuri de mătasă, / La noi atâția fluturi sunt, / Și-atâta jale-n casă”. Astfel începe 
celebra poezie Noi. Poetul înregistrează cu un sentiment de durere contrastul (romantic) dintre frumuseţea 
naturală a peisajului și jalea colectivă a celor care trăiesc în acest spațiu. Elementele concrete ale acestei 
naturi (Mureșul, Crișurile, Oltul) definesc un Ardeal generalizat, mitologic, țară a paradisului, dar și a durerii 
colective.

Figuri reprezentative ale vieții satului, țăranul, dascălul, preotul, lăutarul capătă prin Goga atribute specifice, 
de neconfundat. Mai mult decât niște simpli luminatori ai satului, cum îi vedeau sămănătoriștii și Poporaniștii, 

Dr. Ion HAINEª

SENTIMENTUL DE 

LA SCRIITORII ROMÂNI
ACASA 
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intelectualii lui Goga sunt niște pedagogi ai neamului, care îndeamnă la răzvrătire socială, fiind profeții unor 
vremi mai bune, care trebuie să vină. Așa apar Apostolul, Dascălul, Dăscălița. Portretul lor este aureolat, 
desprins parcă din vechi icoane.

Lăutarul este desenat în culori asemănătoare.
Cu o asemenea viziune despre sat, este firesc ca poetul să regrete părăsirea locurilor natale, înstrăinarea de 

cei de acasă. Goga propune reîntoarcerea la sat, ca soluție de renaștere morală și socială. Din păcate, orașul îi 
apare ca o „putredă cetate”, „plină de păcate”. Orașul e descris în culorile cele mai întunecate, ca o cetate care 
ucide orice cântec, orice inspirație și avânt.

Sentimentul de acasă este firesc, profund uman și etern, ține de condiția umană și întotdeauna ne 
emoționează atunci când este sincer și adevărat. O poezie ca Mama de VASILE MILITARU… pe nedrept 
marginalizat), celebră în epocă, nu ne poate lăsa indiferenți, indiferent de condiția noastră intelectuală: „A venit 
aseară mama, din sătucu-i de departe, / Să-și mai vadă pe fecioru-i, astăzi „domn cu multă carte" / A bătut sfios 
la ușă, grabnic i-am ieșit în prag / Mi s-a umezit privirea de iubire și de drag / Sărutându-i mâna dreaptă, ea m-a 
strâns la piept duioasă, / Și-ntrebând-o câte toate, am intrat apoi în casă”. Sfioasă, bătrâna nu îndrăznește nici 
să intre, „cu opincile-n picioare” și, cu multă grijă, calcă doar pe-alături de covoare. Femeie de la țară, cu mult 
bun simț și cu emoție în glas, îi mărturisește dragostea maternă și îi oferă câteva daruri. Bătrâna, presimțindu-
și apropiatul sfârșit, n-a uitat să-și facă testamentul și îi lasă feciorului de la oraș să-l îndeplinească. „Tu, odorul 
mamii, în urmă să te-aduni cu frații-acasă / Și să-mparți agoniseala de pe urma lui (a tatălui n.n.) rămasă”.

Dar, dincolo de Sămănătorism și de exagerările curentului, tema aceasta este universală. Iată, de exemplu, 
cum apare ea la MIHAI EMINESCU. Adolescentul de 16 ani, elev la „Obergymnasium-ul din Cernăuți, publică 
în revista Familia lui Iosif Vulcan, în data de 17 / 29 iulie 1866, poezia Din străinătate, în care își exprimă 
marea sa dragoste pentru ținuturile natale, simțindu-se înstrăinat în universul cazon, neprimitor al gimnaziului 
cernăuțean: „Aș vrea să văd acuma natala mea vâlcioară / Scăldată în cristalul pârâului de-argint, / Să văd ce 
eu atâta iubeam odinioară: / A codrului tenebră, poetic labirint”.

Același sentiment îl regăsim în poezia La Bucovina, publicată în același an 1866, în Familia: „N-oi uita 
vreodată, dulce Bucovină, / Geniu-ți romantic, munții în lumină, / Văile în flori, / Râuri resăltânde printre stânce 
nante, / Apele lucinde dalbe diamante / Peste câmpii-n zori”. Nostalgia cu care evocă peisajul natal este 
expresia iubirii paradisului adolescenței. Pentru Eminescu, Bucovina este tărâmul binecuvântat, unde poetul a 
dobândit conștiința propriei sale vocații: „Numai lângă sânu-ți geniile rele, / Care îmi descântă firul vieții mele, / 
Parcă dormita, / Mă lăsară-n pace, ca să cânt în lume, / Să-mi visez o soartă mândră de-al meu nume, / Și de 
steaua mea”.

Satul, cadrul natural apar în mod frecvent ca elemente fundamentale ale spațiului poetic eminescian, având 
atributele eternității. Nu întâmplător, codrii sunt „vecinici”, seculari, totul ține de vechime. În această ordine de 
idei, Sară pe deal, publicată târziu (în 1855), dar ecou al tinereții, este una dintre cele mai reprezentative 
poezii. Buciumul care „sună cu jale”, turmele ce urcă dealul, cumpăna de la fântână, proiectate pe un fundal 
cosmic dominat de lună, sunt elemente specifice acestui spațiu eminescian încărcat de afectivitate.

Pentru ION CREANGĂ, amintirile din copilărie reprezintă o întoarcere fericită la întâmplările pline de haz și 
de farmec ale acestei vârste, la locurile natale, la casa părintească, la părinții și la tovarășii de joacă: „Nu știu 
alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul 
hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel 
humuit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care mă ascundeam când ne 
jucam noi, băieții, de-a mijoarca, și la alte jocuri ș jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și 
acum inima de bucurie”.

Amintirea mamei este una luminoasă: „Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât mi-
aduc aminte, și mi-aduc bine aminte, căci brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța cea dulce și mă alintam la 
sânu-i, gângurind și uitându-mă în ochi-i cu drag”.

Pentru el, Humuleștii reprezintă centrul lumii: „Ș-apoi, Humuleștii, și pe vremea aceea, nu erau numai așa, un 
sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechiu răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari tot unul 
și unul, cu flăcăi voinici și fete mândre, care știau a învârti și horă, dar și suveica de vuia satul de vătale în toate 
părțile, cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporani ca aceia de făceau mare cinste satului lor”. O 
anumită nostalgie și farmecul povestirii provin din faptul că scriitorul, acum în vârstă, sărac și bolnav, privește 
întâmplările pline de haz și de farmec ale copilăriei ca aparținând unei vârste fericite și de mult pierdute: „Și, 
Doamne, frumos era pe atunci, căci și părinții, și frații, și surorile îmi erau sănătoși, și casă îmi era îndestulată, și 
copiii și copilele megieșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi și toate îmi mergeau după plac, fără leac de 
supărare, de parcă era toată lumea a mea”.

Autorul Amintirilor trăiește în lumea sa, se confundă cu ea, el descrie, de fapt, așa cum spunea G. 
Călinescu, „copilăria copilului universal”. „Hai, mai bine, despre copilărie să povestim, căci ea singură este 
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veselă și nevinovată. Și, drept vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama și tata se gândesc la 
neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire.

Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toți copiii, de când îi lumea și pământul, măcar să zică 
cine ce-a zice”.

Despărțirea de Humulești pentru a merge la Socola la Iași este una dramatică: „Cum nu se dă scos ursul din 
bârlog, țăranul de la munte, strămutat la câmp, și pruncul, dezlipit de la sânul mamei sale, așa nu mă dam eu 
dus din Humulești”.

Aminteam mai devreme de LUCIAN BLAGA. Iată celebra poezie Sufletul satului: „Eu cred că veșnicia s-a 
născut la sat / Aici orice gând e mai încet, / și inima-ți zvâcnește mai rar, / ca și cum nu ți-ar bate în piept, / ci 
adânc în pământ undeva. / Aici se vindecă setea de mântuire, / și dacă ți-ai sângerat picioarele, / te așezi pe un 
podmol de lut”.

Dar el este și teoreticianul Spațiului mioritic, prin care definește specificul culturii române și al culturii în 
general ca descinzând dintr-un spațiu… aspațial, plasat într-o geneză originară, care ne e dată de la început, 
fiecare popor purtând cu sine, genetic, oriunde s-ar mișca, în orice spațiu, trăsăturile fundamentale ale acestei 
specificități. Așa explică el spațiul mioritic, plaiul, ca pe un plan ondulat cu alternanțele deal-vale, pe care le 
găsește și la Eminescu în Mai am un singur dor, prin care vrea să demonstreze ideea de armonie, de 
echilibru, dar mai ales de dor, specifice poporului român.

ION PILLAT, poet tradiționalist, dar de o sensibilitate modernă, descoperă motivele autohtone, locurile 
natale ale copilăriei, oamenii și realitățile unei lumi, care țineau de ființa sa organică. Această descoperire 
echivalează cu o nouă etapă a poeziei sale, tradiționalistă, reprezentată prin volumele Pe Argeș în sus (1923), 
Satul meu (1925), Biserica de altădată (1926), și Limpezimi (1928). Acum Pillat își definește autenticitatea 
timbrului său poetic, iar poezia română cunoaște unul din momentele sale de vârf. Teme vechi, întâlnite la V. 
Alecsandri, Coșbuc sau Șt. O. Iosif, sunt reluate cu alte mijloace. Poetul reface peisajele sale natale, Argeșul, 
Râul Doamnei, Florica, Goleștii, regiunea bogată în frumuseți din apropierea Piteștilor. Lumea copilăriei și a 
adolescenței este reînviată cu emoție, dar totul este trecut prin rafinamentul omului de cultură care, sensibil la 
influența unui Francis Jammes și a școlii Simboliste, vede lucrurile și din unghiul livresc, coordonata esențială a 
acestor poeme devenind sentimentul horațian al timpului, al fugii sale ireparabile. Aci sosi pe vremuri din 
volumul Pe Argeș în sus este capodopera lui Ion Pillat. Cu un sentiment nostalgic, este evocată succesiunea 
generațiilor.

În linia tradiționalismului gândirist, VASILE VOICULESCU evocă viața satului, casa părintească, peisajul 
ținutului natal, într-o manieră sămănătoristă (Poezii, 1916).

ADRIAN MANIU, unul din întemeietorii revistei Gândirea, se înscrie în aceeași albie largă a 
Tradiționalismului. Volumul său de versuri Lângă pământ (1924) sugerează prin chiar titlul său aria 
problematică predilectă, poetul cultivând în mod programatic peisajul rustic, istoria și legenda, basmul.

Mai aproape de noi, de generațiile noastre, descoperim poeți care își revendică dreptul de a evoca satul, ca 
sursă originară a inspirației, ca spațiu permanent de frumusețe și armonie, chiar dacă realitatea actuală 
contrazice această idee. Satul, casa părintească, locurile natale rămân adânc imprimate în suflet, dincolo de 
orice raportare la concret.

Un astfel de poet este NICOLAE DAN FRUNTELATĂ, care, în Baladele de la Grand Vanjou (Editura 
RawexComs, 2014), evocă, în termeni nostalgici, ținuturile paradisiace ale copilăriei și adolescenței din Mica 
Valahie, de la Vânju Mare, („Grand Vanjou”, pe franțuzește, în sens ușor ironic): „Ascultă dar, de glasul amintirii 
/ pe dealuri vara mea se petrecu / viens, viens, căruță, du-mă iar acolo / în paradisul de la Grand Vanjou”.

Poetul are un dor fierbinte de ținuturile natale, „Și atunci când mă ucide dorul / mă întorc în sud, să strig, să 
scriu”. „Mă-ntorc la tine, Grand Vanjou, / precum la țărmul fericirii mele / miroase-a vin de struguri negri, albi / 
miroase-a iarbă crudă și a stele” (Pomană de viu).

Deși se mișcă mai greu, respiră mai rar, el vrea să zboare spre paradisul copilăriei „frunzei de mohor”. Poetul 
se roagă cu patetism: „O, Doamne, du-mă iar în visul tânăr / în paradisul de la Grand Vanjou”. El se adresează 
astfel trecătorului: „Du-te și spune / Spartei cotropite de toamnă / că eu am rămas aici, în câmpie / ca un 
paratrăsnet bătrân” (Ea n-o să-ți răspundă).

Poetul scrie o Baladă olteană în care se confesează unei doamne imaginare: „Eu, doamnă, nu mai pot să 
mă întorc / în patria mea de ceilalți uitată / pentru că, pur și simplu, nu am plecat / din pântecul ei niciodată"… 
„Eu, doamnă, încă respir, încă sunt / sunt frumos ca o toamnă la Vânju Mare / cu aromă de struguri înlăcrimați / 
și de gutui bolnave de soare”.

Într-o altă baladă (eretică), afirmă, cu superb orgoliu, care comunică dragostea pentru aceste ținuturi: „Nu 
sunt eretic, Doamne sfânt, / dar Dumnezeu poate să vie / oricând, oricum, pe-acest pământ / să se boteze în 
câmpie”.
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Balada generalului e o declarație de dragoste pentru natură, pentru „câmpia sinucigașă a Desnățuiului / 

care se îneacă în Dunăre”. „Eu sunt generalul firelor de iarbă / sunt chiar mareșalul tulpinelor de mărar uriaș / 
care asediază curtea bunicii Gaia / cu sabia mea de lemn, cu visele mele de copil nebun”.

Într-o Baladă de Crăciun, poetul se roagă: „Adu-mi o sanie, Sfinte Crăciun, cu doi cai și-o mânză rândunică / 
să mă mai poarte o dată în rai / la mine acasă, în Valahia Mică”.

Dar poetul nu e doar un romantic-elegiac, ci și un revoltat, care deplânge „țara pierdută” și invită la o 
răzvrătire: „e nevoie de-un fitil / să se-aprindă coșmelia / să învie România”.

Dar acesta este un alt subiect, care depășește intențiile noastre actuale.
Un alt oltean, strămutat în Canada, cetățean american, ALEXANDRU CETĂȚEANU, în cartea sa Amurg la 

Valleyfield (Montreal, 2018), o carte de suflet, o carte de dor, o confesiune lirică, se întoarce permanent la 
locurile natale, la Amărăștii de Vâlcea, la oamenii de acolo, la tradițiile oltenești, pe care nu le-a uitat.

Cartea este o autobiografie lirică, o mărturisire de suflet a celui care, plecat de mult timp din țară (din 1984, 
anul lui Orwell!), și-a descoperit în Canada un adevărat „colț de rai”, dar nu și-a uitat „sătucul pitulat undeva 
printre dealuri, / între Vâlcea lui Anton Pan / și Drăgășanii cei de legendă”, unde „Peșeana era Dunărea mea / 
Dealurile pitice-Alpii mei”, unde „Pădurile ascundeau toate misterele lumii / Și bisericuța părea un templu / Mai 
măreț decât cel din Angkor!” Poetul povestește cum „desculț am plecat la Craiova, / Pe drumul de pietriș spre 
Drăgășani / Apoi cu trenul spre Bănie și ehei… / Mi-am cumpărat pantofi de o sută de lei”.

Poetul salută cu un gest fratern celebrul fluviu vecin Saint Laurent, cel care i-a dat „sămânța de eternitate”, 
„frate cu Dunărea”, lângă care și-a construit „un fel de palat / un bordei stilizat”, căutând „ca la noi la olteni, / Un 
șarpe de casă, / Să iasă dintre coceni”, să-l apere de „vătămături” (Prin dudău). Sufletul poetului este împărţit 
între două depărtări: „România și Canada, / Canada și România”, „țări de suflet, țări de dor / Să le lași nu e ușor” 
și se întreabă cu durere: „Unde oare să mă duc? / Ce cărare să apuc?”. El simte cum „Peste-Atlantic mă tot 
cheamă / Din Canada, țara mamă” (Acolo).

Olteanul trăitor în Canada nu se poate despărți de Canada, pe care o ia cu sine în suflet, el visează vise 
„sibiline": „Dacă-o da Domnul-și-o da, / Îmi iau jumătatea mea / Și plec în Oltenia”, pentru că „Oltu-mi cântă sub 
sprânceană. / Dunărea… la ea mă cheamă, / Spre doina din Țara-Mamă”. (Dor torid). Poetul este un „vânător 
de dor”, pe care-l ia aleanul „să iau sub aripi-oceanu / Și ajung la Amărăști, / Pe pământuri strămoșești”. 
(Vânător de dor). Dorul lui este „dor de frați”, „Numai gând și dor de dor / Pân' la muica în pridvor” (Dor de dor).

El se roagă divinității de a-i ține dorul „treaz și ne-ntinat”, de a-i da putere „să mă-ntorc în sat”, „satul dintre 
dealuri, / Satul meu cu vie / Unduită-n valuri / Ca-n copilărie, Satu-n care mama / M-a ținut în poală” (Ține-mi, 
Doamne, dorul). Poetul visează că se află în curtea casei părintești, că respiră adânc „sub un dud desfrunzit”, 
că „cireșii-nfloresc, iar via încă e crudă”, că „Măicuța presară cu brațele sale / Polen peste flori și culori în 
petale”, că „noaptea mă ninge cu-arome de tei. / Aracii din vie încearcă să cânte și ei”, el visează „o olteancă 
frumoasă” și o logodnă fericită, o clipă rarisimă, de la care „vin lăutarii-dansăm și cântăm” (Logodna din vis).

Ionică, nepotul din sat, îi scrie lui nenea Săndel că o să-i facă o vizită de Crăciun, iar acesta îl roagă să-i aducă 
doar o glajă de vin bun (că în avion nu e voie cu o damigeană!), „o țârică de jambon / … așa cum face muica, / 
Doi-trei cârnați, niște șoric” și niște țuică de la mama de acasă. Ajuns la Montreal, băiatul se miră: „- Bă… ce de 
mai case peste case!” și scoate un caval din care cântă o doină, o doină de dorul de-acasă (Ionică).

O poezie se cheamă chiar Dor de acasă. Poetul îi scrie vărului său, primar în sat: „Când vin la toamnă… c-
am să vin, / Păstrează un ciubăr de vin / De-acela bun, de tămâioasă, / Să bem, să plâng..când vin pe-acasă… "

Scrisoare mamei amintește de celebra poezie a lui Serghei Esenin, alt dezrădăcinat, care plânge după 
locurile natale. Cuvintele sunt pline de căldură și de dragoste pentru măicuța rămasă singură acasă, ducând 
dorul celui care era așa departe, „Ca între naștere și moarte / dorul celui ce lăsa / Și casa sa și țara sa” și care 
știa de câte îndurai / Și câte lacrimi tu brodeai / De dragul meu, de dorul meu”. Scrisoarea e încărcată de 
emotivitate și ea atinge sufletul oricui a părăsit locurile natale, dar care poartă în suflet amintirea lor: „Măicuța 
mea, ulciorul tău / În suflet l-am purtat cu mine / Să sorb din el prin țări străine”.

Poetul trăiește dorul de pupăză și cuc, de ciocârlie, pe care nu le găsește în Canada, și care-i trezesc dorul de 
cântec românesc (Dor de pupăză și cuc).

Cutia cu amintiri păstrează însă și imaginile urâte, dramatice ale secolului în care i-a fost dat să trăiască: 
războiul, suferințele, doliul, pomenile în cinstea morților, toamnele fără mană (Cutia cu amintiri). Dar nu 
despre acestea vom vorbi acum.

Așa cum spunea Nichita Stănescu, fiecare scriitor are acasa sa, însă, în aceste pagini, am încercat să 
propunem sentimentul de acasă la câțiva scriitori, reprezentativi. Desigur, tema ar merita un studiu mai amplu, 
poate chiar o dezbatere, dar eseul nostru se vrea doar o provocare, un pretext de meditație.
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Sub ghemul de tort pe o cană de lut,
Mai zăngăne trist pe o coardă,

Din cobza lui frântă un greiere mut

PRIN FERESTRUICĂ

Frânghie,
Cânepă,

Sufocant…
Colan inelar –

Și-acum mă strânge –
De tort…
De sete,
De ape,

Ademenit din lungul drum
Albit îndoielnic,

Aspru ca șuvițele mumei pădurii,

DIN LUNGUL DRUM DE APE

Din deal,

Inel, pe inel,

Se-ascund în ogradă gâzele sub leasă,
Fierbe-n spuză oala cu fiertură deasă,

Acordul de plânset doar de el ştiut.

Pisica-n fereastră şi-alintă mustaţa;

Perfid, ca o veste în tăcuta tindă

Se-nvăluie-n aer pe ochiul de-oglindă,

Iarna lin coboară în paşi de mireasă…

Un miros puternic de la busuioc

Când în vatră oala stă să dea în foc!

Pe lungul drum de ape.

Frate cu grâul
Răsucit după deget de fus,

FUIOR

Mi-am aruncat din mână traista cu fuse
Şi-am strâns la piept caierul pieptănat;
Din mătasea lui moale m-a mângâiat un fir de alint…

Un ochi mă priveşte pândind, de sub sobă;
E ochiul viclean al pisicii…
Îmi reproşează că strâng la piept caierul mătăsos…

Întind arcul mâinii şi culeg pisica,
Atunci ea întinde arcul labei şi frământă caierul,
Pregătindu-se de… tors…

LA PRĂŞIT

Am auzit că unii mănâncă pământul!
Cum?
Pe fugă!
Şi eu vreau să-l mănânc,
dar nu-mi place să fug.
Oare ţine de foame sau de… altele?
Am văzut-o pe fii'-mea smolită pe faţă
cu pământ;
Zicea, că se roagă…
Mi-am zis: E treaba ei!

Fi'-meu plămădea cocodeţi…
Tiii, dar tare mai pocneau!

Măi, dar mă luai cu gândul
cu sapa în mână!

Melania RUSU CARAGIOIU
Canada

Acasã... acasã...
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FIRE DE TORT
Gazel

Trec pieptoase care, pline,
Spre hambarele-nvechite

Și prin colbul care vine,
Vântu'nvolbură spre mine;

Sare gardul la vecine,
Fură de pe gard cămăși,

Face rău, desface bine
Și-o tulește spre coline…

Mai foșnește ştirbit lanul
Răscolit de mâini străine;

Țipă ascuțit o fată:
… O poveste cu… un spine…

S-a întors în creștet vântul,
Cu venin de mărăcine,

Trâmbe face-n porumbiște,
Pârtie, iernii haine…

PASTORALĂ
Cântec

Se-ntinde zarea ca o apă lină
Peste un plai smălțat cu dor și stele,

Încununat cu jerbe de lumină
Și legănat de gândurile mele.

Se lasă seara ca o așteptare
Peste grădini tivite-n busuioc,

Scăldate-n arca lunii ca-ntr-o mare
În care basmele s-au luat la joc.

Se-aude murmurând apa sub deal,
Prin multul pajiștilor în trifoi;

Nu știu ce-i: Îngânare de caval,
Sau cetera cu jocul ei de doi?

Și sorii se rotesc pe crugul lor
Înmărmurind de-atâtea frumuseți

Ce n-au apus și astăzi doar înflor':
Cum muguri lăstăresc și dau vieți!

VECHI TABLOU

Sfârâie un fus pe vatră;
Toarce singur, fata-i dusă
Într-un basm cu Sfarmă-Piatră,
Dar, povestea nu e spusă!

Mai bolboroseşte-n spuză
Oala neagră, afumată,
Ce s-a rumenit pe buză
Cu sarmale-n foaie lată
Şi carmin de… buburuză.

Fusul sfârâie pe vatră…

LA ILTEU

De cobor, mai jos, spre Mureș,
De la halta de sub tei
Păsările jucăușe
Cântă-n ritm cu pașii mei…

Pe-un drumeag albit de cară,
Mărginit de trifoiști,
Mă răsfață-un vânt de vară
Cu foșniri strecurate-n porumbiști.

Capre înalte de otavă
Stau sub ploaia de căldură;

Aprig și îți dă fiori…
Singur, Zmeul le păzește
Ca o gură de comori;
Peștera ademenește

Grai, ce ne-au lăsat străbunii…
Fremătarea lor ascunde
Înșirați din veac, gorunii,
Înalți, se-oglindesc în unde,

Pe cosaș somnul îl fură…

Cad în Mureș, curcubeu…

În atâta calm și pace,

Unde grele de răsunet

Sub coliba lor jilavă,

Viers și dragoste-n natură,
Arar, povârnișul face
Rostogol de piatră sură.

Și pierzându-se în sunet
Se răsfrâng în defileu
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„Acasă” după zece ani de America, reprezintă pentru mine cu totul altceva decât însemna acum câțiva ani. 
Treptat, m-am integrat complet într-o nouă comunitate, în care aproape toți oamenii sunt plecați de-acasă. 
Este îndeobște cunoscut și acceptat că strămutarea fără drum înapoi face ca, în cel mult trei ani, legăturile cu 
țara natală, oricât de adânci, să se destrame. În țara nouă, procesul de adaptare este cu atât mai anevoios cu 
cât ești mai matur. Pot spune astăzi că am depășit demult faza în care oamenii dislocați pe un alt meleag 
plutesc cu rădăcinile suspendate. Vizitele mele în România natală, departe de a însemna întoarceri „acasă”, 
m-au convins succesiv că România nu mai este țara pe care am lăsat-o. Oamenii pe care i-am revăzut mi s-au 

*

Emigrația este un alt factor, complex, indiscutabil, care continuă să afecteze și să modifice conținutul 
termenului „acasă”. Emigrația constituie un fenomen care ocupă o bună parte din atenția societății în ultimele 
decenii. A luat naștere o vastă literatură specializată dedicată temei emigrantului, definit în dicționar ca 
persoana care pleacă din țara sa de origine și se stabilește, definitiv sau provizoriu, într-o altă țară. Definiția 
lasă însă la o parte o largă categorie de oameni care, deși încă nu au emigrat sau nici măcar nu au antamat 
procesul de emigrare, își clădesc proiectul de viață raportându-se la posibilitatea emigrării ca la o esențială 
posibilitate de a fi. „A fi pe picior de plecare” este fundamentul existenței lor. Este necesar a fi gândită 
adăugarea la categoriile restrictive de emigrant și imigrant și categoria acestor persoane reprezentând tipul 
omului care locuiește în țara de origine încremenit într-o permanentă detentă spre o altă patrie, care aparține 
unei geografii ideale, în care ambiguitatea creează peisaje de vis, incredibil de frumoase și benefice. Înainte, 
propaganda comunistă încerca să convingă că e cazul ca oamenii să fie identici, să aibă exact aceleași nevoi și 
gânduri și, dincolo de aceste exagerări intenționate, să locuiască în țara lor cea pură etnic. Astăzi, potrivit 
sondajelor, mai mult de jumătate din populația României fie a locuit o vreme în afara țării, fie are între cei 
emigrați un prieten sau o rudă cu care ține legătura. Estimările arată că aproape patru milioane de români 
născuți în România locuiesc acum în afara granițelor, mai ales în Europa de Vest și America de Nord. Mai 
trebuie menționat că românii nu s-au obișnuit cu migrația ca fenomen cotidian, jumătate dintre ei fiind reticenți 
la emigrație, considerând-o un act nenatural, cuprinzând aici trădarea celorlalți, rămași în urmă. Cu certitudine, 
migrația va continua și după pandemie cu un și mai accentuat du-te-vino dinspre și înspre România, ceea ce va 
putea avea efecte profund reconfortante, astfel că „acasă” se va modifica și mai vădit.

*

Plecarea este una dintre cele mai importante probleme, implicând înainte de orice o schimbare. Plecarea 
este, în același timp, și câștig, și pierdere, incluzând involuntar amintiri de care te desprinzi cu greu și, deseori, 
simțăminte provocatoare de adevărate cicatrici. „Unde să mergem când plecăm de-acasă?” a fost o întrebare 
incitantă de-a lungul timpului. „Merem la America!”, se însuflețeau românii ardeleni, care se urneau greu la 
drum de altminteri, hotărâți să scape de sărăcie și persecuții etnice. „La Moscova! La Moscova!” se 
entuziasmau „surorile” lui Cehov. „La Paris!” visau să ajungă toate duduile din Imperiul Otoman. Dar astăzi? 
Acum putem merge oriunde și oricând, cu grija de a evita eventualele zone de conflict. Libertatea de a călători 
sau de a te reloca, temporar sau definitiv, în alte țări, plecând din țara natală, a determinat apariția unor noi 
statusuri, ca migrant, asimilat, străin, întors, plecat definitiv, reprezentând tot atâtea ipostaze ale plecării cu 
consecințe inevitabile asupra expresiei „acasă”.

*

Perioada pe care o străbatem de aproape un an, marcată de o dură incertitudine, un răstimp în care se pare 
că în mod ireal lumea s-a răsturnat, m-a stimulat să meditez îndelung la ce semnifică în zilele noastre adverbul 
extrem de frecvent folosit „acasă”. O primă constatare este, fără îndoială, că înțelesul său a evoluat, 
prezentând un conținut variat, propriu și specific fiecărei categorii de persoane aparținând unei anumite stări 
sociale comune. Câțiva dintre factorii care au generat modificarea evidentă de conținut mi-au reținut serios 
atenția.

Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Americii

exerciţii pentru 
„acasă”
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părut mai triști, mai preocupați, mai serioși, așteptând permanent ceva… Am fost fericit să redescopăr cu 
nostalgie sentimentul de apartenență la locurile copilăriei, adolescenței și tinereții mele, dar nu am mai regăsit 
vechiul sentiment de „acasă”. Dintr-un anumit unghi, pot spune că trăiesc și în România în fiecare zi, fiind la 
curent, prin intermediul internetului, cu toate știrile, iar evenimentele culturale și sportive le urmăresc deseori 
pe câteva canale de televiziune. Este bine știut că mentalitatea românului are ca element fundamental familia. 
Împrejurarea de a nu mai avea familie în România mi-a justificat oportunitatea de a-mi construi un alt „acasă”. 
Se cuvine să mărturisesc că în tot ceea ce am realizat în intervalul de timp scurs de la relocare, am avut în minte 
ca esențială învățătura biblică a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei: „Nu vă strângeți comori pe pământ…”, 
în ciuda faptului că America oferă posibilități nebănuite de a „agonisi”. Noua țară mi-a dat răgaz să 
conștientizez că credința, dacă există în noi, poate să ne modeleze în sensul binelui, să ne confere liniște și 
echilibru, să ne deschidă sufletele spre dragoste și altruism, efectele credinței adevărate fiind binefăcătoare, 
indiferent de religia căreia îi aparții. Formula „ubi bene, ubi patria” mă dispune la ample comentarii, dar 
consider că trebuie să recunosc că sunt de partea celor care socotesc că „patria este acolo unde ți-e inima”, o 
expresie care, la rândul ei, lasă loc, de asemenea, la multiple interpretări. Oricum, făcând un bilanț provizoriu al 
înfăptuirilor de până acum, am destule motive de bucurie și mulțumire sufletească. În rest, am mereu în vedere 
memorabilele cuvinte ale inegalabilului William Shakespeare: „Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, 
prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar, 
pentru cei ce iubesc timpul este o eternitate”. În ce privește viitorul apropiat, este de așteptat ca dezvoltarea 
tehnologică în epoca pandemică să fie infinit mai impetuoasă și rapidă decât ne așteptăm, ceea ce va face ca 
noile progrese să conducă la un alt fel de abordare a muncii, și mai tehnologizată, mai puțin la birou și cu atât 
mai mult acasă, ceea ce va influența, cu siguranță, conținutul noțiunii de „acasă”, dar cred că înainte de orice 
trebuie să ne păstrăm sănătoși și conștienți că masca nu ne ajută și să ne ținem în bună stare sănătatea 
mentală.

NICOLAE GRIGORESCU
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A ars ca un Luceafăr pe pământ,

când ar vrea să zburde în gheața lumii
Nu mai vrea protecția ce-i ține de cald,
fără învelișul deasupra-i.
să-și arate puterea de a trăi singur,
care-și roade învelișul să iasă la suprafață,
Miezul iubirii este rănit de miezul dinăuntru,

Și se ridică iarăși din zăpezi

Dând versului lumină,
îndrăgostit de tot ce e frumos și sfânt

Miracolul ce-n versuri ne vorbește,

cântări de har lui Dumnezeu,

dar omorât fără de vină.
În Sara lui pe deal se vaită buciumul a jale,
Stelele-l urc, iubirea l-așteaptă să-i iasă în cale
Dar e plecată „Pe lângă plopii fără soț”

– E Eminescu!
În același cânt de bucium, jale.

(3 ianuarie 2021)

E Eminescu!

Miracolul ce-n versuri ne vorbește,
Mihaiul cel frumos cu părul negru,
Același Eminescu,
Ca Făt Frumosul din poveste.
Este trezit de cei ce îl iubesc,
Îi cântă din cuvintele-i lăsate,
Îl dezmiardă dulce pe poet
Ducându-ne la codrii deși și plopii fără soț,
Cât și la scrisorile de-amor, neterminate.

Mihaiul cel frumos cu păr-nnegrit,
Luceafărul ce ne-a lăsat lumina și iubire,
În scrisul scribului pe-acest drumeag pornit.

Risipă

că-n El le-avem pe toate.

să-mi mângâie fața-n mătase,
colini de maci și liliac,

cu închinări în inima fără de zgură.

Mă uit
la urme de opinci-ncălțări purtate fără bătătură,
De cei ce-și ridicau fața spre cer,

cu apă – lacrimă de dor, ca piatra nestemată.

cântând cu pâinea-n plinătate,
Pe urma lor mă duc și eu,

Niște țărani mă-ndeamnă apă să mai beau
din ciutura ce-n țarină-i-săpată,

și borangicul
Mă cheamă iile să le îmbrac

Visul borangicului

mă țin captivă în dorul de acasă.

până la ceruri de învelitoarea ce-i ține de cald în 
ger

pentru că a fost acoperit de dragostea

la faptele și vorbele lui.

să-și fie propria-i învelitoare, neștiind că este miez
Miezul dinăuntru vrea să-și schimbe locul
care și-a lăsat căldura rugilor în căușul palmelor lui.
fără fularul iubirii și mâinile mamei

(Din volumul de versuri: 

în murmur de rugi s-o dezmierzi.

(25 ianuarie 2021)

și umbră, când soarele se uită pieziș

Altare de rugi se înalță,

vin îngeri cu pace pe aripi,

Ochii în lacrimi privesc,
Dinspre ceruri

Ar vrea să iasă, să vină,

o-mprăștie-n vânt,

– Așteaptă-mă sunt pacea,
spre tine-s pornită la drum.

Mâna Lui albă atinge zăpada,

Îngeri înstelați

Miez de pace suspină

– Nu-ți fie teamă, eu vin!

un glas subțirel se aude:

ce lacrimile șterg în cânt dumnezeiesc.

ceru-i aici, coborât;
… Unui miel i se-nnorase…

Din aripi le curg roiuri de stele,

a plâns doar o rugă
iar îngerii sunt aici înstelați,
Doamne, ce mulți sunt!

de sub omătul împovărat
șoapta păcii se-aude:

se crede greu bici în mâini de stăpân,
Șuieră vântul asprime,

sub albe zăpezi,

„Pâine Din Țăst”, aflat în pregătire)

Alexandrina TULICS
Statele Unite ale Americii
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vreo streașină, nici vreun adăpost, nici un loc de refugiu. Eram din nou în Crinț, la Fântânele sau pe vârful 

Șurianu. Retrăiam crâmpeie de viață, la care nu mă mai gândisem de ani de zile, amintiri ce acum se buluceau, 

încercând să-mi revină în memorie. Eram la mii de kilometri depărtare, în bătaia ploii, pentru mine însă ploua cu 

dragi aduceri-aminte… de-acasă.

Mie însă îmi veneau în minte alte imagini, de pe Cindrel, când ne-am încărcat cu merinde, căci ne fusese frică 

să nu rămânem fără de-ale gurii pe drumul ce străbătea munții. Și, uite așa, mi-am adus aminte de multele ploi 

ce ne-au prins în creierul munților, unde nu am găsit nici un adăpost. Azi însă ne-am ascuns lângă piciorul unui 

pod, dar cum vântul bătea din toate direcțiile, ploaia tot ne-a udat până la piele. Cumva, mi-am amintit vorba 

moșului, a bunicului meu matern, care a dorit nepoților să scape de „chicurușul” din spate – să nu fie ca ei, cei 

care au stat în bătaia ploii, sprijiniți într-o boată, în vârf de munte, într-o mițoasă; ei erau obișnuiți de la stână cu 

mirosul lânii umede. Poate că acesta era doar un mod de viață și nu o tortură, asemănătoare picăturii 

chinezești, care te deprimă în zilele lungi și întunecate, când nu ai unde să te adăpostești. Generația mea a fost 

scutită de „chicuruș”, noi nu am stat zi de zi cu el în spate dar, uite că la zeci de ani de când am plecat din bătaia 

ploii, în ciuda eliberării noastre, ea îmi revine în minte mai pură, mai curată ca niciodată, ca o lacrimă de mamă. 

Purificatoare. Chiar dacă la vremea respectivă momentele întâlnirii cu ploaia au părut nedorite – doar nu voiai 

să te facă ciuciulete! – aceste amintiri par acum curățate de orice tentă negativă, ba chiar simt în nări aerul 

ozonat de descărcările electrice. Mă bucură descătușarea naturii, dar și rezonanța interioară, eliberarea de 

energii, ropotul care încântă și te ademenește să îi urmezi ritmul. Ploaia pare să fi venit anume să îți șteargă 

orice stres și să-ți ia orice griji de pe umeri.

– Ți-aduci aminte când ne-a prins o furtună pe Ceahlău și eram înconjurați de o lumină violetă?, m-a întrebat 

soțul meu. Atunci a trebuit să ne culcăm la pământ, să nu ne trăznească. Îți aduci aminte?

Pentru că drumul trece prin pădurea de foioase, pe malul unui pârâiaș, el îmi aduce invariabil aminte de 

Săliște și de Râul Negru, precum și de alte locuri ale copilăriei mele. Acolo am întâlnit pentru întâia oară pacea 

care te acceptă, ba chiar te îmbrățișează când bați sălbăticia cu piciorul. Coborând râpele am auzit tunând: 

„durduie” – mi-am adus eu aminte termenul folosit la Poiana Sibiului, unul ce fusese chiar pus pe o melodie, pe 

care am fredonat-o anticipând furtuna ce va să vină. Ne tot uitam pe cer, care devenea din ce în ce mai 

amenințător, când un fulger strașnic a luminat acest miez întunecat de zi.

Zis și făcut, am luat-o la picior spre o pădure superbă, la o plimbare ușoară de la rezidența noastră centrală, 

pădure ce străbate orașul ca un plămân, până la lacul Ontario. Acolo evadăm noi în răcoarea dimineților, în 

apusurile superbe ce filtrează lumina prin frunzele pădurii de arțari canadieni. Pe acolo am simțit fiorul produs 

de ridicarea ceței, tot acolo iarna am admirat frumusețile lacustre, iar toamna ploaia cu frunze ruginii. Acolo ne-

am antrenat înainte de a face urcușul pe muntele Fuji, din Japonia, dar, mai presus de toate, acolo ne regăsim, 

evadând din ritmul trepidant al vieții moderne.

– Azi se anunță furtună puternică la Toronto, îmi spune soțul meu. Ce ar fi să ieșim acum la plimbare, când 

șansa de precipitații e numai de 40%, mai degrabă decât după-amiază, când va fi prăpăd?

„În bătaia ploii”

Milena MUNTEANU
Canada
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zmeiele,
iezii dintâi,

care mi se părea atât de aproape,
să-l ating cu mâna,

spre capătul lumii, amețitor,
alergam prin aerul verde și crud

cuiburile speriatelor păsări,
șopârlele-au lăsat în nisip
pielea lor prețioasă,
uimite de cântecul broaștelor
seara.
Flăcări pe ape mai ard, genunchii mă dor
de respirația pietrelor
și-ntors spre copacul de ieri
observ că începe dintr-odată
să plouă
peste inima suprapuselor cercuri
înfiptă brutal,
cu cuțitul.

Satul copilăriei

Ne-am rupt de sat, dar sufletul profund
Acolo a rămas, în sat la noi,
Atunci pământul ne părea rotund
Deși era bătut de vânt și ploi.

Mai văd și azi potecile din vis,
Cărările care duceau la vie,
Părea o lume ca de Paradis,
Ce niciodată n-o să mai învie.

Eram copii, părinții erau tineri,

Copil, 
pe câmpia ca un cer întors

Copil, pe câmpia așezată
ca un cer întors, infinit, la picioare

Au rămas acolo
mă speria.
la picioarele mele,

alergare în gol, halucinantă,
apariția soarelui, neașteptată,

Averea noastră era lumea toată,
Nu ne gândeam că va veni și Vineri,
Că vom fi arși pe rug și trași pe roată.

Ne-am rupt de sat, dar sufletul profund
Acolo a rămas, la noi acasă,
Oricât aș vrea, nu pot să mai ascund,
Ucenicia lumii nu mă lasă.

Eram vecini de gând și de simțire
Cu toți vecinii satului, pe rând,
Uniți ca o familie-n iubire,
Aristocrați în sânge și în gând.

Aveam respect pentru învățătură,
Mergeam cu vitele la pășunat,
Dar nu știam ce e aceea ură,
Ce e acela rău, ce e păcat.

Le-am cunoscut, vai, toate cu tristețe,
În anii aventurilor târzii,
Care-au știut atâtea să mă-nvețe,
Unde-i copilul tandru dintre vii?

„Unde-i Thaisa de odinioară",
Spunea poetul cu-n regret etern,
Iar amintirea-ncepe să mă doară,
Când pe hârtie gândurile-aștern.

„Unde-s zăpezile de altădată”
Și puritatea vechilor izvoare?
Ne-am rupt de sat, de mamă și de tată,
De timpul care niciodat`nu moare.

Ne-am rupt de sat, dar sufletul profund
Acolo a rămas, eternitate,
Atunci Pământul ne părea rotund,
Acum rotundul un pătrat e.

POEZII
SUB
GENERICUL

Ion HAINEª

 acasă



Mă cheamă satul

Mă-ntorc acolo, în satul primordial,
acolo unde am văzut lumina zilei,

am sărutat botul cald al iezilor
nou născuți, am cules struguri

din bușteni încărcați ca niște ciorchini,
am băut mustul dulce-amar

al vinului proaspăt, cu stropi
care-mi săreau în mustăți,

am învățat literele alfabetului,
am alergat pe câmpia bogată,

tăvălindu-mă-n lanurile aurii
ale grâului, am primit botezul

apelor învolburate ale Dunării,
acolo unde eram întreg,

eu însumi,
azi sunt, vai, risipit în direcții

necunoscute,
cu străzi ciudate, întortocheate,

care nu duc nicăieri,
dar, iată, mă cheamă satul,

satul primordial,
din care, de fapt, n-am plecat

niciodată.

Cobor adesea

Cobor adesea la Dunăre-n vale,
Doar în gând, doar în gând,

Se-aude un cântec grav de cavale
Pădurea-l îngână, murmurând.

Cu ochi mirați, mă-ntorc în amintire
Și-aș vrea să nu mai plec, să mai rămân,

Dar telegramele îmi dau de știre
Că nu mai sunt pe viața mea stăpân.

Și telefonul sună-n disperare,
Televizorul l-am închis, dar, vai,
Claxonul mă trezește din visare

Și ce frumos și tânăr mai erai!

Cobor adesea la izvorul care
Mai susură discret în mintea mea
Și pe cărarea-ngustă mi se pare

Că văd căzând în calea mea o stea.

În heleșteu prindeam cu mâna peștii,
Mă scufundam în apă la adânc,

Acum ghicesc destinu-n fundul ceștii
Și-mi vine, fără voia mea, să plâng.

Amprenta

Casa noastră, casa bătrânească,
s-a dus, ca și când n-ar fi fost niciodată,
a rămas doar un loc gol,
ca o rană în inima mea.
Văd, simt, trăiesc în amintire
fiecare colț, fiecare întâmplare,
fiecare bucurie a copilăriei,
port în suflet amprenta
acelor locuri, pragul crestat
pe care părinții însemnau
vârstele mele,
câinele care-mi sărea în brațe
la fiecare întoarcere acasă
pâinea coaptă-n cuptor,
mustul fierbând în butoaie,
zarzării înfloriți,
imaginea Dunării-n vale,
toate s-au dus
ca și când n-ar fi fost.
Și, totuși, ele-au rămas
în sufletul meu
și nu vor pieri
niciodată.

La cetate

La Cetate, colț de rai,
Unde tu mă desmierdai,
Când eram la luncă-n vie,
Vremea din copilărie

Care-a fost și nu mai este,
A rămas doar o poveste
Cu petreceri jos, în vale,
Și cu murmur de cavale,

Cu cântări de păsări-liră,
Care încă mă inspiră,
Să mă-ntorc la primii muguri,
Să sug țâța de la struguri,

S-aud susurând izvoare,
Unde uiți că se mai moare,
Lângă Dunărea bătrână,
Pașii încă mă mai mână

Jos, în vale, la Cetate,
Colț de rai, eternitate.
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Mama

Mama este rădăcina
pământul
aerul
apa
focul originar
temelia
brațele ei țin
echilibrul lumii
răsuflarea ei
încălzește mieii
trimite, Doamne, peste
trupul ei plăpând
împuținat
răsuflarea ta
să nu se răcească
planetele
să nu curgă lacrimile
sfinților
în mânăstiri!

Începuturi

Mă-ntorc mereu la începuturi,
La anii puri, când alergam
După iluzii, după fluturi.
Ca și când aș privi prin geam.

Se derulează-ncet secvențe
În mintea mea, ca-ntr-o oglindă,
Dar astăzi, marile absențe
Din inima mea suferindă

Nu pot să îmi mai fie scut
Așa cum îmi erau odată,
Dar eu mă-ntorc la început,
La „Săptămâna Luminată",

Când m-am născut, cum mi-a fost dat,
Sub blânda zodie stelară,
În orizontul fermecat
Al zilelor de primăvară.

Deși-i târziu, aproape seară,
Mă-ntorc mereu la început
Și-ncerc să fiu, a câta oară?
Așa cum, tânăr, aș fi vrut.

Fotografii

Privesc fotografiile și-mi pare
Că-i văd aievea pe părinți trăind,
Aprind din când în când o lumânare,
Cu brațele de aer îi cuprind.

Icoana Maicii Domnului tresare,
Mi-s ochii-n lacrimi, mă topesc de dor,

Fantoma lor mereu în vis mi-apare
Și nu-nțeleg de ce părinții mor.

Fotografii alb-negru, fotografii color,
Fotografii la munte și la mare,
Fotografii acasă, în pridvor,

Fotografii la orice sărbătoare.
Ai grijă, Doamne, dacă mor,
O lume-ntreagă de-amintiri dispare.

Zăpezile de altădată

Au rămas acolo, departe,
ierburile copilăriei,
heleșteul, peștii alunecoși,
potecile prietenoase,
zarzării înfloriți,
izvoarele cristaline,
zăpezile de altădată,
pe care le-am luat cu mine
intacte, definitiv,
averea aceasta nu se pierde niciodată
și ori de câte ori
respir aerul îmbâcsit
al marelui oraș,
cu zăpezile lui murdare,
cu decoruri false, artificiale,
mă-ntorc acolo, departe,
de unde, de fapt,
n-am plecat niciodată.

Inscripție pe poarta de intrare

Să binecuvânteze Dumnezeu această poartă,
intrare-n micul nostru paradis,
deschisă e ca sufletu-mi deschis,
o geografie fără semn pe hartă.

Te-ntâmpinăm mereu cu gânduri bune,
dacă cu gânduri bune vrei să vii,
grădina noastră parcă-i o minune,
pomi fructiferi și flori, și iasomii.

Te așteptăm cu vinul pus pe masă
și cu alune, cu cafea, țigări,
să stăm să povestim sus, pe terasă,
ce e în lume, peste mări și țări.

Să reclădim Arcadia străveche,
să evadăm din spațiul efemer,
într-un ținut ales, fără pereche,
eu însumi sunt un nou arcadier.

Niciun avertisment nu-i la intrare,
pe poartă nu mai scrie: Câine rău!
Doar Bine ați venit! e o urare,
S-o binecuvânteze Dumnezeu!
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D.O., UZPR
Așa încât, până la urmă i-am mulțumit în gând colegei mele că nu a vrut să facă ea acest interviu.

Era întrebarea mea de final. Chiar după ce ne-am strecurat, cu grijă, înapoi în cădire, din acel turnuleț, unde 
doar cel care verifică antenele are acces, m-a oprit să-mi spună că nu se aștepta la această întrebare, că l-a 
lovit în plexul solar, fiindcă, de fapt, ar fi vrut atât de mult să spună că, pentru el, acasă înseamnă România. M-
am simțit, pentru moment vinovată, dar apoi am înțeles că este o lecție de viață, care, fără să bănuiesc atunci, 
avea să îmi folosească mai târziu.

Fiind o înregistrare neprevăzută, cum uneori ne confruntam, a trebuit să găsim / improvizăm repede locul 
unde urma să facem înregistrarea. Am avut șansa ca, printre operatorii care nu așteptau să plece la filmările 
deja programate, să fie chiar și cel din echipa mea, un director de imagine în care aveam deplină încredere. Îmi 
amintesc că, fiind vorba despre un arhitect, s-a gândit că, pe fundalul cadrului, ar fi bine să se vadă case. Și așa 
am ajuns să ne strecurăm, în micul turn al clădirii Televiziunii, construit pentru antene, de la etajul 13, camera 
de luat vederi rămânând să fie manevrată din interiorul clădirii, în siguranță. Pe fundal, se vedea panorama cu 
parcurile și clădirile din partea de Nord a Capitalei, unde este sediul Televiziunii publice, fiindcă despre ea 
vorbim.

Desigur, zile mai puțin bune se întâmplă să avem fiecare, doar că, pentru acest gen de programe, preferam 
să știu dinainte personajul pe care aveam să-l intervievez. Nefiind vorba despre o emisiune dedicată unei 
personalități, ci doar de o anumită sensibilitate a subiectului invocat de genericul ei, conta să știu felul în care 
vorbește, cum simte nevoia pauzelor, care îi este ritmul articulării cuvintelor, care este reacția de răspuns, mici 
(mari) detalii, care făceau parte din instrumentele mele de lucru. Așadar, fiind pusă în fața faptului împlinit, am 
dorit să stau măcar puțin de vorbă cu arhitectul Dan Hanganu, înainte de filmare. Am descoperit un om de o 
sensibilitate enormă, cu un bun simț și o modestie rar întâlnite la personalități de talia dânsului, cu o limbă 
română curată și frumoasă pe care o vorbea (îmi amintesc că se scuza pentru faptul că se exprimă într-o 
română învechită – l-am liniștit, spunându-i că o limbă atât de limpede nu se mai vorbește, din păcate, deci, îl 
rog pe dânsul să-i ierte pe cei care chinuie acum, fără motiv, româna). M-a cucerit imediat.

Prin anii de final de secol (al XX-lea, dacă aveți întrebări), ca de obicei, cea mai mare parte a timpului îl 
petreceam în Televiziune, unde eram angajată ca realizator. Pe atunci, Departamentul TV România 
Internațional, avea în grila de programe o emisiune care se intitula „Oaspeți acasă”, consacrată românilor 
trăitori în alte colțuri de lume, care, din diferite motive, ajungeau pe meleagurile natale. Într-o bună dimineață, o 
colegă m-a rugat să fac eu, în locul ei, un interviu cu cineva pe care, deși ea reușise să îl convingă să își 
răpească din timp și să vină la Televiziune, nu se simțea în stare să îl realizeze. Și, cum eu sunt singura care ar 
putea face acest interviu, spunea ea, și, dacă în dimineața aceea tot nu am vreo filmare sau montaj… Mi s-a 
spus că e vorba de arhitectul Dan Hanganu, din Canada, despre care, recunosc, nu știam prea multe lucruri. 
Nici nu aveam cum, de vreme ce părăsise țara, stabilindu-se la Montreal, în 1970. Din păcate, în loc să se laude 
cu succesele pe care le aveau în străinătate unii dintre cei care fugiseră din raiul comunist, politica României de 
atunci era să se șteargă orice urmă despre ei.

În scurtă conversație pe care am avut-o înainte de filmare, l-am pus în temă, în mare, despre cum se va 
desfășura interviul (nu știu dacă era primul, dar, sigur era prima dată pentru o TV din România), care este 
scopul / destinația / acestei emisiuni, (reamintesc, „Oaspeți acasă”), prin urmare, din ce zonă vor fi întrebările 
mele. Totul a decurs fără probleme. Doar că, a apărut și întrebarea, firească mi s-a părut mie: „Unde vă simțiți 
acasă, domnule Dan Hanganu?” O pauză de câteva secunde lungi (ceea ce pentru economia imaginii de 
televiziune, echivalează cu minute), m-a făcut să gândesc repede o ieșire din situație. Dar, a venit răspunsul. 
Am simțit că privirea i se schimbase și era tristă. Foarte tristă. Mi-a spus că, pentru domnia sa, semnificația 
cuvântului „acasă” este aceea care definește spațiul unde îți iei micul dejun cu familia, acolo unde ți se aruncă 
ziarele pe pajiștea din fața casei, unde îți ajung scrisorile în cutia poștală și chitanțele de plată, unde ți s-au 
născut copiii… Un spațiu nou, la care a fost nevoit să se adapteze.

„Oaspeți
   acasă”

amintire despre Dan Hanganu
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Never forgetting his native Roumania, Dan Hanganu dedicated his life to the pursuit of excellence in 
architecture, a pursuit hailed by numerous awards and distinctions, in Canada and internationally. One 
of Québec's most significant cultural figures, Dan Hanganu was accompanied, throughout his life, by 
his wife, closest collaborator, and fellow architect Anca.

For Francine Lelièvre, Pointe-à-Callière's director, who worked with the architect for three decades: “It 
is with immense sadness that I learned of Mr Hanganu's passing. Visionary, audacious and attuned to 
his environment, he leaves Montréal with an outstanding legacy.”

In the realm of residential architecture, the buildings designed by Dan Hanganu have literally 
transformed the concept of urban dwelling in Québec. A major figure of contemporary architecture, his 
approach was characterized by his forward-looking ideas respectful of the past and his relentless and 
courageous attitude. He leaves an important legacy through his teaching at McGill University and the 
Université de Montréal.

By Canadian Architect On Oct 11, 2017

Among his many achievements are the Montréal Museum of Archeology and History Pointe-à-Callière 
(in consortium with Provencher Roy), the Anglicane în Lévis, the Abbatial Church of Saint-Benoît- du-
Lac, the École des Hautes Études Commerciales (in a consortium with JLP), the Cirque du Soleil 
headquarters, le Théâtre du Nouveau Monde, and the Centre d'Archives de Montréal (in consortium 
with Provencher Roy). More recently, he and his team built the Monique-Corriveau Library and the 
Pavilion 400e (both with with CLC) in Québec City as well as the Marc-Favreau Library, in Montréal.

The architectural community, family, friends and colleagues are în 
mourning following the death, on October 5, 2017, of Montréal 
architect Dan S. Hanganu. He was 78. Settled în Montreal since 
1970, Dan Hanganu was the first architect to be granted, în 1992, 
the Prix Paul-Émile Borduas, the highest award given the Government of Québec în the field of 
architecture. Made officer of the Order of Canada, în 2010, and officer of the Ordre naţional du 
Québec, în 2005, hâş work hâş hâd a profound impact on Québec's urban landscape. 

Acclaimed Montréal architect Dan Hanganu dies at age 78



Vasile POENARU

Scurtă prezentare:

• n. 1955, Miloşeşti, Ialomiţa

• membru al Uniunii Scriitorilor din România

• absolvent al Universității din București (Filologie – 

limba engleză)

• a publicat şapte volume de versuri, antologia poetică 

Jungla marină 1969–1999, apărută în 1999 la Editura 

Coresi, Bucureşti, precum şi mai multe cărţi de 

povestiri, poezii şi scenete pentru copii

• de asemenea, este autor de dicţionare şi lucrări 

didactice

• a alcătuit o antologie din poeziile lui Nichita Stănescu şi 

a tradus-o în limba engleză în colaborare cu poetul 

american Tom Carlson; intitulată Bas-Relief with 

Heroes, antologia a apărut în 1988 la Memphis 

University Press.

• a predat engleză la Universitatea din București și la 

Clubul Copiilor 2, București

• ca editor, coordonează proiectul eLiteratura şi 

supervizează programul editurilor ePublishers, 

eLiteratura, eDidactica, Editura Coresi, 

www.Coresi.net, Online School, Editura Petre 

Ghelmez

Brief presentation:
• (b. 1955, Miloșești, Ialomița)
• writer and a member of the Writers' Union of România
• he his published seven volumes of poems, the poetry 

anthology Jungla marină 1969–1999 (Marine Jungle 
1969–1999) published in 1999 at Coresi Publishing 
House, Bucharest, as well as several books of stories, 
poems and short plays for children. He is the author of 
several dictionaries and other educational work.

• along with the American poet Tom Carlson, he 
translated into English a selection of Nichita 
Stănescuʼs poetry: Bas-Relief with Heroes was 
published în 1988 by Memphis University Press. He 
taught English at the University of Bucharest and the 
Children's Club 2, Bucharest. As an editor, he 
coordinates the eLiteratura Project and supervises the 
publishing houses ePublishers, eLiteratura, 
eDidactica, Coresi Publishing House, www.coresi.net, 
Online School, Petre Ghelmez Publishing House

• Poetry volumes: Naşterea mea în poezie (My Birth into 
Poetry, 1969), Jungla marină (The Marine Jungle, 
1971), Muntele (The Mountain, 1975), Investigaţii 
(Investigations, 1984), Ninsori în Bărăgan (Snows în 
Bărăgan, 1999), Sonete (Sonnets, 1999), Cerbul lovit 
între coarne (The Stag Struck Between Antlers, 1999), 
Jungla marină 1969–1999 (The Marine Jungle 
1969–1999, 1999), 101 poeme. Antologie lirică (101 
Poems: A Lyrical Anthology, 2013).

Ninsori în Bărăgan. 
Te iau de mână să mergem

Te iau de mână să mergem
În Bărăgan, să înţelegi

Ce înseamnă să te-ntorci acasă.
Nu-i nicio cărare-ntr-acolo,

Nicio fereastră, nimic.
Dar ne-om transforma în zăpadă

Şi-om ninge din
Nesfârşit.

Întoarcerea aceasta-i de-o viaţă;
E viaţa.

Ninsorile noastre întrec
Universul întreg în mişcare,
Pe Domn îl întrec în mister.
Spre Bărăgan nu-i alt drum

Decât veşnicia
Fulguind

Din dorul nostru cu aripi de cer.

Snow in Bărăgan. 
I'll take your hand; let's go

I'll take your hand; let's go
In Baragan, to understand
What turning back home means.
There's no path thereto,
No window, nothing.
But we'll turn into snow
And we'll snow down from
Endlessness.
This return is as long as life;
It's life.
Our snows surpass
The whole Universe in motion,
They surpass the Lord in mystery.
There is no other way to Bărăgan
Other than eternity
Flaking
From our heavenly winged longing.
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Seceriş cu bunicul

Gheorghe Poenaru
Vieţuia

În linişte.
Părea sătul de vârstă.

Gândea, oceanul sub valuri,
Până se îneca în tăcere

Cum soarele în noapte se îneacă.
A plecat de-acasă

Pe o zvârcolire de nea.
Soarele ardea în creierii lui,

Câmpul sec era precum o vorbă aflată
Fără prezenţa gândului.

Câmpul pe umerii lui
Şi coasa pe umerii ierbii –

Recunoscătoare iarbă, bucuroasă de moarte,
Bucuroasă de întârziere. Subţire viaţă –

Ceaţă de gânduri şi un călăreţ pe gâtul dealului –
Soarele sub lacrimi.

Iată tractoarele prin grâul desculţ,
Iată miriştea ca o secetă, ca un nor fără strop de 

viaţă,
Descompunându-se de arşiţă

Şi oamenii aceia ca nişte picături de sudoare 
Fierbând a nins soare.

Vântul clocotind în gânduri
Şi vorbele ce mai ţineau de umbră:

Ne prinsese o sete
Vecină cu haosul,

O furtună de sunete.

Şoseaua naţională

Asfaltată cu dor
Şoseaua naţională

Străbate lanurile
Dinspre mine spre toate oraşele.

La drum
Voi stele, şi boabe de grâu,

Voi îngeri, născuţi din femeie.
La drum

După regulile de circulaţie
Ale sângelui meu.

Toate duc spre inimă, spre Roma
Toate te întorc cât mai grabnic acasă.

Agenţi nevăzuţi şi răbdare
Te-aşteaptă cu aprige amenzi
Pentru goana ta dezordonată

Pe şoseaua naţională.

Pustie şi sacră.

Harvest with Grandpa

Gheorghe Poenaru
Existed
In silence.
He seemed tired of his age.
He thought, the ocean under the waves, Until he 
drowned in speechlessness
The way the sun drowns in the night.
He left from home
On a whirlwind of snow.
The sun was burning in his brain,
The dry field was like a word in that state
When no thought is present.
The field on his shoulders
And the scythe on grass shoulders – Grateful 
grass, glad of death,
Glad of the delay. Thin life –
Fog of thoughts and a rider on the neck of the hill –
The sun under tears.
Behold the tractors through the barefoot wheat 
field,
Behold the stubble as a drought, as a cloud with no 
drop of life,
Decomposing from heat
And those people like drops of sweat Boiling in the 
snowed-in sun.

The wind bubbling in our thoughts
And the words barely shading us:

A thirst neighbor to chaos
Had caught up with us,
A storm of sounds.

The National Highway

Paved with longing,
The naţional highway
Crosses the fields of wheat
From me to all the cities.

Hit the road
You stars, and grains of wheat,
You angels, born of a woman.
Hit the road
According to the traffic rules
Of my blood.

They all lead to the heart, to Rome
They'll all get you home in the greatest hurry.
Invisible agents and patience
Are waiting for you with severe fines
For your messy chase
On the naţional highway.

Desert and sacred.
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Soarele şi tata

Tata punea-n taină
Soarele pe masă,

Mămăligă caldă din alt veac.
Aşa controla el universul

Câteodată, înstrunând iubirea.
Ne hrăneam cu raze

Şi cu lapte cosmic.
Clocoteam de gânduri

Pe vetrele sonore
De parcă eram oalele fierbând

În care el pregătea
Propriul lui suflet

Pentru ospăţul timpului ce vine.
Gravităm şi-acum

În jurul mesei
Pe orbite tot mai depărtate

Şi măcar o rază
Din soarele acela aburind

Până la inima noastră
Tot mai străbate.

Nu te voi părăsi

Nu te voi părăsi
Nu voi spune nu florilor de mac

Îmi voi pleca fruntea ca floarea-soarelui
La sânul tău

Când gândurile mele vor fi coapte
şi-nnegrite cu moarte.

Îmi răsari în suflet
Mă luminezi pe dinăuntru

Mă umpli cu amiezi şi amurguri
Iar la noapte

Gândurile mele vor fi coapte şi
strălucitoare ca stelele.

The Sun and My Father

My father would secretly place
The sun on the table,
Warm polenta from another era.
Thus did he control the universe
Sometimes, enthralling love.
We fed on rays
And cosmic milk.
We were bubbling with thoughts
On the sonorous hearths
Aş if we'd been the boiling pots
In which he was preparing
His own soul
For the feast of the time to come.
We're still gravitating
Around the table
In more and more distant orbits
And at least one ray
From that steaming sun
Keeps piercing the space
To reach our hearts.

I will Never Leave You

I will never leave you
I will not say no to the poppy flowers
I will bow my forehead like a sunflower
At your breast
When my thoughts are ripe and blackened with 
death.

You rise în my soul
You enlighten me from within
You fill me with afternoons and dusks
And tonight
My thoughts will be ripe and 
bright as the stars.

NICOLAE GRIGORESCU
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Lãcrãmioara STOENESCU

Între cer și sârme ghimpate

Catinca plecase de multă vreme din ţară, dar simţind nostalgia locurilor copilăriei şi tinereţii, un dor 
nemărginit a făcut-o să se întoarcă în România şi să meargă direct la apartamentul vândut înainte de emigrare. 
Când i-a trecut pragul, a avut impresia că se micşorase, deşi era intact, doar că mai vechi, dărăpănat şi 
lugubru. Timpul îşi pusese amprenta pe lucrurile lăsate, iar zestrea de la părinţii săi se dusese de haram.

Nu-i mai aparţinea nimic din ceea ce fusese al ei, nici lustrele de-un veac, rămase la locul lor, nici perdeluţele 
ponosite de la uşa bucătăriei, nici serviciul de compot dăruit de bunica sa. Până şi cearşafurile şi prosoapele 
date la plecare se mai aflau în şifonierul noilor proprietari. A fost traumatizant să vadă unele lucruri aruncate la 
gunoi, chiar şi jucăriile din copilărie. I se părea că şi-a rupt o bucată din suflet şi a azvârlit-o pe fereastră… Toate 
câte rămăseseră acasă, chiar şi fotografiile părinţilor săi, amintiri de neuitat, se aflau acolo, de parcă anii nici nu 
trecuseră peste ele.

*
Când s-a gândit să emigreze, ştia că îşi asuma un mare risc. Tinerii curajoşi, care traversaseră Dunărea înot, 

trecând fraudulos frontiera, au fost împuşcaţi de grăniceri şi au plătit curajul lor cu propria viaţă. Ea nu s-ar fi 
încumetat s-o facă, neştiind să înoate, dar s-a ivit o altă şansă. O prietenă stabilită de mulţi ani în Austria, i-a 
trimis ca mesager un tânăr, care a căutat-o la Bucureşti la apartamentul său din blocul Malaxa. Când a deschis 
uşa, el i-a zis:

– Bună ziua! Eu sunt Belmondo, despre care v-a vorbit prietena dumneavoastră din Austria. Sunteţi pregătiţi 
de drum?

– Da, am vândut apartamentul şi am făcut rost de valută, i-a confirmat ea.
– Poimâine, pe 3 mai, să fiţi negreşit în Gara de Nord, la ora 7 seara! E mai oportun să trecem graniţa acum, 

imediat după 1 mai, a precizat el.
Tânărul, care s-a recomandat Belmondo, semăna leit cu actorul cunoscut din filmele franţuzeşti, încât 

porecla i se potrivea de minune. El i-a comunicat că vor merge cu un tren de noapte la Oraviţa. Mai întâi, i-a 
atras atenţia să cumpere bilete de la Agenţia de voiaj, apoi, i-a spus să aibă grijă ce fel de îmbrăcăminte va 
pune în bagaj. A sfătuit-o să ia şi cizme de cauciuc, în eventualitatea că va ploua şi se va face noroi pe câmp. De 
aceea a îndemnat-o să aibă şi un hanorac sau o pelerină de ploaie, dar şi alt schimb de haine, în cazul în care 
se vor murdări, să nu fie suspecţi. I-a mai zis să ia lucruri groase, dar şi subţiri, însă, puţine şi uşor de cărat, iar, 
în final, a întrebat-o:

– E clar, nu?
– E OK, a confirmat ea.
După ce Belmondo a plecat, Catinca a închis uşa apartamentului şi a început pregătirile. La data şi ora fixate, 

s-au întâlnit în Gara de Nord. Nu erau doar ei. Veniseră şi alţii: soţia unui domn din Australia, doi baptişti şi un 
ungur fotbalist, al cărui tată se afla în lagăr, în Austria. Erau şase, cu Belmondo şapte. Ceata lui Piţigoi, cum a 
remarcat ea, râzând. În tren, au stat împrăştiaţi. Ea şi Sergiu s-au aşezat în compartimentul de lângă 
locomotivă, cei doi baptişti în altul, iar fotbalistul cu soţia australianului în unul mai îndepărtat. Numai ghidul a 
rămas singur cu gândurile lui.

Ajungând la destinaţie, au coborât repede, să prindă ultima rată de navetişti, care mergea în localitatea de 
lângă graniţă. Belmondo a fost primul. Le-a spus să-l urmeze la oarecare distanţă şi să se oprească unde se va 
opri el. Apoi, au plecat spre oraş, numai că pe drum, i-a prins ploaia. Şi-au pus pelerinele sau hanoracele, 
fiecare ce-a avut, au luat bocceaua în spinare şi l-au urmat, dar au constatat că busola nu mai funcţiona şi s-au 
rătăcit. Au orbecăit aşa toată noaptea, fără mâncare şi, mai ales, fără apă, ajungând până la blocurile de unde 
începea câmpul şi lanurile de porumb. Acolo, s-au întâlnit cu un individ. Acestuia i-au părut suspecţi şi i-a 
întrebat:

– Ce căutaţi prin pustietatea asta, fraţilor?
– Ne-am rătăcit şi ne-a prins noaptea pe drum, i-a răspuns Belmondo.
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– Aveţi grijă, că puteţi să daţi de belea!, i-a avertizat el.
– Te rugăm să ne arăţi pe unde s-o luăm, ca să ajungem în oraş!, i-a zis conducătorul grupului.
Uite, mergeţi pe acolo, cotiţi la stânga şi ţineţi drumul drept înainte, i-a arătat individul.
– Vă mulţumim, aşa vom face, l-a asigurat Belmondo.
Ceilalţi tăceau, dar el se temea, că străinul va anunţa autorităţile. De aceea i-a îndemnat să meargă prin 

pădurice, unde erau mai feriţi de ochii curioşilor. Îşi cunoştea bine meseria. Făcuse armata la grăniceri sau 
fusese securist, că prea era instruit. Catinca, fată de oraş, venise încălţată cu pantofi cu toc. Fiindcă mersese 
tot drumul, fără să mănânce nimic şi, mai ales, fără să bea apă, după un timp, se deshidratase şi nu mai rezista, 
dar se străduia să înainteze împreună cu ceilalţi.

Se lăsase o beznă, încât să-ţi bagi degetele în ochi. Din când în când, se auzeau câinii lătrând şi caii 
nechezând, dar cei şapte se încăpăţânau să înainteze şi să treacă graniţa. În acel decor terifiant, pe Catinca a 
apucat-o teama. Doar maşinile luminau drumul cu farurile lor. Ori de câte ori trecea vreuna, ghidul le spunea să 
se arunce pe burtă în şanţ, să nu-i vadă şoferul şi să-i reclame grănicerilor.

Când au ajuns la un podeţ, care era păzit, le-a spus să se ascundă în şanţ, cât se va duce în sat, să vadă dacă 
vor putea trece graniţa. Consemnul era, ca la întoarcere, să-i fluiere şi ei să-l urmeze. A plecat fluierând şi 
ţinând mâinile în buzunare. Nu se temea de nimic. Trecuse de multe ori dincolo şi se obişnuise cu micile 
diversiuni, care îl făceau să pară curat.

Când s-a întors, Catinca era tot în stare de şoc, dar, când au plecat, a ţinut pasul cu ceilalţi, înaintând încet 
spre graniţă. Nici nu-şi mai aminteau cât merseseră. Să fi fost două nopţi, de la apusul soarelui până la răsărit, 
de când se ascundeau… A treia zi, se vedea în zare sârma ghimpată, dar ei au intrat iar în pădurice. S-au 
ascuns acolo, din zori şi până să se înnopteze, aşteptând comanda lui Belmondo. Acesta urmărea momentul 
propice, când ar fi putut să iasă şi să treacă graniţa.

A patra zi, spre seară, au văzut pe drum ciobanii cu turmele de oi şi maşinile în care se aflau câţiva oameni. 
Nu era încă vremea să se avânte spre graniţă. Deodată, a început să plouă. Se auzeau tunete şi trăsnete, chiar 
şi o rupere de nori. Ploaia le-a pătruns prin lodene şi i-a udat până la piele. Atunci, grănicerul s-a adăpostit în 
foişor şi şi-a tras gluga pe cap. Când l-a văzut, Belmondo le-a zis că a venit vremea lor. Puteau să fugă liniştiţi 
spre graniţă.

Dumnezeu ţinuse cu ei şi le trimisese ploaia binefăcătoare, care să-i ascundă şi să-i salveze. În foişor, 
grănicerul stătea tot cu gluga trasă peste ochi. Nu avea cum să zărească mare lucru, iar ropotele ploii şi 
trăsnetele puternice îl opreau să audă vreun zgomot. Deodată, ghidul le-a făcut semn s-o pornească spre 
graniţă. Puteau fugi în voie acolo. Numai că terenul era prea noroios, iar Catinca aluneca prin clisa vâscoasă, 
nefiind obişnuită să meargă cu cizmele de cauciuc.

Era nemâncată, deshidratată şi se simţea slăbită. Îşi pierduse puterile, încât i s-a făcut rău. Sergiu şi 
fotbalistul ungur trecuseră deja graniţa, dar, văzând-o aşa neputincioasă, s-au întors s-o ajute. Au ridicat-o mai 
mult pe sus, unul de un braţ, altul de celălalt şi alergau aşa cu ea pe câmp, ca şi când ar fi fost un copil. Catinca 
simţea cum îi fugea pământul de sub picioare, de parcă zbura. Când fulgera, se lumina tot cerul, iar ei se 
aruncau la pământ la un semn, să nu fie văzuţi. Ajungând la sârma ghimpată, fata s-a temut s-o atingă, nu 
cumva s-o electrocuteze. L-a lăsat pe Belmondo s-o treacă mai întâi. După ce s-a strecurat printre sârmele 
ghimpate, acesta a întrebat-o dacă aştepta invitaţie specială. Ea s-a codit, dar apoi, i-a zis:

– Nu, dar…
– Niciun dar, mai bine vezi să nu te zgârii în sârmă!, a repezit-o ghidul.
– Dacă mi-ar sfâşia pielea, tot n-aş crâcni, cred că n-aş simţi nimic, i-a răspuns fata.
– Aşa crezi tu, că nu ştii ce dureros este! Poţi să faci şi tetanos, a prevenit-o el.
După ce au trecut peste sârma ghimpată, Belmondo i-a felicitat cu un: „Bravo!”. În sfârşit, erau liberi, dar greul 

nu trecuse. S-au rătăcit iar pe câmp. Ghidului îi era ciudă. De obicei, nu i se întâmpla asta. Trebuia cu orice preţ 
să-i ducă la destinaţie. S-a supus la vot, dacă să meargă înainte sau să se întoarcă, iar votul fetei a fost decisiv. 
Au trecut şi de a doua sârmă ghimpată, dar Sergiu şi-a prins un pantof în ea. L-a lăsat acolo ca amintire şi a 
mers mai departe. Era un semn că cineva a trecut graniţa. El înainta printre mărăcini, aşa cum era, cu un picior 
încălţat în pantof şi cu celălalt desculţ, dar nu mai simţea nimic, la gândul, că va fi liber.

Apoi, au ajuns într-un crâng. Se făcuse iar noapte, o noapte adâncă. Catincăi peisajul i se părea ca dintr-un 
film de groază ori ca un tablou suprarealist. Crengile copacilor o izbeau cu duşmănie peste faţă şi ea simţea 
cum cineva vrea să o strângă de gât. Toţi erau la fel de uzi, speriaţi şi sfârşiţi. După ce au depăşit graniţa, ploaia 
a stat. În final, şi-au dat seama că Dumnezeu le-o trimisese, să-i apere şi că ploaia binefăcătoare ţinuse cu ei şi 
le îngăduie trecerea spre libertate.

Şi-au revenit şi au înaintat fericiţi pe un drum de ţară. Nu mai avea importanţă că era noroios. Ajunseseră 
dincolo, în fosta Iugoslavie. Norocul i-a însoţit şi după aceea, că n-au întâlnit în calea lor niciun grănicer sârb. În 
sfârşit, au ajuns într-o staţiune luminată de nişte becuri chioare, unde un paznic îşi manevra nervos puşca. S-
au alarmat că o va îndrepta spre ei, dar omul şi-a văzut de treabă. Belmondo i-a vorbit sârbeşte şi a aflat că 
vroia bani româneşti.
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După ce şi-a pus costumul de baie, a umflat salteaua pneumatică, pe care a ţinut-o strâns cu toate puterile şi, 
s-a făcut una cu ea, în timp ce râul de munte curgea vijelios la vale. Încordată la culme, fata stârnea hazul soţiei 
australianului, care era o bună înotătoare. Sergiu o striga din răsputeri să nu-i fie teamă, spunând că simţise 
fundul apei.

– Curaj, doamnă, că vă salvăm noi!, a asigurat-o soţia australianului.
– Doamne fereşte, că eu m-aş îneca şi în ibric!, a râs ea, ceva mai destinsă.
– Apa e mică şi o poţi traversa cu piciorul, dar eşti tu fricoasă! Ai trecut graniţa şi te împiedici de un râu de 

munte?, a îmbărbătat-o soţul ei.
Greul trecuse. Dumnezeu le ajutase să scape cu viaţă. În timp ce râul curgea la vale, cufundată în gânduri, 

Catinca s-a relaxat şi teama i-a mai dispărut. Prietena ei din Austria patrula nervoasă pe şosea, de teamă, să 
nu-i ducă apa în derivă prea departe. A ieşit cu greu la mal şi toţi s-au ascuns în tufiş. Apoi, s-au despărţit de 
ceilalţi şi au plecat cu prietena sa. După o baie bună, au îmbrăcat haine curate şi s-au simţit ca noi. Deveniseră 
oameni liberi. I-au mulţumit prietenei sale şi a doua zi, au făcut autostopul spre Viena.

La Transki, au cunoscut o familie care i-a invitat la reşedinţa ei de la Selanse, un orăşel situat aproape de 
Salzburg. S-au considerat norocoşi. Catinca a predat engleza, iar Sergiu a muncit pe lângă casă. În decembrie 
1989, au urmărit revoluţia din România, care li s-a părut prea sângeroasă. Austriecii le-au trimis ajutoare 
românilor şi au invitat mai mulţi copii, să le viziteze ţara. Au trimis şi ei ajutoare şi au donat sânge. Era o 
atmosferă care le dădea speranţă că se vor putea întoarce în România. Dar n-a fost aşa…

În Austria au rămas câţiva ani, apoi, s-au stabilit la Toronto, în Canada, unde li s-au echivalat studiile. Catinca 
a predat engleza, iar Sergiu a lucrat ca inginer într-o uzină de avioane. Au închiriat un apartament confortabil şi 
au plătit prima rată la casă. Munceau mult, dar duceau o viaţă burgheză. Din păcate, le lipseau prietenii, dar, ca 
o compensaţie, voiajau mult, până şi în ţări exotice.

*
Venirea în ţară i-a trezit Catincăi multe amintiri, iar vizita i s-a părut o întoarcere în timp. În faţa ei se 

desfăşurau, ca pe un ecran, flash-uri din copilărie şi tinereţe, anotimpul primăverii. Nu ştia ce să facă. O bătea 
gândul să se reîntoarcă în ţară şi să-şi continue firul vieţii de acolo de unde se rupsese. Şi-ar fi înfiinţat o firmă 
proprie şi ar fi trăit foarte bine. Totuşi, ceva o reţinea. Din păcate, aceste planuri nu s-au realizat. Plecase pe un 
drum fără întoarcere. Şi-a dat seama că viaţa ei era dincolo, departe, în Canada şi că nu ar mai putea reveni în 
locul care îi evoca atâtea amintiri dureroase.

(Cărțile Editurii Coresi pot fi procurate de la adresa https://amzn.to/3qMpgek)

Ei s-au mirat, ştiind că nu putea cumpăra mare lucru în România, dar i-au dat. Atunci, le-a permis să stea în 
cantină, cu condiţia să lase curat în urma lor. Era sâmbătă, în noaptea dintre 6 şi 7 mai. S-au odihnit câteva ore, 
după care ghidul le-a dat startul să-şi continue drumul. Au mers pe o şosea asfaltată. De departe, se zăreau 
luminile unui orăşel. Din spate, se auzea o maşină, care venea în viteză şi Belmondo le-a zis iar să se arunce în 
şanţ. Se temea să nu-i fi trădat paznicul. Ar fi putut să anunţe poliţia, dar maşina a dat un ocol, după care s-a 
îndreptat spre oraş.

A plecat şi el, să vadă dacă puteau trece graniţa spre Austria. Ceilalţi l-au aşteptat mai mult timp sub un pod, 
unde era curent şi frig. Îngheţaseră bocnă. Pentru a trece mai repede vremea, au spus bancuri. Catinca nu 
spera ca ghidul să se mai întoarcă. L-a întrebat pe Sergiu, dacă nu cumva i-a lăsat de izbelişte, dar acesta nu 
credea că îi părăsise tocmai în final.

– Atunci, de ce s-a dus în oraş?, a insistat ea.
– Să vadă dacă avem cale liberă, i-a răspuns el, sigur pe sine.
– Dragă, au trecut câteva ore. Eu nu mai pot de frig! Uite, m-am învineţit toată! şi i-a arătat mâinile vinete şi 

îngheţate.
– Mai rabdă şi tu un pic! Hai, vino la pieptul meu, să te încălzesc!, a chemat-o el.
Apoi, a strâns-o tare la piept, dar a mustrat-o, că nimeni nu se mai văita şi nici nu cârtea ca ea, ci se 

înghesuiau unii în alţii ca găinile în coteţ. Au stat aşa, până în zori, când s-a auzit zgomotul unor maşini, care 
veneau în trombă. Erau două taxiuri, iar în primul, se afla Belmondo, care i-a fluierat, să se urce. După un timp, 
au ajuns în lagărul care era format din mici cabane.

Acesta fusese mai demult un motel, pe care au aflat că l-au transformat în lagăr pregătit special pentru 
asemenea evenimente. În birou se făcea triajul refugiaţilor. În fiecare săptămână, se trimiteau transfugi înapoi, 
în România, fără a se şti după ce criterii. I-au găzduit în baracă. De teamă să n-o trimită acasă, Catinca n-a 
mers nici la toaletă. A doua zi, n-au ştiut cum să plece mai repede de acolo.

Belmondo, cei doi baptişti şi fotbalistul ungur au mers cu un autobuz local la Maribor, în Slovenia, iar şoferul i-
a trecut în Austria, peste râul Mur. Catinca, Sergiu şi soţia australianului s-au plimbat seara prin oraş. Era prima 
lor ieşire din ţarcul comunist. Nu ajunseseră, încă, în Occident, dar sesizau diferenţa dintre cele două ţări. După 
un timp, ghidul s-a întors cu şoferul şi i-a dus la râul Mur. Fiind seară, puteau să-l traverse, dar Catincăi îi era 
teamă.
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Acasă

Toamnă târzie

la noi la Lipcani,

rece ca sfecla de zahăr.

Mă trezesc dimineaţa

cu toate lăicerele casei pe mine,

ostenit de greul lor colorat.

„Mă temeam să nu-ţi fie frig”,

zice mama.

Vin rudele să mă vadă,

vorbesc în şoaptă afară

ca la priveghi,

să nu-mi tulbure somnul

şi ţistuiesc pe cei mici

să fie cuminţi.

Mă aplec să le sărut mina,

ele şi-o smulg îndărăt:

„Nu trebuie…”

rusinându-se de pământul

de sub unghii şi din

crăpaturile palmelor.

O, neamule, tu,

adunat grămăjoara,

ai putea să încapi

într-o singură icoana.

Grigore VIERU
14.02.1935 – 18.01.2009

T.R.
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Din străinătate

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă,

Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori,

Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă

L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

Şi inima aceea, ce geme de durere,

Şi sufletul acela, ce cântă amorţit,

E inima mea tristă, ce n-are mângâiere,

E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară

Scăldată în cristalul pârăului de-argint,

Să văd ce eu atâta iubeam odinioară:

A codrului tenebră, poetic labirint;

Să mai salut o dată colibele din vale,

Dorminde cu un aer de pace, liniştiri,

Ce respirau în taină plăceri mai naturale,

Visări misterioase, poetice şoptiri.

Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică,

În valea mea natală, ce undula în flori,

Să tot privesc la munte în sus cum se ridică,

Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.

Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare,

Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut,

Ce auzi odată copila-mi murmurare,

Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

Melodica şoptire a râului, ce geme,

Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor,

Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme,

Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.

Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată

În patria-mi iubită, în locul meu natal,

Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată

Visările juniei, visări de-un ideal.

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire,

Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori,

Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire,

În visuri fericite m-ar duce către nori.

(1866 • 17/29 iulie)

T.R.
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Scriitor total, Eminescu a fost mai puțin cunoscut ca ziarist, deși, așa cum afirma Șerban Cioculescu, poezia 
și ziaristica au reprezentat pentru el vocații paralele. Acum, când, la 170 de ani de la nașterea sa, avem pe 
masă Opera Omnia eminesciană, putem admira în toată splendoarea ei strălucirea unei personalități 
creatoare de excepție, manifestată în întreaga ei complexitate în atâtea domenii (poezie, proză, dramaturgie), 
între care ziaristica era, până nu demult, un teren cvasinecunoscut, cel mai adesea spațiu al atâtor speculații 
politice deformatoare. Cititorii de astăzi ai publicisticii eminesciene pot avea, ca și Nicolae Iorga, care, în 1909, 
publica un volum antologic – „Icoane vechi și icoane nouă”, revelația descoperirii unui nou Eminescu („Un nou 
Eminescu apăru”), a gazetarului, a gânditorului social-politic, angajat cu întreaga sa ființă în problematica 
contemporaneității.

Eminescu este mai actual ca oricând. Excepțional „istoric al clipei”, în sensul camusian al cuvântului, 
Eminescu a fost un „copil al veacului”, un martor patetic al unei epoci de tranziție, tensionate, al trădării 
idealurilor pașoptiste, al demagogiei patriotarde, al degradării morale, al „comediei minciunii”.

Publicistica eminesciană este dovada unui înalt profesionalism, a unei gândiri politice realiste, profunde și 
pentru multă vreme. Ea este dovada unei sensibilități poetice de excepție, dublată de o erudiție vastă, 
exprimate În forma desăvârșită a artei care traversează clipă, intrând în eternitate.

Marile idei ale publicisticii eminesciene sunt prilejuri de afirmare a unui crez, iar ele au valoare de 
permanență: elogiul Muncii, al Adevărului, al claselor pozitive, productive, al Culturii și, în același timp, negarea 
nonvalorilor, a frazeologiei, a demagogiei, a câștigului fără muncă, a formelor fără fond.

Eminescu a avut pasiunea ideilor generale, dar, ca sensibil seismograf al epocii, a trăit la o înaltă tensiune și 
problemele acute ale realității imediate. Eminescu a făcut jurnalistică de atitudine. Cu el se fixează statutul 
ziaristului profesionist, care publică articole de o mare diversitate tematică și stilistică. El este ziaristul complet, 
care scrie articole istorice, economice, sociale, politice, filosofice, literare, lingvistice, care face cronică internă 
și cronică externă, traduceri, elaborând editoriale, foiletoane, studii cu caracter teoretic, recenzii, note și 
însemnări despre faptele cotidiene, realizând o radiografie completă și complexă a societății românești de 
acum o sută și mai bine de ani.

Începuturile gazetăriei eminesciene stau sub semnul spiritului polemic, trăsătură fundamentală a operei sale 
publicistice. Gazetarul debuta cu „O scriere critică”, apărută în „Albina” din Pesta, în ianuarie 1870 (înainte de 
apariția primelor poezii în „Convorbiri literare”: „Venere și Madonă” și „Epigonii”). Tânărul gazetar își afirmă de 
la început marea independență de gândire, înalta competență și originalitate stilistică, trăsături care îi vor 
caracteriza întreaga creație de mai târziu. Ceea ce primează la Eminescu este atitudinea etică și în acest sens 
el elogiază la înaintașii săi (Aron Pumnul și reprezentanții Școlii Ardelene), credința într-un ideal, faptul că au 
fost „pionieri perseverenți ai naționalității și ai românismului” (M.Eminescu, Opere, vol.IX, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1980. p. 82).

Încă de la primele articole, publicate în „Familia”, „Federațiunea”, „Românul”, gazetarul Eminescu își exprimă 
crezul patriotic, ridicându-se în apărarea unității poporului român (În unire e tăria), împotriva dualismului din 
Transilvania, unde românii, deși populație majoritară, nu aveau drepturi politice (Articolele: Să facem un 
congres, În unire e tăria, Echilibrul au toate același scop: obținerea de drepturi egale pentru românii din Ardeal, 
ideea unirii și a libertății naționale). Iată ce scria Eminescu; „Nimeni nu trebuie să fie aicea stăpân decât 
popoarele însele și a trece suveranitatea în alte brațe decât în acelea ale popoarelor e o crimă contra lor”(Idem, 
p. 88, Să facem un congres). Gazetarul susține cu vehemență dreptul popoarelor de a dispune de destinul lor 
fără tutela altora: „Astăzi credem că ar fi venit timpul ca să pretindem și noi ceea ce ni se cuvine de secoli… față 
de orice încercare de desnaționalizare ori suprematizare, întrebăm cu răceală și conştient de drepturile ce ni le 
dă aboriginitatea noastră și spiritul secolului: Cine sunt acești oameni și ce vor ei în țara noastră?” (Idem, p.89-

Eminescu,
CONTEMPORANUL NOSTRU
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90). Și încă: „Legile unui popor, drepturile sale nu pot purcede decât de la el însuși. Alt element străin, esențial 
diferit de al lui, nu-i poate impune nimica” (Idem, p. 93, Echilibrul). Cuvinte care parcă au fost scrise astăzi!

Ceea ce surprinde la tânărul Eminescu este lapidaritatea formulărilor, caracterul lor sentențios, de adevăr 
general valabil și, deci, în ultimă instanță, actualitatea ideilor: „Amploiatul, fie el ministru, fie comisariu regesc, 
trebuie să înțeleagă spiritul legilor al căror mănținătoriu e și trebuie să le interprete cu fidelitate. Îndată ce nu 
știe ori nu voiește a le interpreta fidel, trebuie destituit.” (Idem, p. 88, Să facem un congres)… Pentru 
Eminescu, reprezentanții românilor în Congres trebuie să fie înainte de toate oameni „energici și de caracter. 
Oricine a șovăit numai o dată în cariera sa politică, fie prelat, fie ilustritate, fie magnificență, trebuie înlăturat cu 
îngrijire, căci aicea trebuiesc oameni ai faptei pre care să nu-i orbească nici șansele, nici aurul, nici stelele și 
ordurile mari… și apoi cu oameni probi și de caracter nu se încap tranzacțiuni încurcate” („Federațiunea”, 
Pesta, 1870 – Idem, p.89).

Idei asemănătoare vom întâlni și la „Curierul de Iași”, unde Eminescu va fi redactor din vara lui 1876 până în 
octombrie 1877, răspunzând de partea culturală, dar publicând articole pe cele mai diverse teme și făcând 
dintr-o foaie anonimă o publicație celebră, numai prin pana marelui gazetar, care peste tot pe unde a trecut a 
sfințit locul.

Din 1877 până în 1883, îl întâlnim pe Eminescu la Timpul, organ al Partidului Conservator, unde poetul va 
veni la chemarea lui Slavici și unde va fi redactor și prim-redactor al ziarului. Este, pentru Eminescu, o perioadă 
dramatică, dar și glorioasă. Este epoca maturității creatoare, a marilor sale capodopere. Acum publică 
Scrisorile și Luceafărul. Acum se afirmă, cu o forță inegalabilă a expresiei, patriotismul fierbinte al gazetarului, 
patosul evocator al trecutului, al marilor personalități ale neamului, acum se dezlănțuie mânia nereținută, pe 
care i-o provoacă spectacolul tragi-comic al politicianismului burghez, acum se declanșează viziunea 
apocaliptică, subiectivă, sarcastică, pamfletară, imprecațiile, violența stilului, forța dramatică a deformării, care 
vor face din Eminescu unul dintre cei mai mari gazetari ai vremii sale. Se întâlnesc în acest temperament 
artistic Poetul și Luptătorul, care dau cuvântului scris o forță inegalabilă și o funcție sacră.

Cu profundă mâhnire, marele gazetar constată că limba, datinile, istoria, munca, valori fundamentale ale 
poporului, sunt înlocuite cu false valori, iar implicarea sa în destinul poporului român, al viitorului său, este una 
gravă, sacerdotală, ce angajează întreaga ființă. Iată ce scria poetul în Scrisoarea III: „Prea v-ați bătut joc de 
limbă, de străbuni, de obicei, / Ca să nu se-arate-odată ce sunteți-niște mișei”. G. Călinescu avea dreptate: 
„Eminescu e posedat de o furie sublimă, de mânie directă și numai un geniu ca el a fost în stare să apuce fierul 
înroșit cu mâinile nude” (în Al.Oprea, În căutarea lui Eminescu gazetarul, Editura Minerva, București, 1983, 
p.101).

Iată o superbă profesiune de credință, prin care gazetarul își afirmă cu patos patriotic dragostea de nație, de 
poporul său: „Nu cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale de florile mărului se iubește și se crește nația 
adevărată. Noi o iubim așa cum este, așa cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințe seculare până în 
zilele noastre…, o iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea ei atât de lesne de indus în eroare, 
nici chiar iubirea, înnădită azi la lucruri străine și la oameni străini. Și chiar dacă amintirea noastră ar pieri în 
umbra vremurilor și s-ar șterge din memoria tuturor, tot pe aceeași cale a conservării naționalității și țării vom 
stărui, fără a face în această supremă privire, nicio concesie primejdioasă ideilor veacului.”

Mai toată publicistica de la Timpul fierbe de această mânie, iar obiectul ei îl constituie politicienii demagogi, 
păturile „superpuse”, elementele parazitare din administrație și conducerea statului, „hidoasele pocituri”, care 
fac parte din „comedia minciunii”, nesocotind munca, echitatea, adevărul: Un singur remediu există în contra 
acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot esclusivismul, munca, acest corelat mecanic al 
adevărului, adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu minciuni, nu mânare de muști la apă, și 
adevăr, nu fraze lustruite și negustorie de vorbe.”Toate aceste afirmații ar trebui să fie atât pentru ziariști, cât și 
pentru politicieni lecții de moralitate, de o mare actualitate: „Cititorii noștri știu bine că suntem gura adevărului, 
iar dacă avem graiul aspru, asprimea aceasta o considerăm un corectiv în contra vicierii spiritului public”.

Iată ce cere Eminescu de la un adevărat patriot: „Inimă foarte caldă și minte foarte rece se cer de la un patriot, 
chemat să îndrepteze poporul său și fanatismul iubirii de patrie, cel mai aprig fanatism nu oprește defel că 
creierul să rămâie rece și să-și îndrepteze activitatea cu siguranță, să nimicească adevărata cauză a răului și 
să o stăpânească cu statornicie de fier”.

Eminescu face elogiul libertății, al culturii și al muncii în fraze memorabile, de o mare actualitate: „Nu există 
nici liberate, nici cultură fără muncă. Cine crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, deci 
libertatea și cultura, acela se prenumără, fără s-o știe, între paraziții societății omenești, între aceia cari trăiesc 
pe pământ spre blestemul, ruina și demoralizarea poporului lor” (M.Eminescu, vol.XI, Editura Academiei RSR, 
1984, p. 19, Studii asupra situației).



Gazetarul se întâlnește cu poetul în imprecații de o mare forță a expresiei: „Dar a sosit momentul grav în care 
unul care vorbește adevărul e mai ascultat decât o sută care mint. A sosit momentul în care apa se limpezește 
și gunoaiele pe care le purta vijelia trecătoare sunt aruncate la mal sau cad la fund; a sosit momentul în care 
nulitatea, incapacitatea, corupțiunea și venalitatea trebuiesc să reintre în întunericul din care au ieșit, să se 
coboare în ulița de pe care s-au ridicat” (M.Eminescu, Opere, vol.X, Editura Academiei RSR, 1989, p. 129, Noi 
suntem dispuși a reveni…).

Mai presus de orice, Eminescu cere unui politician caracter: „Între caracter și inteligență n-ar trebui să existe 
alegere. Inteligențele se găsesc foarte adesea, caracterele sunt foarte rare”.

El acuză politicienii incompetenți, demagogi, care sunt promovați numai pentru că fac politică: „împrejurările 
nefiind normale, D. X nu învață nimic, ci face politică. Drepturile imprescriptibile, libertatea alegerilor, 
responsabilitatea ministerială, suveranitatea poporului sunt cuvinte care se-nvață pe de rost într-un sfert de 
ceas și care-l ridică pe om la noi în țară, făcând de prisos orice muncă intelectuală” (M.Eminescu, Opere, vol.X, 
Editura Academiei RSR,1989, p. 18, Icoane vechi și icoane nouă).

Unele fraze au caracter sentențios: „Naționalitatea trebuie să fie simțită cu inima și nu numai vorbită cu gura. 
Ceea ce se simte adânc și se cinstește adânc se pronunță arareori”.

Opinii foarte importante are Eminescu despre teatru, literatură, folclor, presă. El combate „beția de cuvinte” 
din gazetele vremii, ca și din parlament.

De o mare actualitate sunt opiniile sale despre Basarabia din celebrul ciclu de șase articole din 1878. 
Eminescu susține cu argumente istorice, geografice, pe bază de documente, că Basarabia a fost întotdeauna 
a Moldovei și se ridică împotriva dominațiunii rusești.

Despre rolul limbii în dezvoltarea culturii și literaturii naționale: „Măsurariul civilizațiunii unui popor în ziua de 
azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic 
sentimente” (M. Eminescu, Opere, vol. IX, Editura Academiei RSR, 1980, Echilibrul, p. 93).

Avea, desigur, dreptate G. Călinescu să spună: „Ridicată dar pe o schelă solidă de idei, cu toate treptele 
emotivității, caricaturizând abstractiv și speculând concret, gazetăria lui Eminescu e o operă ideologică și 
poetică totodată, trainic literară tot atât cât și poeziile”(în Al Oprea, op. cât, p. 213-214).

Făcând bilanțul publicisticii eminesciene, Slavici afirma că aceasta „are să le fie de mare folos celor ce vin 
după noi și ascultă glasul lui ce răsună ca viind din altă lume. E scurtă, dar de tot adâncă brazda pe care a tras-o 
el în viața neamului românesc” (Ioan Slavici, Amintiri, Editura pentru Literatură, 1967, p. 598). Ziaristica 
eminesciană este, mai mult ca oricând, de o mare actualitate și de o mare modernitate. El rămâne pentru noi un 
model, iar noi avem nevoie de modele. Nu ca să scriem ca el, ci pentru a înțelege înalta responsabilitate morală 
și profesională a acestei superbe îndeletniciri.
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În cadrul proiectului „România – Centenar“ Forumul Democratic 
Germanilor din Jud. Caraş-Severin împreună cu Asociaţia Germană 
şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa au editat o carte care merită toată 
atenţia. Este vorba de o ediţie bibliofilă a Luceafărului lui Mihai 
Eminescu. Ce o face atât de specială? În primul rând cartea (în format 
liliput) se remarcă prin dimensiunile sale: 2,5 cm / 2 cm, trecând-o în 
rândul celor mai mici ediţii de acest fel din ţară. Este o ediţie bilingvă, 
cuprinzând textul în limba română a poeziei eminesciene, dar şi 
traducerea în limba germană semnată de Ludwig Vinzenz Fischer, 
bănăţeanul care a făcut prima traducere integrală în limba germană a 
Luceafărului, apărută mai întâi în „Romanische Revue” (august-
septembrie 1889), publicaţia de la Viena, condusă de Corneliu 
Diaconovici, (bănăţean şi el), în perioada 1885-1884.

De remarcat şi faptul că în cuprinsul acestei adevărate bijuterii se 
află şi două binecunoscute fotografii ale poetului: cea din tinereţe şi 
cea de maturitate (care de fapt delimitează textul în limba română de 
cel în limba germană). Tot la graniţa dintre texte se află şi două dintre 
busturile marelui poet, şi ele din spaţiul, bănăţean.

Cel care a susţinut cu toată tăria acest proiect, fiind şi editorul cărţii 
este dl Erwin Josef Ţigla, preşedintele Forumului Democratic al 
Germanilor din jud. Caraş-Severin. „În primul rând din dragoste pentru 
Eminescu şi în al doilea rând pentru a demonstra bunele relaţii 
culturale dintre români şi germani în această parte de ţară, de-a lungul 
vremii.” după cum subliniază domnia sa.

O carte cu totul specialã

Mihai Eminescu: 
Luceafãrul – Der Abendstern

Mariana PÂNDARU – BÂRGÃU

Der Abendstern

Es war einmal, erzählt die Sage,

In fernster Zeit verloren,

Aus königlichem Blute gerade

Ein schönes Kind geboren.

 

Und einzig war der Eltern sie,

In allem einzig immer,

Wie die Erscheinung von Marie,

Wie Mond im Sternenschimmer.

 

Durch die Gewölbe trat sie gern

Aus dem so dunklen Raume

Zum Fenster, wo der Abendstern

Schon stand am Himmelssaume.

 

Am Meeresrande sah sie ihn

Aufgehen, leise funkeln

Und unter ihm die Schiffe ziehn,

Von ihm geführt, im Dunkeln.

 

Sie sah ihn gestern, sieht ihn heut,

Und bald erwacht die Liebe,

Und er, der wochenlang erfreut,

Wünscht auch, das Mädchen bliebe.

 

Stützt sie in ihre Mädchenhand

Den Traum der heißen Wangen,

Wächst tief im Herzen ihr der Brand

Von Sehnen und Verlangen.

 

Und wie erhellt steigt lebensgroß

Er jeden Abend nieder,

Zum Schatten, zu des Vaters Schloss

Ihr Bild zu sehen wieder.

https://lyricstranslate.com/en/luceafarul-

der-abendstern.html



Către Eminescu

Tu n-ai murit

pentru că eu sunt trupul tău care vorbeşte cu vorbele 

tale

Când drag îmi este mie pe lumea asta

cu iubirea ta mă gândesc la amorul tău,

Mihai, dacă-ai şti cât de tare îmi lipseşti

ca şi ochilor, ca şi pietrelor şi curcubeielor.

Le-am zis de tine,

că-ntârzii, le-am zis,

că nu treci de sânge ne trebuie să renaşti

şi nici anapoda de raze că să ne fii cu noi de faţă.

Mihai, tu care eşti mai tânăr decât mine

gândind în vorbele tale nu mă lăsa să îmbătrânesc

Mihai, nu de înţelepciune duc lipsă,

de cântec, m-auzi?

de cântec, m-auzi?

de cântec, m-auzi?

M-a apucat apoia pietrelor, apoia ierburilor,

m-a apucat apoia fructelor de toamnă, Mihai.

Cineva trebuie să guste această apoie coaptă

şi miezoasă

Creierul sâmburos al acestei apoi

nu este creier descreierat.

Ca dovadă timpul ce trece, secundă prea repede ce 

ni s-a dat

ca dovadă locul tău în sâmburele limbii acesteia

ca dovadă inima ta ce a făcut pat din creierul meu

ca dovadă singurătatea mea

care nu credeam să învăţ a muri vreodată.
T.R.

31.03.1933 – 13.12.1983
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Legendele se nasc din realitatea imediată.
Numai că, vedeți dumneavoastră, vremurile pastorale 

au apus demult, memoria colectivă însă a păstrat – în 
diferite forme, desigur – tot ceea ce moșii și strămoșii 
daco-tracilor au acumulat în vremi. La români, aromâni, 
megleno-români și bulgari (Martenița, 681. î.e.n.), cu 
mult înainte de romanizare și slavizare bipolaritatea 
cromatică alb/roșu sau alb/negru a născut acel misterios 
OMEN, început și sfârșit al unei etape, cap al tuturor 
lucrurilor. E drept că data au fixat-o romanii, după zeul lor 
cel neînduplecat al războiului, având însă și funcții și într-
ale fertilității și vegetației. Așa se face că Anul Nou era 
sărbătorit în prima zi a primăverii – 1 Martie – și povestea, 
adevărată, de data aceasta, a ținut până în secolul al 
XVIII-lea.

De prin cele vremi îndepărtate, ni s-a transmis vestea 
că fata cea frumoasă a ceriului – Soarele – a fost dusă la 
loc de taină de către un zmeu (rău, obligatoriu!). A căzut 
lumea în mâhnire adâncă și supărare aşijderea. Numai 
că întotdeauna se găsește un tânăr întreprinzător, care 
pune lucrurile pe făgașul normal. L-a dibuit pe zmeu, s-a 
luptat cu el și, în omătul cel alb s-au scurs șiroaie de 
sânge din trupul salvatorului, iar locul a fost pigmentat de 
ghiocei. Soarele a urcat din nou pe cer, oamenii și-au 
recăpătat buna dispoziție și, probabil, așa va fi până la 
sfârșitul veacurilor. 

Prin alte părți ale țării, se povestește despre Baba 
Dochia (Evdochia) și tânăra nevastă a lui Dragomir 
(Dragobete), fiul ei. La cazne grele era pusă nora, doar 
că, la o vreme, cerându-i-se să aducă fragi în plină iarnă, 
a primit ajutor divin. Iar baba cea rea a crezut că a venit 
vara și-a dat jos cojoacele și a înghețat în vifornița de-
afară. Omătul iernii (alb) și dragostea flăcăului (roșu) au 
generat șnurul vieții tinere. Eterne, zice-se.

Ne place sau nu, la vremea când se pornesc plugurile, 
fetele atârnă în pomii fructiferi fir alb/roșu, răsucit, cu 
ciucuri de lână în aceleași culori. Iar amuletele cele mai 
obișnuite – soare, lună, flori – împodobesc firul cel colorat 
şi dătător de speranță, recolte bogate, dragoste și bună 
înțelegere între semeni. Din toate astea și încă multe alte 
credințe cercetate, se nasc nemuririle noastre.

De toate zilele și de peste veac.
R.V.

legat de funia anului,
nemuririle…
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LA 90 DE ANI

MĂȘTI HISTRIONICE ÎN ROMANUL „NIȘTE ȚĂRANI” DE DINU SĂRARU
O carte a mentalului colectiv într-un moment de cotitură istorică, cum este romanul Niște țărani de Dinu 

Săraru, justifică reținerea de principiu a prozatorului în a da un contur mai puternic personajelor lui, așa cum 
Duiliu Zamfirescu își intitulase un roman Tănase Scatiu, Liviu Rebreanu îl crease pe Ion sau Marin Preda îl 
zămislise pe inegalabilul său Ilie Moromete. Dimpotrivă, formula de plural Niște țărani, cu articulare nehotărâtă 
din titlul romanului ce marca debutul autorului în 1974, conduce spre o dramă colectivă, cea a deposedării de 
către comuniști a țăranilor români de pământurile pe care ei le lucrau printr-o tradiție transmisă de secole din 
tată în fiu. Atuul autorului derivă, așa cum s-a spus deja, din faptul că Dinu Săraru s-a inspirat din viața unor sate 
ale Olteniei în care a crescut, observând în mod direct cum s-a înfăptuit cooperativizarea agriculturii în 
România socialistă. În întregul lui, subiectul se plasează în perioada tatonantă care a premers dramatic actului 
politic propriu-zis.

Evaluările romanului au fost de la bun început diferite, chiar antagonice. Stigmatizat de Virgil Ierunca în 
emisiunile de la Europa Liberă, în „Antologia rușinii” din revista „Ethos”, scoasă împreună cu Ioan Cusa, autorul 
cărții va fi așezat de Vladimir Tismăneanu între „jdanoviști” pe lista neagră a protocroniștilor de manifestare 
violentă, (Vezi „Raport Final", volum coordonat de Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste în 
România (Editura Humanitas, 2007), la pagina 773, unde poate deruta confuzia termenilor, atât timp cât 
viziunea scriitorului în acest roman este profund antijdanovistă. La polul opus, între prestigioșii recenzenți ai 
noii apariții editoriale, una aureolată din belșug cu premii și transpuneri scenice, universitarul Valeriu Râpeanu, 
istoric literar consacrat, se referea la Niște țărani, concluzionând: „Locul romanului său, al cărui titlu a căpătat, 
cum se întâmplă numai cu cărțile reprezentative ale unei literaturi, valoarea unei efigii, este de pe acum alături 
de cărțile care jalonează ceea ce numim calea cea mare a unei literaturi.” Trecem peste o remarcă a lui 
Constantin Sorescu privind „grija pentru psihologia țărănească” în acest roman ce „încheie strălucit un ciclu 
țărănesc dureros al literaturii române… ”, ca să ne oprim la criticul literar Aureliu Goci, care i-a dedicat autorului 
un întreg studiu monografic. Domnia Sa conchidea: „Deși era o carte despre trecut, Niște țărani s-a dovedit, în 
timp, o carte pentru mai târziu. De la apariția Moromeților, cu două decenii mai înainte, conștiința criticii nu 
fusese mai violent contrazisă de o asemenea construcție imprevizibilă, care, în plus, modifică tipologia 
umanității rurale… Niște țărani s-a dovedit o carte extraordinară și plurivalent semnificantă, în mai multe 
contexte socio-politice.” În Dicționar de Literatură Română Contemporană, (Editura Albatros, referenți științifici 
Romul Munteanu și Mircea Zaciu, 1977, p. 496-497) Marian Popa comenta: „Reluând tema începuturilor 
cooperativizării agriculturii, romanul Niște țărani (1974) aparține noii etape de examinare a procesului, care 
privește evenimentele fără idilism și schematizare, în toată complexitatea lor gravă. Acțiunea se consumă într-
un sat oltenesc. Confruntările dintre tradițiile 
spirituale și economice milenare și noutățile 
ideologice și materiale constituie esența 
conflictuală; tehnica rezistenței sociale prin 
amânarea dramatică și disimulare teatrală, 
produce efecte subtil fixate. Remarcabil este 
romanul prin firescul situațiilor, prin pitorescul 
nu lipsit de gravitate și mai ales prin umorul ca 
dimensiune a comportamentului personajelor 
și ca observație angajantă a autorului.”

În lupta cu extremele, ne salvează 
totdeauna elucidarea bazată pe reluarea 
atentă a textului, citit în cheia relației omului 
cu istoria. Care este noutatea romanului la 
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nivel tipologic? La o nouă lectură a romanului Niște țărani, am constatat că procesul de colectivizare a 
agriculturii în România socialistă găsește în Dinu Săraru un prozator autentic, cu certe intuiții pe linia mefienței 
țăranilor într-o ideologie care după o jumătate de secol s-a dovedit perdantă. Prozatorul urmează un traseu 
eidetic, revigorând o etapă a vieții rurale românești pe baza memoriei sufletului și a conștiinței sale. În același 
răstimp, după o elaborare de 12 ani, apăruse vol. II al Moromeților lui Marin Preda în 1967, dar la Dinu Săraru 
perspectiva este alta. Năiță Lucean, secondat în carte de Pătru cel Scurt, a făcut războiul timp de șapte ani, 
adică de la început până la capăt, „ca tot țăranul”, plan ce lipsește la protagonistul lui Preda, devenit celebru, 
așa cum în literatura română rurală mai este doar Ion al lui Liviu Rebreanu. Orizontul țăranilor lui Săraru este 
unul deosebit. După atâtea bătălii purtate pe fronturile Europei, pe care însă prozatorul le-a punctat prea vag în 
roman, acum, la vreme de pace, se desfășoară o altfel de bătălie, respectiv una dusă în planul conștiinței 
foștilor beligeranți. Ca și pescarul Santiago din proza lui Hemingway Bătrânul și marea, țăranul lui Săraru Năiță 
Lucean înfruntă „marea”, una ce ia forma luptei din propria conștiință cu un tăvălug politic irepresibil. Există în 
jurul acestui personaj-pivot alte profiluri tipologice creionări de autor, fiecare consătean având o reacție proprie 
și o altă poveste a înfruntării cu autoritățile socialiste.

Romanul Niște țărani debutează cu ridicarea armelor pe care le aveau țăranii satului Cornu Caprei, de pe apa 
Cernei. Actul acesta inchizitorial imprimă o tensiune apăsătoare, permanentizată în economia narațiunii, 
circumscrisă preludiului pe care l-a avut în sat procesul colectivizării. În această fază propedeutică, scriitorul 
înregistrează o presiune morală dusă până la nivel de replici, aparent independente de tema centrală a cărții. 
Așa este afirmația pe care soția lui Năiță i-o dă lui Pătru cel Scurt: „v-ați întors de pe front și n-a fost mai rău ca 
acum”. Așadar, în subtext se induce ideea că ceea ce trăiau țăranii amenințați de spectrul colectivizării 
rivalizează cu anii frontului. Da, era și acesta de acum „un front”. Prin sat se fac percheziții în căutarea armelor 
nedeclarate și țăranii, care sunt duși cu Gazul la oraș, se întorc de la anchetele Securității spre a fi dați în 
supravegherea Miliției locale. Frica de o primejdie iminentă impunea măsuri de apărare și mintea țăranului s-a 
dovedit, ca totdeauna, la restriște, ingenioasă.

Există în romanul Niște țărani al lui Dinu Săraru un histrionism ca formă superioară de protejare la asaltul 
colectivizării agriculturii românești, simțit de sătenii acelui cătun așezat la „mama dracului” ca act politic 
dizolvant ce afecta nu numai tot ce izbutiseră ei să agonisească, ci însăși speranța lor de viață. Fără a fi 
inovația lui Dinu Săraru, „măștile” pe care s-au deprins să și le pună personajele sale au uneori, ca în 
antichitatea egipteană și chineză, o funcție de catharsis eliberator, dar mai ades, ca cele de teatru elin, pe cea 
de a tăinui o trăire, de-a înăbuși o revoltă personală, de a simula pe moment o anumită identitate. Mascarea 
adevăratei trăiri a lui Simion Popescu, declarat fără noimă chiabur și dat exemplu negativ prin toate satele 
vecine, ia expresie muzicală. El cântă popește la fiecare nedreptate pe care i-o fac autoritățile. Există în scena 
discuției consătenilor despre colectivizarea satului un moment când aparenta indiferență a lui Simion, 
exprimată prin cântarea sa bisericească, este contrazisă de expresia feței, căci el „se înveseli negru”, ceea ce 
trădează prin construcția oximoronică a naratorului o disperare, altfel bine camuflată. El nu răbufnește nici în 
episodul confiscării de către Ion zis Ciclop a unei căruțe vechi din ograda lui. Tactica sa este reversul 
magistralului război al nervilor dus de către Ilie Moromete cu Jupuitul venit după fonciire și decis în mod cu totul 
nerațional să ducă până la primărie o căruță fără animale de tracțiune. Era o imposibilitate practică pe care 
Marin Preda a satirizat-o plin de umor. Rezolvarea lui Dinu Săraru este cu totul alta, căci Simon văzând cum i se 
ia căruța, se precipită venind îndatoritor la Ciclop și cu o biciușcă veche, motivând îngăduitor că ar fi bucuros să 
audă după pocnetul biciului bine cunoscut de el, când căruța lui va fi dusă spre târg de oamenii puterii. Așadar, 
o combinație iscusită de durere aprigă și de sarcasm, la fel de bine mascate.

Tema-pivot a colectivizării nu este dezbătută public, ci se insinuează aproape numai aluziv în dialogul 
sătenilor cu reprezentanții autorităților și în discuțiile de la Mat sau, cel mai adesea, în gândurile lor. În romanul 
lui Dinu Săraru, cel mai cutezător proiect de subminare a colectivizării aparține lui Năiță, Ridicarea unor temelii 
de case, începute de el pe toate parcelele deținute de familia sa, are ca rațiune scoaterea lor din suprafețele ce 
urmau să fie predate cooperativei. Iată o formă disperată de rezistență în lupta anticomunistă, încă una 
plauzibilă. Banii împrumutați de la cămătarul Mucălău cel Bătrân echivalau cu o pereche de boi, fapt tăinuit de 
gospodar până la finalul încercărilor lui tatonante. Amplasarea unei case pe terenul lui din Valea cu pietrele, 
acolo unde urma să fie așezat sediul viitoarei cooperative agricole din sat, este o formă de subversiune. Așa 
cum șantierul abia deschis atrage atenția tuturor, săteni și autorități, el are rolul jucat în vol. I din Moromeții de 
tăierea salcâmului, chiar dacă acolo simbolul este cu totul altul, cel al pauperizării protagonistului, ca 
reprezentant al țăranilor mijlocași. O grimasă a uimirii apare pe chipurile țăranilor surprinși la lucru de primul 
secretar pe șantierul casei ce urma să fie ridicată exact în locul acela destinat viitorului sediu al cooperativei 
agricole colective: „Stăteau încremeniți în acea hlizeală veselă care între timp se cam stinsese, și Năiță văzu 
chiar cum coboară încet pe obrazul rotund al lui Pătru cel Scurt o lumină străină, și fața acestuia se întunecă 
binișor”. (s.n.) Ultima speranță că vechea legătură dintre Năiță și primul secretar ar putea salva satul de 
colectivizare se spulberă în gândul lui Pătru, când prietenul lui trage o concluzie cu referire la atitudinea omului 
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politic care se aliniase docil ordinelor primite de sus: „– El ar părea om cumsecade, însă are misiune, răspunse 
pe gânduri Năiță Lucean. Politica lui asta e, mai făcu el o concesie în favoarea aceluia care era primul-secretar. 
Ăștia au o politică și se țin de ea… ” Fără echivoc, responsabilitatea politică pe care și-au asumat-o face din 
acești politruci o forță irepresibilă. Constatând-o, Năiță nu găsește altă supapă de salvare decât să ridice niște 
temelii de case prin care puteau fi păstrate parcelele lui de pământ Disperare și ingeniozitate practică, dar una 
care se va dovedi în viitorul imediat cu totul nerealistă.

Aparenta apreciere de care se bucura în sat primarul ascunde o caustică ironie, căci omul puterii „abia știa să 
se iscălească, însă nu-l bătea nimeni la politică. Atunci când zicea el „Tovarășe”, îngheța o adunare întreagă”. 
Melanjul de aparente calități și de defecte este anume construit de autor, ca să treacă de vigilența cenzurii 
politice. Ca venetic ce avea încrustat pe chip stigmatul înstrăinării dușmănoase față de sat, Craina este 
portretizat în tușe întunecate: „sfrijit și negru și ținând mereu la gură batista aia mototolită cu care își ștergea 
buzele vinete.”(s.n.) În conflictul central al romanului, primarul satului și funcționarii executanți, corupți prin 
tradiție, responsabili cu cotele, totdeauna nemiloși, alături de secretarul de partid de la raion, constituie o axă a 
amenințării perpetue, ce pune la încercare toată înțelegerea și răbdarea sătenilor. Meritul prozatorului constă 
în modul cum le-a dat viață, particularizându-i și asigurându-le credibilitate sub raport tipologic.

Imaginea emblematică, ce câștigă în economia romanului o pregnanță sculpturală era cea a familiei Lucean 
sosind la judecată pentru culpa de a fi ascuns, din propria recoltă, un sac de porumb: „Năiță își făcu loc printre 
oameni și veni în față, cu căciula de care nu se despărțea nici iarna, nici vara – pusă la subțioară și ținută cu 
cotul mâinii stângi. În urma lui, fuior, cei șase copii și muierea cu batic negru și plângând înfundat.” Sub semnul 
jocului de măști, cuvântul explicativ al pârâtului spulberă orice urmă de vină, de posibilă subversivitate, în 
condițiile în care scara cea veche fusese scoasă din uz ca din ea să facă arșice băieții, iar cei veniți în control 
nesocotiseră sfatul gospodarului de a nu se mai urca pe ea. Nu pentru prima dată, pârâtul ajunge în pragul 
disperării și cere judecătorului ca, atât timp cât el va sta la închisoare, să se ocupe de cei 7 membri ai familiei lui. 
Prezent la judecată este și omul său de încredere, Pătru, căruia condamnatul îi cere să elibereze câinele, care 
nu mai are ce păzi într-o gospodărie pustiită. Noutatea personajului Năiță Lucean, ce reprezintă țăranul 
coborând vertiginos spre polul sărăciei lucii, este ipostazierea disperării, a defetismului în momente dificile 
când, neputându-și apăra proprietatea pământului, el regretă că nu a fost omorât în război, ca băieții lui să 
păstreze imaginea unui tată-erou. Ingenios este modul narativ al evocării unui asemenea moment-cheie în 
evoluția conflictului, reconstituit de către prozator în visul lui Pătru din capitolul al VI-lea, intitulat „Somnul”.

Dinu Săraru creează cu un simț de-a dreptul pictural imagini ca cea a lui Pătru meditând la gura sobei în plină 
noapte, când fața lui pare plină de sânge, simbolul subtil al disperării sale nemărturisite. Dinu Săraru îl 
ipostaziază și cu o mască a împietririi, ce amintește de scenă din Răscoala lui Liviu Rebreanu în care Petre-
Petre încremenește la modul expresionist: „… Pătru rămase cu ochii pe jarul din sobă, și văzându-l cum stă 
neclintit, pierdut în gândurile lui de bărbat și în grijile lui”. (s.n.)

Prozatorul plămădește un portret autentic al psihologiei țărănești în etapa dramatică a trecerii de la 
proprietatea privată, de tradiție milenară, la cea colectivă, proiectată de partidul unic după modelul sovietic. 
Personajul monolitic în diversitatea sa, concretizată în nume, care identifică segmente de arbore genealogic, 
ca Nicu a lui Nae, Veta lui Haralambie, Petre a lui Toma, Simion Popescu, Gheorghe Oțel, Mucălău cel Bătrân, 
Dumitru lui Dincă etc, concurează cuplul principal format din Năiță Lucean și Pătru cel Scurt. Acest cuplu a fost 
cimentat în anii războiului când cei doi consăteni „văzuseră moartea împreună”, iar acum credința lor „îi făcea 
opaci și chiar refractari la evenimentele politice care se succedau cu o viteză amețitoare”. Zvonistica stă la loc 
de cinste în sat. Atunci când se răspândește vestea că Năiță a promis la raion primului secretar, de care îl leagă 
amintiri din război, că va construi socialismul în satul lui, sătenii se neliniștesc și îi cer explicații. Socrul lui îl 
previne răspicat că poate să intre în colectiv cu pământurile lui, nu cu ce i-a dat el, ca părinte, soției lui. 
Subversivitatea lui Dinu Săraru se concretizează prin stilul exprimării și chiar prin limbaj gestual. Se simte că 
scriitorul a învățat lecția teatralității de la Marin Preda, având inteligența practică de a da cu totul alte 
semnificații semnelor scenice folosite de el în narațiune.

Tensiunea politică a unei noi realități are ca piloni adversari pe sătenii derutați și pe Craia, veneticul, sosit de 
la Corabia ca primar în sat. Subalternul său poreclit Ciclop, din cauza unicului ochi cu care mai vedea, sporește 
și prin deficiență fizică mefiența sătenilor. Când Craia și Ciclop se înfiinţează la poarta gospodăriei lui Năiță 
pentru colectivizare, nimic nu se petrece cum cerea tradiția ospeției, căci Năiță nu le iese musafirilor în prag, 
câinele sfâșie pantalonul lui Ciclop și când, în sfârșit, se regăsesc cu toții în casă, soția nu servește nimic 
musafirilor nedoriți: „Femeia continua să stea nemișcată lângă sobă și parcă era surdă, nu se clintea, nici ochii 
nu i se mișcau, nici nu clipeau.” (s.n.) Devitalizat, chipul femeii, care dovedește un neașteptat simț scenic, ia 
rigiditatea unei măști, având ceva din fixismul privirii statuilor egiptene antice. Tocmai această încremenire 
spune mult, semnifică ceea ce femeia nu putea să exprime prin cuvânt. Georgina strânsese până și scăunelele 
pe care stătuseră copiii adineauri în jurul mesei. Așa se face că musafirii au fost așezați pe pat. Când femeia 
este trimisă în mod țintit să aducă din beci niște țuică spre a dezgheța musafirii sosiți prin nămeți până la ei în 



satul așezat „la mama dracului”, se încinge un adevărat scandal între soți. Memorabil este modul cum 
prozatorul conduce altercația lui Năița cu Georgina, care pe neașteptate iasă din împietrirea simulată. Replica 
ei discreditează gazda și pune în cui pofta de băut a musafirilor nedoriți: „Unde ai tu țuică în butoi? Se miră ea 
acum cu un glas din care se înțelege că se pregătește o ceartă adevărată. Și tu crezi că dumnealor sunt ca tine, 
pe unde apucă, să bea țuică? Păi dumnealor sunt bețâi ca tine?”. Dinu Săraru construiește din jocul verbelor un 
adevărat război al nervilor în care adversarii-soții Lucean și cei doi musafiri – se tatonează, ies la atac, intră în 
scenă pe neașteptate spre a echilibra raportul de forțe cu o intuiție a actoriei scenice de-a dreptul magistrală. 
De la expresia fețelor la starea psihologică a beligeranților, care își luau vorba din gură, încercând să se 
intimideze unii pe alții, totul devine un joc al măștilor care trebuia să acopere adevărul gândurilor și trăirii lor. Era 
acolo „o stare de fierbere stăpânită”, gospodarul histrion inventând mereu alte „drăcii”, căci „el se distra mereu 
improvizând și ascultându-se cum improvizează”.

Craina încearcă, la rându-i, o stratagemă verificată ca imparabilă în relațiile lui cu sătenii. Îi vorbește 
gospodarului „cu glas de ședință cu care se făcuse cunoscut în sat ca un om al dracului și amenințător.” Decis 
să joace totul pe o carte, aruncă în joc situația critică în care fusese Năiță în toamna trecută, anchetat de 
Securitate. Altfel spus, primejdia plana și acum asupra lui Năiță, dacă promisiunea făcută atunci la raion nu se 
îndeplinește întocmai acum. Jocul măștilor continuă. Năiță mimează o supunere absolută, vorbind „cu o falsă 
smereală în glas și întinzând mâinile în lături”. Dar nici gestica expansivă, nici cuvintele aprobatoare nu-și ating 
ținta, așa că primarul devine amenințător, amintindu-i că „noi avem și alte metode, și dumneata știi și n-ar fi 
cazul.” Deși toată gimnastica pregătitoare, cu jocul din glezne al învăluirilor încercate nu părea să-și fi atins 
scopul, primarul enunță clar scopul vizitei lui oficiale, având girul primului secretar în fața căruia se făcuse în 
toamnă promisiunea lui Năiță. În scenă apare soția gospodarului. Ea „intervine iute”, deviind discuția despre 
colectivizarea satului lor, discuție ajunsă într-un punct mort. Răzvrătită cu un moment înainte, Georgina se 
sincronizează cu soțul ei mimând supunerea, așa cum obișnuiau femeile satului cu o anumită rațiune practică. 
Ea mută atenția spre Ion Ciclop, vorbindu-i „cu umilință și făcându-i plăcere vătășelului, căruia când i se 
spunea „domnule” mai ales de către muieri, se mai muia și mai trecea cu vederea câte ceva de la cote.” Masca 
umilinței învățaseră să o poarte femeile satului de munte ca să slăbească vigilența celor care dijmuiau 
produsele gospodarilor. Dar primarul nu pare impresionat de stratagema femeii, ci readuce discuția exact în 
același punct-pivot, colectivizarea, rostul sosirii în Cornul Caprei. Acum, războiul nervilor schimbă brusc 
fizionomia lui gospodarului. Pe fața lui „se lăsă o umbră vânătă, ca atunci când vine câte-un nor și ia fața 
soarelui și te trezești din senin pe întuneric.”(s.n.) Folosită cu mare abilitate, comparația la care recurge autorul 
se dovedește a fi sugestivă pentru a fixa starea de spirit a țăranului asaltat de oamenii puterii. Năiță recurge la 
minciună, încercând să câștige timp spre a schimba raportul de forțe între beligeranți.

Schimbându-și masca, el simte că nu umilința este eficientă, ci contrariul ei. Metamorfozarea se cerea făcută 
instantaneu, căci „descoperind în ultimul moment o portiță prin care să strecoare în mintea celor doi ideea că 
nici el nu e chiar singur pe lumea asta, îl mai cunoaște și pe el cineva, același cineva de care mai pomenise 
înainte și care cineva putea fi chiar primul-secretar, cu care simțea el că este amenințat subțire de cei doi.” 
Mutarea bună, ca a unui jucător de șah inspirat, reechilibrează raportul de forțe, acum când minciuna că el, 
Năiță, ar fi fost tovarăș de arme cu prim-secretarul în război nu putea fi verificată. Chiar dacă discuția se purta 
pe fundalul general al neîncrederii, totuși pe măsură ce „prinse Năiță un fir de curaj, și glasul său se schimbă, 
prinse și el putere, se întări”, primarul pierde din violența atacului verbal.

O nouă schimbare histrionică la nivel de limbaj face ca primarul să moaie tonul și să-și aleagă cu grijă 
cuvintele. Față de Ilie Moromete care anihilează pas cu pas pe Jupuitul venit după fonciire, Năiță restabilește 
echilibrul și este mulțumit să-l vadă pe adversarul lui mai înțelegător acum când „parcă se făcuse o pace între 
ei”. Craina încearcă o fraternizare cu țăranul desemnat să fie folosit de partid cu rol de cal troian și elementul 
comun, care-i putea alătura, era faptul că ei doi erau „oameni cu minte”, având responsabilitatea de „a pune la 
cale” ceva. Dar Năiță face imposibilă rostirea cuvântului „colectivizare”, de care se temea tot satul, întrucât 
deposedarea de terenurile de pământ și predarea la cooperativă a vitelor de muncă echivala cu renunțarea la 
speranță. O asemenea nenorocire nu înțelegea să și-o asume tocmai Năiță, intrând în cooperativă, chiar dacă 
înțelegea că satul Cornul Caprei era printre ultimele localități rurale rămase în afara noului sistem agricol.

Tot histrionismul la care recursese el era alimentat de „frica să un fie cumva obligat să dea un răspuns 
categoric.” Cuvântul „tovaroși”, anume deformat, pare să rămână străin de lumea satului în care cel numit 
astfel a intrat ca un intrus. Important era de înțeles că ceea ce spusese „tovaroșul” prim-secretar rămânea un 
postulat, aflat deasupra oricărei deliberări. Dar cazul special al familiei cu șase băieți care vor cere peste câțiva 
ani socoteală tatălui pentru că și-a dat tot pământul la cooperativă o scoate din expectativă pe Georgina, care, 
punându-și o nouă mască, preia toată revolta de adâncime a soțului ei și are curajul să o exprime într-o formă 
neașteptată. Cu masca pusă, referindu-se la propriile progenituri, – „ fir-ar ai morții”, cum pare să-i blesteme 
chiar ea, mama lor – ea îi privește pe cei șase băieți ca pe o viitoare amenințare. De aici și tonul violent în 
falsitatea sa cu care îi încondeiază: „– Și toți cer, fir-ar ai morții, se vârî și muierea lui Năiță în vorbă, arsă și ea de 
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această discuție, la care se aștepta, dar pe care nu și-o închipuise totuși atât de apropiată”. Pe terenul astfel 
pregătit, gospodarul construiește imaginea de spaimă a judecării la care va fi supus, când va da socoteală de 
sărăcirea familiei prin cooperativizare: „Ăștia te omoară, că la noi sărăcia e mare, și oamenii răi de nevoie, și ia 
pune-te dumneata cu șase care pun parul pe tine, că unde e averea lor cine le-a înstrăinat-o?” Dacă pe primar îl 
face copărtaș al raționamentului său, cu Ion Ciclop, bătut de femeie și de copil pentru că și-a „băut pământul la 
popice”, strategia adoptată era una a anihilării imparabile. Pentru că legătura gospodarului din Cornul Caprei 
cu prim-secretarul de partid cerea prudență, primarul are paciența de a-i asculta punctul de vedere, dar acela i 
se va părea aberant, împins departe în timp pe când băieții lui deveniți proprietari vor decide ei ce doresc să 
facă cu parcelele de pământ de care dispuneau. Concluzia sa este limpede: „zic și eu să intrăm în anul două 
mii, poate că atunci se mai cumințește lumea și e altă judecată.” Iată o ironie de subtext care discreditează cu 
totul ideea colectivizării. Autorul acestui moment din capitolul 5 Valea cu pietrele, realizat magistral, 
înregistrează seismografic starea țăranului care, după plecarea musafirilor nepoftiți, se simte încolțit de o mare 
nenorocire, una fără scăpare. Figura lui Năiță este proiectată simbolic într-o ipostază dramatică: rămas pe 
prispă în plină zi de iarnă geroasă numai în cămașă, cu capul gol „lipit de peretele alb, încât părea, așa cum sta 
răstignit ca o pasăre.” (s.n.) Dacă în vol. II al romanului Moromeții, sub o ploaie neiertătoare, protagonistul 
medita asupra destinului istoric al țărănimii, Năiță reprezintă o altă ipostază, cea a omului care opune 
rezistență tăvălugului politic, care se vede nevoit să suporte „teroarea istoriei” cum afirma Mircea Eliade.

La pomana din capitolul cu același titlu al romanului, eveniment pe care Pătru cel Scurt îl organizase ca semn 
al ieșirii lui din sărăcia la care fusese condamnat, țăranii adunați aduc vorba despre colectivizarea ce plana ca o 
amenințare asupra întregii comunități. Când află că mai mulți consăteni, între care Gheorghe Oțăt, Petre a lui 
Toma, erau gata să se înscrie, Năiță se răstește la ei plin de revoltă, stare pe care autorul o exprimă și printr-o 
expresie fizionomică. La raționamentul practic al lui Gheorghe Oțăt „dacă asta e politica, e musai să jucăm și 
noi.”, replica ia forma unei interogații ce are menirea să-l trezească la realitate pe contraopinentul său: „– Și tu 
știi să joci? îl înfruntă negru la față Năiță Lucean.”. (s.n.) Masca revoltei omului „negru la față” este justificată 
prin eșafodajul rezistenței lui care s-ar prăbuși instantaneu. Raționamentul lui Năiță ia forma halucinatorie: „Cu 
ochii vedea fața de loc din Culmea-Oarbei și vedea cum se topește planul lui de a mai ridica acolo o temelie de 
casă, și locul se pierdea și parcă îl și vedea pe Geanovu 
măsurând Oarba toată și cureaua lui.” El găsește 
incomplet raționamentul consătenilor lui, care sperau să 
scape de dări odată cu predarea pământului și vitelor de 
muncă, dar nu credeau că truda cea multă pentru 
„omorârea pământului” tot lor le revenea. Abia când se 
trece la alt subiect, „se lumină dintr-o dată Năiță la față.” În 
literatura română contemporană dedicată acestei teme, 
niciun alt personaj nu-și făcuse un asemenea plan 
personal de apărare a pământurilor lui de tăvălugul 
colectivizării ca protagonistul romanului Niște țărani. Între 
săteni, Năiță Lucean pune în discuție cele mai clare 
contraargumente la acceptarea unora și doar după 
moartea prietenului său de idei, va scrie și el cererea de 
intrare în colectiv, dar și atunci o face cu niște condiții care 
să-i răcorească sufletul la o asemenea înfrângere. 
Așadar, un nou pact cu istoria.

Din arsenalul de instrumente pe care prozatorul le-a 
folosit cu iscusință pentru a panorama o lume țărănească 
pusă în mișcare de un comandament politic inespugnabil, 
am ilustrat numai pe cel mai rafinat, histrionismul. În 
accepția, „ultimului țăran din Slătioara”, cum îi place lui 
Dinu Săraru să se autodefinească, jocul măștilor care a 
pus în valoare cutremurul produs în conștiințele sătenilor 
de o stavilă de netrecut, este nutrit din inteligență practică, 
dragoste de viață și de natură, respect pentru datini și 
demnitate umană, din tenacitate și iubire de pământ, din 
familiaritate cu animalele gospodăriei și simțul eroic al 
sacrificiului pentru țară. O asemenea însumare de valori 
umane nu puteau fi tezaurizate de prozator nicăieri mai 
tainic decât la „niște țărani” trăind într-un sat românesc 
așezat „la mama dracului”.



Fiindcă un popor nu cred că se poate altfel defini mai bine decât prin cultură, vă propun să ne reamintim 
măcar de numele cărturarilor români. Fiind un calendar, deci unicul criteriu este cel al ordinii zilelor din fiecare 
lună, sunt laolaltă poeți, istorici și critici literari, prozatori, dramaturgi, eseiști, folcloriști, lingviști, traducători. Din 
motive de spațiu, vă oferim, din păcate, doar o selecție a lor. Am folosit ca sursă, autoritatea revistei culturale 
editate de Uniunea Scriitorilor, cu sprijinul Ministerului Culturii – „România literară”. Calendar realizat de 
scriitorul Nicolae Oprea. 

Credem că este utilă o astfel de REamintire, măcar a numelor personalităților culturale românești de la 
începuturi, până în prezent. 

D.O.

T.R.

06.01.1802 – s-a născut Ion Heliade Rădulescu 
(m. 1872)

06.01.1881 – s-a născut Ion Minulescu (m. 1944)
06.01.1897 – s-a născut Ionel Teodoreanu (m. 

1954)
07.01.1926 – s-a născut Mircea Sântimbreanu (m. 

1999)
07.01.1993 – a murit Ștefan Baciu (n. 1918)
09.01.1900 – s-a născut Henriette Yvonne Stahl 

(m. 1984)
10.01.1493 – s-a născut Nicolaus Olahus (m. 

1568)
10.01.1960 – s-a născut Ioana Pârvulescu
11.01.1926 – s-a născut Leonid Dimov (m. 1987)
11.01.1943 – s-a născut Florin Manolescu (m. 

2015)
13.01.1937 – s-a născut Victor Ernest Masek (m. 

2002)
15.01.1850 – s-a născut Mihai Eminescu (m. 

1889)
17.01.1924 – s-a născut Radu Theodoru
17.01.1936 – a murit Mateiu I. Caragiale (n. 1885)
17.01.1985 – a murit Sorin Titel (n. 1935)

IANUARIE

01.01.1868 – s-a născut I. Al. Brătescu-Voinești 
(m. 1946)

01.01.1923 – s-a născut Mihail Crama (m. 1994)
01.01.1928 – s-a născut Teodor Pâcă (m. 1978)
01.01.1939 – s-a născut Emil Brumaru
01.01.1942 – s-a născut Ioan Alexandru (m. 2002)
01.01.1954 – s-a născut Mircea Mihaieș
01.01.1956 – s-a născut Magda Cârneci
01.01.2014 – a murit Traian. T. Coșovei (n. 1954)
01.01.2002 – a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)
02.01.1891 – s-a născut Aron Cotruș (m. 1961)
02.01.1920 – s-a născut Francisc Păcurariu (m. 

1998)
02.01.1933 – s-a născut Ion Băieşu (m. 1992)
04.01.1877 – s-a născut Sextil Pușcariu (m. 1948)
05.01.1878 – s-a născut Emil Gârleanu (m. 1914)
05.01.1950 – s-a născut Ioan Petru Culianu (m. 

1991)
06.01.1760 – s-a născut Ion Budai-Deleanu (m. 

1820)
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18.01.1848 – s-a născut Ioan Slavici (m. 1925)
18.01.1999 – a murit Marian Papahagi (n. 1948)
18.01.2009 – a murit Grigore Vieru (n. 1935)
19.01.1981 – a murit Catinca Ralea (n. 1929)
20.01.1952 – s-a născut Mariana Zavati Gardner
21.01.1927 – s-a născut Petru Creția (m. 1997)
23.01.1834 – s-a născut Al. Odobescu (m. 1895)
23.01.1928 – s-a născut Mircea Horia Simionescu 

(m. 2011)
23.01.1940 – s-a născut Ileana Mălăncioiu
24.01.1866 – a murit Aron Pumnul (n. 1818)
24.01.1945 – s-a născut Silviu Angelescu
25.01.1936 – s-a născut Gabriel Dimisianu
26.01.1925 – s-a născut Nicolae Balotă (m. 2014)
27.01.1942 – s-a născut Alexandru Mironov
27.01.1951 – s-a născut George Cușnarencu
28.01.1889 – s-a născut Martha Bibescu (m. 

1973)
29.01.1956 – s-a născut Matei Vișniec
30.01.1852 – s-a născut I. L. Caragiale (m. 1912)
30.01.1932 – s-a născut Dinu Săraru
30.01.2008 – a murit Vintilă Corbul (n. 1916)
31.01.1926 – s-a născut Dominic Stanca (m. 

1976)
31.01.1937 – s-a născut Mircea Micu (m. 2010)
31.01.1987 – a murit Nicolae Velea (n. 1936)
31.01.2003 – a murit Nicolae Fulga (n. 1935)
31.01.2011 – a murit Valeriu Anania (n. 1921)

FEBRUARIE

01.02.1934 – s-a născut Nicolae Breban
01.02.1944 – s-a născut Petru Popescu
02.02.1952 – s-a născut Mircea Petean
02.02.1964 – a murit Ion Marin Sadoveanu (n. 

1893)
03.02.1926 – s-a născut Tudor George (m. 1992)
03.02.1954 – a murit Ionel Teodoreanu (n. 1897)
03.02.2000 – a murit Florența Albu (n. 1934)
03.02.2005 – a murit Ioan Flora (n. 1950)
04.02.1809 – s-a născut Vasile Cârlova (m. 1831)
04.02.1988 – a murit Al. Căprariu (n. 1929)
05.02.1859 – a murit Alecu Russo (n. 1819)
06.02.1908 – s-a născut Geo Bogza (m. 1993)
06.02.1993 – a murit Ion Negoițescu (n. 1921)
07.02.1777 – s-a născut Dinicu Golescu (m. 1830)
07.02.1932 – s-a născut Dan Hăulică (m. 2014)
07.02.1934 – s-a născut Florin Mugur (m. 1991)
08.02.1979 – a murit Alexandru Al. Philippide (n. 

1900)
09.02.1908 – s-a născut Cicerone 

Theodorescu(m. 1974)
09.02.2003 – a murit Dumitru Solomon (n. 1932)
10.02.1956 – s-a născut Mariana Marin (m. 2003)
12.02.1862 – s-a născut Alexandru Davila (m. 

1929)

12.02.1894 – s-a născut Otilia Cazimir (m. 1967)
12.02.1899 – s-a născut I. Peltz (m. 1980)
12.02.1930 – s-a născut Teodor Vârgolici
13.02.1919 – s-a născut Constant Tonegaru (m. 

1952)
13.02.1985 – a murit Grigore Hagiu (n. 1933)
14.02.1928 – s-a născut Radu Cârneci
14.02.1935 – s-a născut Grigore Vieru (m. 2009)
14.02.1937 – s-a născut Dumitru Țepeneag
14.02.1937 – s-a născut Damian Necula (m. 2009)
14.02.1945 – s-a născut Mihai Cantuniari
15.02.1840 – s-a născut Titu Maiorescu (m. 1917)
15.02.1944 – s-a născut Florica Mitroi (m. 2002)
15.02.1950 – s-a născut Alexandru Condeescu 

(m. 2007)
16.02.1996 – a murit Nicolae Carandino (n. 1905)
17.02.1941 – s-a născut Mihai Ursachi (m. 2004)
17.02.1947 – a murit Elena Văcărescu (n. 1864)
17.02.1971 – a murit Miron Radu Paraschivescu 

(n. 1911)
17.02.1952 – s-a născut Stelian Tănase
17.02.2012 – a murit Ion Nicolescu (n. 1943)
19.02.1940 – s-a născut Mircea Radu Iacoban
19.02.1950 – s-a născut Liviu Ioan Stoiciu
20.02.1924 – s-a născut Eugen Barbu (m. 1993)
20.02.1927 – a murit Constantin Mille (n. 1861)
20.02.1927 – s-a născut Mircea Malița (m. 2018)
21.02.1805 – s-a născut Timotei Cipariu (m. 1887)
21.02.1865 – s-a născut Anton Bacalbașa (m. 

1899)
21.02.1995 – a murit Cristian Popescu (n. 1959)
22.02.1810 – s-a născut Grigore Alexandrescu 

(m. 1885)
22.02.1903 – s-a născut Tudor Mușatescu (m. 

1970)
23.02.1888 – s-a născut Mihail Săulescu (m. 

1916)
23.02.1912 – s-a născut Romulus Vulcănescu (m. 

1999)
23.02.1923 – s-a născut Eta Boeriu (m. 1984)
24.02.1968 – a murit Al. Duiliu Zamfirescu (n. 

1892)
25.02.1834- s-a născut Al. Depărățeanu (m. 1865)
25.02.1881- a murit Cezar Bolliac (n. 1813)
26.02.1938 – s-a născut Bogdan Petriceicu 

Hașdeu (m. 1907)
28.02.1754 – s-a născut Gheorghe Șincai (m. 

1816)
28.02.1881- a murit A. T. Laurian (n. 1810)
29.02.1936 – s-a născut Marin Sorescu (m. 1996)

MARTIE

01.03.1788- s-a născut Gheorghe Asachi (m. 
1869)

01.03.1837- s-a născut Ion Creangă (m. 1889)
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01.03.1925- s-a născut Solomon Marcus (m. 
2016)

01.03.1951- s-a născut George Vulturescu
02.03.1905- s-a născut Radu Gyr (m. 1975)
02.03.1932- s-a născut Petre Ghelmez (m. 2001)
03.03.1904 – s-a născut Mircea Vulcănescu (m. 

1952)
03.03.1925- s-a născut Florian Potra (m. 1998)
04.03.1977- a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933)
04.03.1977- a murit Veronica Porumbacu (n. 

1921)
04.03.1977- a murit Mihai Gafița (n. 1923)
04.03.1977- a murit A. E. Baconsky (n. 1925)
04.03.1977- a murit Savin Bratu (n. 1925)
05.03.1920 – s-a născut Radu Stanca (m. 1962)
05.03.1955 – a murit Hortensia Papadat-

Bengescu (n. 1876)
06.03.1924 – s-a născut Ben Corlaciu (m. 1981)
07.03.1950 – s-a născut Valeriu Bârgau (m. 2006)
07.03.2002 – a murit Alexandru Balaci (n. 1916)
08.03.1910 – s-a născut Radu Tudoran (m. 1992)
08.03.1917 – s-a născut Dimitrie Stelaru (m. 

1971)
08.03.1961 – a murit Gala Galaction (n. 1879)
08.03.2010 – a murit George Gană (n. 1935)
09.03.1906 – s-a născut Radu Boureanu (m. 

1997)
09.03.1907 – s-a născut Mircea Eliade (m. 1986)
09.03.1961 – a murit Cezar Petrescu (n. 1892)
09.03.2001 – a murit Petre Ghelmez (n. 1932)
10.03.1879 – s-a născut D. Caracostea (m. 1964)
10.03.1952 – s-a născut Liviu Pendefunda
10.03.2004 – a murit Mihai Ursachi (n. 1941)
10.03.2010 – a murit Alexandru Mirodan (n. 1927)
11.03.1932 – s-a născut Iosif Naghiu (m. 2003)
11.03.1936 – a murit Garabet Ibrăileanu (n. 1871)
11.03.1943 – s-a născut Adam Puslojic
11.03.1957 – s-a născut Ion Bogdan Lefter
12.03.1940 – s-a născut Virgil Nemoianu
12.03.1941 – s-a născut Mircea Anghelescu
12.03.1965 – a murit G. Călinescu (n. 1899)
12.03.1995 – a murit Dumitru Almaș (n. 1908)
13.03.1891 – s-a născut Felix Aderca (m. 1962)
13.03.1935 – s-a născut Romulus Rusan (m. 

2016)
14.03.1854 – s-a născut Alexandru Macedonski 

(m. 1920)
14.03.1888 – s-a născut Al. Mateevici (m. 1916)
14.03.1919 – s-a născut Alexandru Paleologu (m. 

2005)
14.03.1924 – s-a născut George Munteanu (m. 

2001)
14.03.1955 – s-a născut Marta Petreu
15.03.1964 – a murit Al. O. Teodoreanu (n. 1894)
16.03.1897 – s-a născut Margareta Sterian (m. 

1991)
16.03.1936 – s-a născut Bujor Nedelcovici
17.03.1819 – s-a născut Alecu Russo (m. 1859)

17.03.1883 – s-a născut Urmuz (m. 1923)
17.03.1939 – s-a născut Mihai Ungheanu (m. 

2009)
17.03.2005 – a murit Adrian Marino (n. 1921)
18.03.1909 – s-a născut Barbu Brezianu (m. 

2007)
18.03.1921 – s-a născut Valeriu Anania (m. 2011)
18.03.1926 – s-a născut Romul Munteanu (m. 

2011)
18.03.1973 – a murit Demostene Botez (n. 1893)
19.03.1865 – a murit Nicolae Filimon (n. 1819)
19.03.1895 – s-a născut Ion Barbu (m. 1961)
19.03.1927 – s-a născut Alecu Popovici (m. 1997)
19.03.1951 – s-a născut Carolina Ilica
20.03.1886 – s-a născut George Topârceanu (m. 

1937)
20.03.1940 – s-a născut Mihai Ispirescu
20.03.1943 – s-a născut Marius Robescu (m. 

1985)
21.03.2000 – a murit Mircea Zaciu (n. 1928)
22.03.1868 – s-a născut Mihail Dragomirescu (m. 

1942)
22.03.1954 – s-a născut Gabriel Chifu
23.03.1847 – s-a născut A. D. Xenopol (m. 1920)
24.03.1921 – s-a născut Traian Coșovei (m. 1993)
25.03.1813 – s-a născut Cezar Bolliac (m. 1881)
25.03.1885 – s-a născut Mateiu Caragiale (m. 

1936)
25.03.1902 – s-a născut George Lesnea (m. 1979)
25.03.1942 – s-a născut Ana Blandiana
25.03.1942 – s-a născut Basarab Nicolescu
25.03.1954 – a murit Emil Isac (n. 1886)
26.03.1923 – s-a născut Valentin Lipatti (m. 1999)
26.03.1931 – s-a născut Mircea Ivănescu (m. 

2011)
26.03.2011 – a murit Ioan Grigorescu (n. 1930)
26.03.2012 – a murit Ioan Țepelea (n. 1949)
27.03.1947 – s-a născut Cornel Udrea
27.03.1952 – a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870)
27.03.1958 – s-a născut Ioan Es. Pop
27.03.1959 – s-a născut Liviu Malița
27.03.2008 – a murit George Pruteanu (n. 1947)
28.03.1926 – s-a născut Ion Ioanid (m. 2003)
28.03.1997 – a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936)
29.03.1878 – s-a născut Elena Farago (m. 1954)
29.03.1908 – s-a născut Virgil Carianopol (m. 

1984)
29.03.1941 – s-a născut Constanța Buzea (m. 

2012)
29.03.1971 – a murit Perpessicius (n. 1891)
30.03.1946 – a murit Victor Ion Popa (n. 1895)
30.03.1989 – a murit N. Steinhardt (n. 1912)
30.03.1993 – a murit Edgar Papu (n. 1908)
31.03.1841 – s-a născut Iosif Vulcan (m. 1907)
31.03.1891 – s-a născut Ion Pillat (m. 1945)
31.03.1933 – s-a născut Nichita Stănescu (m. 

1983)
31.03.2012 – a murit Ion Lucian (n. 1924)
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Erinnerung

Am traversat Oceanul Atlantic,
o singură dată.

Nu pe vapor, din păcate.
N-am strigat, înnebunit, de pe catarg: „Pământ!”,

precum Columb, crezându-se în Indii.
Dar am trăit surpriza Planetei:

văzând, la întoarcere, prin cer, din avion,
o trecere din noapte în zi;

dintr-odată, să te crezi în cosmos!
Să fi fost deasupra Mării Sargaselor?

Mi se părea a ști locul,
cum l-aș fi privit din memoria sturionilor

care vin de acolo spre apa dulce
a Dunării,

pentru runda dragostei,
pe care i-am văzut prima dată dintr-o barcă,

pe Marea Neagră
cum îi scoteau din carmace pescarii.

Ci să mă întorc deasupra genunii:
această captură din sfera științei!

A explodat ca un bing-bang, în geam.
Zburam perpendicular pe Răsărit,

avionul mergea, eu stăteam.
Era chiar clipa când se spune în Marea Carte

„Să se facă lumină!”
și s-a făcut.

Mă întorceam cu acest aur în Europa.
Cățărat pe un catarg mai înalt, a strigat: „Soare!”

întreaga-mi ființă, între două lumi.
Am rămas în această clipă.

Această experiență a mea omul,
poetul, pasărea,

cu America.

2021 (poem INEDIT)

Aurel RÃU Mărul roşu

Pe masa mea şi-a găsit loc
Un roşu măr.
De lumină îmbată
Foile, cărţile, camera toată.
Roşu de tot ca o sferă de foc.

Doar o mică,
Albă,
Rotundă
Pată
– Ca o lacrimă –
Se vede-n mijloc.

O amintire de-o frunză lăsată.

Şi-mi pare, cum stau şi privesc
La mărul de-acasă primit,
Că seamănă lacrima asta
C-un ochi cunoscut, liniştit,
Prin care se uită la mine
Grădina în care-am crescut,
Altoii cu flori şi albine,
Lucerna cu fluiere line,
A sturzilor gureşă gloată

Şi copilăria-mi toată.

Floarea de stâncă

Verzuie, tivită cu-argint,
Străluce pe stâncă sihastru.
Şi-o boare încet adiind
O clatină-n cerul albastru.

În pacea severei lumini,
În aspra tăcere din veacuri,
Evocă ai şesului crini
Şi nuferii calmi de pe lacuri.

Răsfrânge o rază în jos,
O umbră în dreapta aşterne,
Şi-un arc albăstreşte frumos,
Din care văzduhul se cerne.

Bătrânele stânci în popas
Privire-i trimit, idolatră,
Că singură-n toamnă-a rămas
Şi încă mai arde în piatră.

Se mişcă atât de uimit,
Atât de intens străluceşte,
Că muntele-ntreg, de granit,
Învie prin ea şi trăieşte.



Şi alţi doi ciobani păşesc după turmă.
Păşesc impasibili, dar când

Vreun camion se iveşte, auzi-i cum strigă la oi,
bâtele ude săltând!

Trei câni bătrâni pe trotuare se-aţin şi-n urmă.

– Unde vă duceţi, măi români?
– Până spre Sibiu ne ducem noi.

– Dar până acolo, calea e lungă, de săptămâni.
– Suntem învăţaţi, de departe venim, tot prin 

vânturi
şi ploi.

Iar poetul aude în timpuri de jale
Cântul Mioriţei sunând agale.

Şi ploaia deasă pare un codru uriaş.
Turma se duce pe străzi, prin oraş…

Tiling, talang – clopotele-n cale.

Îmi pare mereu

Îmi pare mereu că mi-apari prin cineva
În locuri imposibile, departe…

În colţuri de stradă, în nopţi enigmatice
Din depărtate oraşe streine.

Femeia se-apropie încet, grăbit,
inima-mi la pândă, ca lupii.

Femeia se-apropie, trece – m-a minţit
Părul ei blond, vaga melancolie

A privirilor duse în infinit.
Trupul tău fuge din ea, deodată,

Umbletul tău, pe coline de aur,
Umbra ta iarăşi în sălcii şi-n vin…

Am să mă rog pentru noi într-o carte.

O turmă de oi trece prin oraş

O turmă de oi trece prin oraş.
Tiling, talang – clopotele-n cale.

Printre-naltele ziduri, pe asprul pavaj, „Ce stranie 
vale!”

Par să îşi spună cu glasuri de trâmbiţi trudiţii 
glotaşi.

Şi turma se-nşiră subt ploaia de marte.
Ciobanu-n cojoc, cel ce merge în frunte, priveşte,

pe gânduri, departe…
Între el şi oi, sub dăsăgi un asin se-ndoaie.            

Printre căldări şi sumane, doi miei tineri
Scot din desăgi oacheşe boturi pe care apa şiroaie.

Peste râu se apleacă salcia

Peste râu se apleacă salcia.
Ca nişte sfori lungi
crengile-atârnă.
Din vârf
pornesc. Cu mâna le-ajungi.

Aici veneam cu o fată.
Cât de frumos era!
Pieptănătura bogată
cu salcia semăna.

Verzi şi adânci ca şi-acum
tremuratele foi,
sunând
peste-al apei fum
cădeau.
Şi cădeau peste noi.

Adia vântul încet,
clătind iarba şi puntea.
Ochii mei urmăreau
linia gurii, fruntea…

Peste râu se apleacă salcia,
ca în ziua dintâi.
Pletele-i mari, şcolăreşti,
îmi vine să le mângâi.

Farul din Sulina

Farul înalt din Sulina,
singur
deasupra apelor…

Ca regina nopţii,
se deschide odată cu seara.

Împrejurul lui
singurătatea e aspră:
mereu acelaşi zbucium
al valurilor ce se-ntrec
în a spune că totu-i zadarnic.

Dar farul înalt din Sulina
stă deasupra apelor.
Nu-l cuprinde urâtul
şi nu aţipeşte.
Iar când trec vapoare sub zare
el vesteşte tuturor
că în liniștea aceasta mare
începe pământul românesc.

Înfloreşte în fiecare seară.
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Victor Eftimiu la Stalin

Titanul (poţi să-l schimbi pe-al doilea
t, cu un r), în turnul lui de ţari,

cât timp dură primirea, iar ei mari
cuvinte împleteau, doar fircălea.

Iar, sonetistul (ca să vezi ce stea
pe-o-ntreagă tagmă arde, să-l compari

c-un logofăt la turcii în şalvari,
din Cronicar!) l-ar fi rugat să-i dea

să vadă ce, pe-o coală, înegrise…
Și cel cu pipă-ar fi-acceptat: feroci

lupi, capete, la vânt urlând avan,

o joacă, din subpământene vise –
pe-un Mircea Eliade să-l invoci,

cu cartea-i despre daci şi Genghis-Han…

Şoapta

Ai înţeles greşit, vroiam să nu înţeleagă ceilalţi –
vocile groase,
grotescul râs;
abia-mi ţineam răsuflarea,
sub mască.

Sosind în sfârşit în grabă la locul ştiut
din Catul,
din Ovidiu,
din Petrarca,
am fost atât de surprins să constat că n-ai venit.

Septentrion

„Nişte paseri străine… ”
M. Sadoveanu

Toată seara aţi şuşotit, aţi curs spre sud, tăifăsuind cu acoperişurile, cu hornurile, aţi desenat litere, acum 
eu trebuie să mă culc.
Vă scriu oricum acest răvaş, pe care-l leg în vârful nucului, ba al plopilor jumuliţi de vânt, să mai şi citiţi.
În felul acesta, de fapt, nu dorm, sunt cu voi în adieri, deasupra râului, între Orion şi Pleiade, la drum.
A fost bun, n-a fost bun, programul, în câmpuri, în munţi, lângă lacuri, în văi, pe Baltica-n sus pe unde 
globul, ca un dovleac (sau ca o pară, după Columb), încărunţeşte până la alb (vezi bătrânii urşi)?
Şi ambianţa, prielnică iubirii? Reproducerea, în formă? Vă întoarceţi sporiţi, înghiontiţi destul de noile 
generaţii? Pierderi sensibile în condiţiile vânatului, dar şi legilor de protecţie? Într-un cuvânt, v-a plăcut, nu 
v-a plăcut, la vikingi, la slavi, la sarmaţi, la germani, la daci?
Stă în picioare, intact, calendarul vostru, mereu, ca şi ieri, de faraoni, de felahi, de scribi?
E un noroc, un blestem, să nu depinzi de samsari, de strămoşi, de urmaşi, de vameşi răi?
Toată seara aţi şuşotit, aţi curs spre sud, aţi schimbat impresii, printr-un albastru ideal.
Semnele stelelor, în scădere, hieroglife, nu complică, în textul nou, de palimpsest, dinspre zori?
Oricum, nu-l voi descifra, aşa că nu ezitaţi, scrieţi, răspundeţi, deasupra hornurilor, caselor, sus, sus, în 
unghiuri, în romburi, în dreptunghiuri, în line elipse, până, săgeţi în arcul Istrului, aveţi fortul Balcanilor în 
faţă, cunoscut, şi lunecaţi din Septentrion şi mă lăsaţi părăsit şi amorţit şi fericit să primesc iarna…
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Grădina publică

În loc de săgeată pleca marşul nr. 3 ;

prin artere toreadorii treceau victorioşi în trap

convecşi şi concavi fiindcă se cînta fals,

însă domnul cu decoraţii aproba categoric din cap.

Toamna printre pomii anemici trăgeam la fit ;

de bunăseamă cîndva se va fi zis : – Uite, ăsta e

    Tonegaru, poet decadent ;

scrie despre fantome, constelaţii şi alte drăcii,

fără a se şti că la limba română a rămas repetent.

Ignoram pe Iulius Cezar, dar mă interesa un erou

mai recent :

schimbam juxtele pe un lexicon medical

să cunosc date despre pensionarul afon cu decoraţii

şi am aflat – se chema „impetigo” ciuperca de pe

    chelia domnului general.

Normalistele se plimbau pe alei în șorțuri cu picăţele

    ca potîrnichile

scoţînd melancolic batiste cu monogram roşu din buzunar

discutau pe alei despre moartea lui Rudolf Valentino

potrivind pantofiorii pe frunzele uscate de arţar.

Cântecul nr. 4 era chiar romantic ;

– Doamne, sa fii tînăr cu douăzeci de ani trebuie să minţi…

– Îți aminteşti de candelabrul acetilenic din prefectură ?

și omul-sandwich găsea momentul să facă reclamă

    pentru pasta de dinţi.

Şcoala Normală e acum uzină de nasturi ;

totuși, după cină am fost să caut negativul pozei din parc –

sugeam atunci bomboane cu miez elastic

și capelmaistrul din pavilion se îndoia ca un arc.
T.R.

Constant TONEGARU
13.02.1919 – 10.02.1952
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• 5 volume de mari dimensiuni 

• un colectiv dedicat să deslușească taine ale bazinelor semantice

• teme de mare generozitate 

• instrument de lucru și componentă de originalitate edenică

Desfășurarea epică a primei Enciclopedii a imaginarului din lume aduce cu sine 5 volume de mari dimensiuni. 

Tipografic, este vorba despre formatul B5 (24 cm X 6.5 cm) și depune între coperțile sale circa 2700 de pagini 

de certă originalitate. Chiar dacă ariditatea cifrelor statistice supără, trebuie amintit faptul că cele 5 ateliere de 

lucru, constituite sub directa coordonare a Prof. Univ. Dr. Corin Braga, prorector al Universităţii Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca și profesor de literatură comparată, au reunit munca a peste 100 de cercetători. Timp de 

aproape 3 ani au rezultat volume destinate imaginarului literar, apoi patrimoniu și imaginar lingvistic, istoric, 

religios și imaginar artistic. Lumea științifică mondială și nu numai preocupată de acest domeniu nou de 

Radu VIDA

Premierã mondialã:

Enciclopedia imaginariilor
din România*)



cercetare a rămas surprinsă că, din toate centrele de cercetare în sfera imaginarului din lume (Franța, Belgia, 

Spania, Italia, Portugalia, Polonia, Canada, Mexic, Brazilia ș.a.) România este prima ţară care concretizează 

munca de cercetare într-o vastă enciclopedie. (Remarca a fost făcută la cel de al IV-lea congres internațional 

organizat on-line în 12-14 noiembrie, 2020).

Coordonatorii fiecărui volum (Elena Platon, Sorin Mitu, părintele Ioan Chirilă și Liviu Malița) universitari cu 

vechi ștate, cercetători de mare probitate profesională, au găsit numitorul comun al celor cinci tomuri în 

relevarea bazinelor semantice, a constelațiilor de reprezentări, imagini, simboluri, cu alte cuvinte, reprezentări 

imaginare care exclud conceptele, instituțiile și se centrează pe constelațiile de reprezentări din domeniile 

amintite.

Temele abordate în fiecare dintre volumele date se datorează, în parte, faptului că „Enciclopedia 

Imaginariilor din România” explorează, deloc superficial, un ansamblu eterogen de subiecte și totuși, atât de 

asemănătoare din punct de vedere al bazinelor semantice pe care le delimitează. Întreaga alcătuire este ca în 

textul atribuit lui Hermes Trismegistul (Poimandres), după care, la facerea lumii, Dumnezeu a trimis pe pământ 

un krater-vas cu gură largă pe care l-a umplut cu nous-pleuma, pentru a da posibilitate spiritului omului, căzut în 

starea de imperfecțiune, să se regenereze. Aceste bazine semantice din diferitele domenii ale existenței 

sociale statuează iremice locuri simbolice, rostiri metaforice, concentrări de la componentele materiale la 

structurile abstracte, de la non-semantic la semantic, simbolisme dense și spinoase, primordiale.

Nu ne-am propus să detaliem conținutul fiecărui volum. Cititorul interesat va putea iniția o lectură 

atotcuprinzătoare sau, din contră, înlănțuită din fractalii, spre adâncă cunoaștere a spiritului fiecărui volum. 

Căci: „Constelațiile de imagini nu sunt doar flash-uri instantanee ale unei bolți imuabile a imaginarului colectiv. 

Universurile imaginare au și o dimensiune diacronică, o componentă istorică, o evoluție în timp. Ele apar, se 

organizează, se îmbogățesc, ajung la o maximă iradiere, apoi, încep să apună, se sting, sunt înghițite de alte 
**)constelaţii emergente”.

„Enciclopedia imaginariilor din România” se dovedește a fi, deopotrivă, atât o scriere prospectivă, cât și una 

retrospectivă. O dovedesc și textele volumului al patrulea, în care imaginariile religioase sunt abordate „drept 

sisteme autonome și aufosuficiente, capabile să ofere o înțelegere funcțională și completă asupra lumii, care 

dau specificul identitar al comunităților. Analiza credinţelor religioase din România, de la cultele Antichității la 

creștinismul cu toate formele și confesiunile sale, nu reprezintă doar o modalitate de conservare a diversităţii 

culturale, ci și o formă de practică socială pentru învățarea respectului reciproc și pentru acceptarea diferenței. 

De asemenea, demersul face posibilă nu doar evaluarea patrimoniului religios spiritual, ci și a celui material, 
***)

constituit din așezăminte, icoane, vitralii, fresce, biblii, manuscrise sau texte imprimate”.

Pentru a nu renunța la sintalitatea postmodernă, ultimul volum al Enciclopediei se referă la bazinele 

semantice întâlnite în teatru, film, muzică arhitectură și arte vizuale. Volumul are – așa cum spun autorii – o 

structură reticulară, cu abordare holistică, ce înmănunchează studii asupra patrimoniului artistic al românilor, 

ca „vectori de circumscriere identitară”.

* „Enciclopedia Imaginariilor din România”, Editura Polirom, Iași/ București, 2020
** ibidem, Imaginar literar, p. 17
*** ibidem, Imaginar religios, cop. IV
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Cântec de revoltă,
de dragoste și moarte (IV)

Adu-ţi aminte revolta, nostalgia, lumina
marilor bulevarde

adu-ţi aminte radiografiile, exasperarea,
jocul violent de artificii,

şi vorbele de piatră vânătă care îmi
distrugeau buzele la douăsprezece noaptea

când ştiam că eşti fecioara galbenă rudă
cu toate dezastrele dragostei

aşa cum valurile fierbinţi ale simunului
sunt rudă cu nebunia lentă a oraşelor africane

şi drapelul alb care se ridică deasupra
oraşelor asediate, cu paginile pline de sânge

ale istoriei.

Fecioară galbenă rudă cu nebunia, cu sinuciderea
şi cu celelalte privilegii violente

ale dragostei şi ale biologiei
aşa cum ochii măriţi de groază ai marinarilor

sunt rudă cu valul uriaş care
în ultima clipă le înghite corabia.

(din volumul: 
„Cântecul  de revoltă, de dragoste și de moarte”, 1947)

T.R.

Geo BOGZA
06.02.1908 – 14.09.1993
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CALENDAR ISTORIC
al Evenimentelor politice, economice și culturale

IANUARIE  FEBRUARIE  MARTIE
Rubrică de Georges BOISNARD, UZPR

Notă:

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

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

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

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

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

31 ianuarie 1418 – moare Mircea cel Bătrân
10 ianuarie 1475 – victoria lui Ștefan cel Mare împotriva turcilor, la Vaslui (Podu Înalt)
30 ianuarie (12 februarie) 1695 – Constantin Brâncoveanu primeşte de la împăratul Leopold I titlul de 

„Principe al Imperiului”
05 (18) ianuarie 1716 – Nicolae Mavrocordat este numit domn în Ţara Românească (primul domn fanariot)
18 (25) ianuarie 1821 – în Ţara Românească, începe răscoala lui Tudor Vladimirescu
31 ianuarie (12 februarie) 1844 – Mihail Sturdza decretează eliberarea robilor ţigani ai statului şi 

mănăstirilor din Moldova
15 ianuarie 1850 – data oficială (prezumtivă) de naştere a lui Mihai Eminescu, considerat poetul naţional 

al românilor
05 (17) ianuarie 1859 – Alexandru Ioan Cuza este ales, la Iaşi, domn al Moldovei
24 ianuarie (5 februarie) 1859 – Alexandru Ioan Cuza este ales la Bucureşti domn al Ţării Româneşti. 

Unirea Principatelor.
22 ianuarie (3 februarie) 1862 – Formarea primului guvern unitar al României, condus de conservatorul 

Barbu Catargiu. Două zile mai târziu, pe 24 ianuarie se deschide la Bucureşti primul parlament al 
României. Domnitorul proclamă solemn unirea definitivă a principatelor.

04 (17) ianuarie 1873 – Se înfiinţează la Bucureşti Societatea anonimă generală de asigurare „România”, 
prima societate românească de asigurări

12 (24) Ianuarie 1878 – după un atac fulgerător, trupele române ocupă localitatea Smârdan, punct 
important din sistemul de apărare al Vidinului (Războiul de Independenţă)

23 ianuarie 1878 – semnarea armistiţiului în războiul ruso-româno turc
18 (30) ianuarie 1879 – premieră, la Bucureşti, a piesei „O noapte furtunoasă”, de Ion Luca Caragiale.
16 (28) ianuarie 1880 – se promulgă legea pentru înfiinţarea Casei de economii
Ianuarie 1889 – statul român răscumpără de la concesionari liniile ferate, devenind proprietarul tuturor 

căilor ferate de pe teritoriul României (1377 de km)
08 (20) ianuarie 1892 – se elaborează „Memorandumul” către împăratul Franz Josef, alcătuit de membrii 

Partidului Naţional Român din Transilvania, privind drepturile românilor din monarhia austro-ungară 
şi abuzurile guvernanţilor maghiari împotriva românilor

01 (13) ianuarie 1894 – apare la Bucureşti revista literară „Vatra”, condusă de Ioan Slavici, I.L. Caragiale și 
George Coşbuc

14 ianuarie 1900 – soprana româncă Hariclea Darclée interpretează rolul titular, la premiera absolută a 
operei „Toşca”, de Puccini, la teatrul Constanzi din Roma.

23 ianuarie 1905 – la Sibiu, se desfășoară Conferinţa Partidului Naţional Român din Transilvania. Se 
alege noul comitet executiv şi se aprobă programul de luptă politică, având în centru recunoaşterea 
poporului român ca naţiune a statului maghiar

11 (24) ianuarie 1909 – Congres al Partidului Naţional Liberal, unde Ion I.C. Brătianu (Ionel Brătianu) este 
ales preşedintele partidului

31 ianuarie (13 februarie) 1910 – Congresul de reconstituire a Partidului Social Democrat din România şi 
a Sindicatelor social democrate. Congresul cere vot universal, dreptul la grevă şi drepturi egale 
pentru femei

14 (17) ianuarie 1914 – se formează un guvern liberal, avându-l în frunte pe Ion I.C. Brătianu
Ianuarie 1917. Începe refacerea armatei române cu sprijinul misiunii militare franceze, condusă de 

generalul Henri Mathias Berthelot
26 ianuarie (8 februarie) 1918 – demisia guvernului Ion I.C.Bratianu-Take Ionescu. Pe 29 ianuarie (11 

februarie) se formează un nou guvern, condus de generalul Averescu
23 ianuarie 1922 – începe „Procesul din Dealul Spirii”, intentat delegaţilor la congresul Partidului Socialist 

din 1921, care votaseră afilierea la Internaţionala a III-a comunistă
5 ianuarie 1924 – la Bucureşti, apare revista „Săptămâna muncii intelectuale şi artistice”, condusă de 

Cămil Petrescu.
4 ianuarie 1926 – Parlamentul votează înlăturarea prinţului Carol de la succesiune şi desemnează ca 

succesor al regelui Ferdinand pe nepotul său Mihai, fiul lui Carol şi al principesei Elena a Greciei 
(„Actul de la 4 ianuarie”)

01 ianuarie 1927 – România ratifică convenţia de la Berna, pentru protecţia operelor literare şi artistice
08 ianuarie 1933 – la Deva, se constituie organizaţia „Frontul plugarilor”, partid de stânga condus de dr. 

Petru Groza
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01 ianuarie 1939 – apare la Iaşi „Jurnalul literar”, foaie săptămânală de critică şi informaţie literară, sub 
conducerea lui George Călinescu

21-24 ianuarie 1941 – Rebeliunea legionară. Legionarii, conduşi de Horia Sima, declanşează o rebeliune 
armată pentru a prelua singuri puterea în stat. Sute de evrei sunt ucişi în mod barbar, dar şi soldaţi 
ai armatei române. Generalul Ion Antonescu, cu acordul lui Hitler, înnăbuşă rebeliunea

01 ianuarie 1945 – trupe ale Corpului 7 de armată român încep lupte în interiorul Budapestei
Ianuarie 1947 – Statele Unite (20 ianuarie) şi URSS (29 ianuarie) semnează tratatele de pace cu 

România, după al doilea război mondial
04 ianuarie 1948 – Regele Mihai I, care abdicase pe 30 decembrie 1947, părăseşte ţara, împreună cu 

regina mamă Elena, îndreptându-se spre Elveţia
23 ianuarie 1948 – Adunarea Deputaţilor adoptă noua lege electorală, care dă dreptul de vot universal 

tuturor cetăţenilor care au împlinit 20 de ani
25 ianuarie 1949 – se creează Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), un fel de piaţă comună a 

ţărilor socialiste din estul Europei. România este membru fondator
09 ianuarie 1954 – este inaugurată noua clădire a Operei din Bucureşti (azi Opera Naţională)
10 ianuarie 1966 – premiera filmului „Duminică la ora 6”, regizat de Lucian Pintilie
15 ianuarie 1990 – se reînfiinţează oficial Partidul Naţional Liberal
19 ianuarie 1990 – se înfiinţează societatea „Timişoara”, care susţine şi promovează o reală democraţie
28 ianuarie 1990 – la Bucureşti, PNŢ şi PNL iniţiază un miting de protest al opoziţiei, faţă de PDSR
20 ianuarie 1999 – minerii se îmbarcă la Târgu Jiu în 70 de autobuze şi se îndreaptă spre Bucureşti. A 

treia mineriadă.
01 ianuarie 2007 – România intră în Uniunea Europeană

FEBRUARIE

24 februarie 1538 – Tratatul de pace de la Oradea, prin care regele Ungariei, Ioan Zapolya, rămâne 
stăpân pe viaţă în Transilvania

22 februarie (7 martie) 1821 – Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, trece Prutul şi ajunge la Iaşi. 
Începutul mişcării de eliberare a grecilor de sub turci

15 februarie 1843 – Consistoriul de la Blaj cere episcopului Ioan Lemeny să protesteze pe lângă împărat, 
împotriva legii obligativităţii limbii maghiare, votate de Dietă Transilvaniei

8 (20) februarie 1856 – Barbu Ştirbei decretează desfiinţarea robiei ţiganilor în Ţara Românească
13 februarie 1856 – se deschid la Paris, în noul Minister de Externe de la Quai d'Orsay, lucrările 

congresului de pace, care pune capăt războiului Crimeii. Prevederile congresului au îndepărtat 
protectoratul rusesc asupra Principatelor Române şi au deschis drumul spre unirea lor într-un 
singur stat

25 februarie (7 martie) 1856 – se înfiinţează la Iaşi prima facultate de drept din Moldova
06 (18) februarie 1857 – apare la Bucureşti ziarul unionist „Concordia” cu numele schimbat anul următor 

în „Românul”, condus de C.A. Rosetti
08 (20) februarie 1859 – primirea entuziastă a lui Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, după ce fusese ales 

domn al ambelor Principate
11 (23) februarie 1866 – Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice ca urmare a conjuraţiei pregătite de 

„Monstruoasa coaliţie” (conservatori şi liberali radicali). Este înlocuit de o locotenenţă domnească, 
până la venirea domnului străin. Primul domn străin propus a fost contele Filip de Flandra, fiul 
regelui Belgiei Leopold I, dar acesta a refuzat

25 februarie (9 martie) 1866 – debutul literar al lui Mihai Eminescu la revista „Familia”
17 februarie 1867 – se încheie acordul privind crearea imperiului dualist austro-ungar, în care Franz Josef 

va deveni şi rege al Ungariei. Ungaria refăcută astfel, va îngloba și Transilvania, la fel ca în Evul 
Mediu

03 (16) februarie 1908 – omul politic Take Ionescu se desprinde de Partidul Conservator şi-şi formează 
propriul partid, numit Conservator Democrat

04 (17) februarie 1909 – premiera piesei „Apus de soare” de Barbu Ştefănescu Delavrancea, la Teatrul 
Naţional, cu Constantin Nottara în rolul lui Ştefan cel Mare

14 (27) februarie 1912 – se promulgă „Legea pentru încurajarea industriei naţionale”
05 (18) februarie 1913 – semnarea la Bucureşti a prelungirii tratatului secret de alianţă între România şi 

Austro Ungaria (la care va adera şi Germania), încheiat iniţial în 1892. Tratatul nu era cunoscut 
decât de regele Carol şi de primii miniştri



25 februarie 1925 – Mitropolia Ungrovlahiei este ridicată la rangul de Patriarhie. Mitropolitul Miron Cristea 
devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

14 februarie 1929 – se înfiinţează Camerele de Comerţ şi Industrie din România
16 februarie 1930 – se constituie Federaţia română de fotbal
20 februarie 1932 – apare la Bucureşti „România literară. Gazetă săptămânală de critică şi informaţie 

literară, artistică şi culturală”, sub conducerea lui Liviu Rebreanu
15-16 februarie 1933 – grevele de la atelierele CFR „Griviţa”, din Bucureşti, cele mai ample din epoca 

interbelică. Organizate din umbră de PCR, aflat în ilegalitate. Guvernul ţărănist replică dur, cu 
intervenţia armatei

16 februarie 1933 – semnarea la Geneva a pactului „Micii Înţelegeri”, din care făcea parte şi România, 
alături de Cehoslovacia şi Polonia

07 februarie 1935 – premiera primului film sonor realizat în România, „Bing-bang”, cu Stroe şi Vasilache
10 februarie 1938 – Guvernul Octavian Goga – A.C. Cuza este demis şi regele Carol al II-lea instaurează 

dictatura personală. Prim ministru este numit Patriarhul Miron Cristea
01 februarie 1939 – Guvernul Miron Cristea este remaniat. Armând Călinescu (PNŢ) devine viceprim 

ministru, ministru de interne şi, ad interim, ministrul apărării
05 februarie 1946 – Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii recunosc guvernul dr. Petru Groza şi reiau 

relaţiile diplomatice cu România
10 februarie 1947 – delegaţia României semnează la Paris tratatul de pace cu puterile Aliate şi Asociate
04 februarie 1948 – semnarea tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre România şi 

URSS
21-23 februarie 1948 – are loc la Bucureşti congresul de unificare a Partidului Social Democrat - aripa 

Ştefan Voitec, cu Partidul Comunist Român şi se formează Partidul Muncitoresc Român, avându-l 
în frunte pe Gheorghe Gheorghiu Dej

27 februarie 1948 – se constituie Frontul Democraţiei Populare, dominat de comunişti, avându-l ca 
preşedinte pe dr.Petru Groza

23 februarie 1949 – Decretul privind aprobarea statutului de funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române. 
Biserica Greco Catolică fusese interzisă la ordinul lui Stalin

22-23 februarie 1949 – ciocnire între partizanii anticomunişti din munţi, conduşi de Spiru Blănaru şi 
Gheorghe Ionescu şi trupele securităţii. Morţi şi răniţi de ambele părţi.

06 februarie 1953 – se stinge din viaţă în închisoarea de la Sighet, fruntaşul naţional ţărănist, Iuliu Maniu, 
fost prim ministru. După exact 10 ani, pe 6 februarie 1963, moare, în închisoarea din Râmnicu 
Sărat, şi fostul vice preşedinte al PNŢ, Ion Mihalache

03 februarie 1957 – alegeri pentru Marea Adunare Naţională. Candidaţii Frontului Democraţiei Populare 
(comunişti) obţin 98,88% din voturi

14 februarie 1968 – Plenara CC al PCR care hotărăşte reîmpărţirea administrativă a României pe judeţe 
(în loc de regiuni) şi a municipiilor mari pe sectoare (în loc de fostele raioane, pe model sovietic)

01-02 februarie 1969 – vizită oficială a lui Iosip Broz Tito în România. Normalizarea relaţiilor cu Iugoslavia
26 februarie 1988 – SUA retrage României clauza naţiunii celei mai favorizate
06 februarie 1990 – Frontul Salvării Naţionale se înregistrează la tribunal ca partid politic. Preşedintele 

partidului a rămas Ion Iliescu
28 februarie 1997 – începe prima vizită mai lungă în ţară a fostului suveran Mihai l. În acelaşi an, guvernul 

dominat de Convenţia Democrată şi Preşedintele Emil Constantinescu îi vor reda regelui Mihai 
cetăţenia română

MARTIE

15 martie 1412 – Tratatul polono-ungar de la Lublau, îndreptat împotriva Imperiului otoman. Tratatul 
prevedea o clauză de împărţire a Moldovei între Polonia şi Ungaria, în cazul neparticipării 
moldovenilor la lupta antiotomană

07 martie 1441 – Iancu de Hunedoara este ales voievod al Transilvaniei
13 martie 1458 – Ştefan cel Mare reînnoieşte privilegiile negustorilor din Braşov şi toată Ţara Bârsei
01 martie 1542 – Tratatul de alianţă între Petru Rareş şi markgraful Ioachim de Brandemburg, în vederea 

organizării unei expediţii antiotomane
05 martie 1608 – în urma răscoalei unui corp de oaste maghiar, Sigismund Racoczi, care fusese ales 

principe în februarie, se retrage şi Gabriel Bathory devine principe al Transilvaniei
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11 (21) martie 1642 – Sinodul de la Iaşi adoptă „Mărturisirea ortodoxă” a lui Petru Movilă, mitropolit al 
Kievului. Hotărârea sinodului e prima tipăritură din Moldova

19 martie 1701 – a doua diplomă leopoldină: clerul bisericii greco-catolice se bucură de aceleaşi privilegii 
ca şi clerul catolic, iar ţăranii care vor adopta religia unită vor fi trataţi mai cu toleranţă

01 (13) martie 1746 – Constantin Mavrocordat, clerul şi boierii hotărăsc eliberarea din şerbie a rumânilor 
fugiţi peste graniţă, în cazul în care se întorc în ţară

03 (16) martie 1821 – Alexandru Ipsilanti dă o proclamaţie către locuitorii Ţării Româneşti, în care le dă 
asigurări că nu va tulbura ordinea și îi cheamă să se alăture luptei antiotomane.

21 martie (2 aprilie) 1821 – Tudor Vladimirescu intră în Bucureşti
30 martie (12 aprilie) 1821 – întâlnirea dintre Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilanti. În ciuda unor 

grave divergenţe, cei doi ajung la un acord de organizare a luptei comune împotriva turcilor
29 martie (11 aprilie) 1830 – se deschid lucrările comisiei de stabilire a graniţei pe Dunăre, dintre Ţara 

Românească şi Imperiul Otoman. Fostele raiale Brăila,Turnu şi Giurgiu sunt definitive încorporate în 
Ţara Românească

30 martie (12 aprilie) 1830 – se încheie lucrările de elaborare a Regulamentelor Organice, prima formă de 
constituţie a Principatelor Române, care sunt, pentru prima oară, înzestrate cu instituţii moderne

22 martie (3 aprilie) 1834 – Poarta numeşte, cu acordul Rusiei, domnii celor două Principate: Alexandru 
Ghica, în Ţara Românească şi Mihail Sturdza, în Moldova

14 (27) martie 1837 – apare la Iaşi „Alăuta românească”, prima revistă literară din Moldova. (până la 1 
septembrie 1838)

12 martie 1838 – apare la Braşov, din iniţiativă şi sub conducerea lui George Bariţiu, „Gazeta de 
Transilvania”, primul ziar politic şi informativ al românilor din Ardeal

23 martie (4 aprilie) 1847 – în Bucureşti izbucneşte un incendiu uriaş, care distruge o cincime din oraş.
10 (22) martie 1855 – se inaugurează prima linie telegrafică din Principate: Bucureşti-Giurgiu
12 (24) martie 1863 – se înfiinţează agenţia diplomatică de la Belgrad, prima agenţie diplomatică a 

României
01 (13) martie 1867 – apare la Iaşi revista „Convorbiri literare”, organ de presă al societăţii „Junimea”
30 martie (11 aprilie) 1868 – se dă o primă lege de construire a drumurilor judeţene şi comunale
10 (22)-11(23) martie 1871 – puternică manifestaţie antigermană la Bucureşti, determinată de victoria 

Germaniei în războiul cu Franţa. Domnitorul Carol ameninţă cu abdicarea. Ion Ghica, prim-ministru, 
salvează situaţia, după care demisionează

24 martie (5 aprilie) 1874 – se înfiinţează agenţia diplomatică a României la Sankt Petersburg
31 martie (12 aprilie) 1877 – Guvernul român decretează mobilizarea generală
30 martie (12 aprilie) 1879 – Legea de înfiinţare a Academiei Române
14 (26) martie 1881 – Parlamentul votează transformarea României în regat. Regele Carol I va fi încoronat 

la 10 (22) măi, în acelaşi an
32 martie (12 aprilie) 1893 – se desfăşoară la Bucureşti congresul de constituire a Partidului Social 

Democrat al Muncitorilor din România
Martie 1906 – apare la Iaşi revista „Viaţa Românească”, la început sub direcţia lui Paul Bujor, Ioan 

Cantacuzino, Constantin Stere şi Garabet Ibrăileanu. Principala revistă de literatură românească 
din primele decenii ale secolului al XX-lea

05 (18) martie 1906 – Legea pentru aplicarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi
06 (19) martie 1907 – apogeul răscoalei ţărăneşti din Moldova. Peste trei zile, răscoala se va extinde şi în 

Muntenia şi Oltenia, cu o violenţă teribilă
25 martie (7 aprilie) 1907 – Decret privind obligativitatea ortografiei stabilite de Academia Română.
22 martie (4 aprilie) 1912 – sunt aprobate legea şi statutele pentru înfiinţarea Societăţii scriitorilor români.
28 martie (10 aprilie) 1915 – prima audiţie a Simfoniei a II-a de George Enescu la Ateneu, sub bagheta 

compozitorului
23 martie (5 aprilie) 1917 – Proclamaţie data pe front a regelui Ferdinand prin care promite pământ 

ţăranilor şi drepturi cetăţeneşti. (O mai largă participare la treburile statului)
05 (18) martie 1918 – se semnează la Buftea preliminariile tratatului de pace între România şi Puterile 

Centrale, pe baza cărora încep la 9 (22) martie, la Bucureşti, la palatul Cotroceni, tratativele în 
vederea încheierii păcii. A fost o pace umilitoare pentru România, pe care regele Ferdinand n-a 
ratificat-o niciodată. Din fericire, victoria Antantei la sfârşitul războiului, a făcut-o să devină caducă

27 martie (9 aprilie) 1918 – Sfatul Ţării de la Chişinău hotărăşte unirea Basarabiei cu România
05 (18) martie 1919 – Decret-lege privind adoptarea calendarului gregorian (calendarul de stil nou) în 

România. Data de 1 aprilie 1919 devine 13 aprilie
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26-27 martie 1923 – Adunarea Deputaţilor şi Senatul, dominate de liberali, votează noua Constituţie a 
României, promulgată la 29 martie, acelaşi an. Constituţia prevedea libertatea cuvântului, a 
întrunirilor, a presei şi egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor. Ca formă de guvernământ, 
România era o monarhie constituţională

Martie 1933 – se dezvăluie public „Afacerea Skoda”, o afacere privind comenzi de muniţii şi armament la 
uzinele Skoda din Cehoslovacia, în care au fost implicaţi oameni politici importanţi, mai ales din 
cercurile PNŢ

20 martie 1935 – se reînfiinţează Garda de Fier, sub numele de Partidul Totul pentru Ţară, avându-l ca 
preşedinte pe Gheorghe Cantacuzino Grănicerul

13 martie 1936 – premiera absolută, la opera Garnier din Paris, a operei „Oedipe” de George Enescu
24 martie 1937 – noua lege a minelor, care a dus la formarea a trei societăţi petroliere cu capital românesc
31 martie 1938 – Regele Carol al II-ea desfiinţează prin decret regal toate partidele politice şi instituie 

Consiliul de Coroană, ca organ de stat cu caracter permanent
23 martie 1939 – semnarea unui acord economic româno-german care deschide calea subordonării 

economiei româneşti celei germane
06 martie 1945 – Formarea guvernului condus de dr. Petru Groza, în care Frontul Democraţiei Populare, 

subordonat partidului comunist, deţine 14 portofolii. Primul guvern al României condus, practic de 
comunişti

09 martie 1945 – se restabileşte administraţia românească în nordul Transilvaniei
23 martie 1945 – Reforma agrară a guvernului Groza. Sunt expropriate 1.468.000 de hectare şi 

împroprietărite 900.000 de familii de ţărani. Ţăranii s-au bucurat de proprietate doar 5 ani, până în 
1949, când a început colectivizarea obligatorie, pe modelul colhozurilor sovietice

10 martie 1946 – Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat. Partidul se scindează. Aripa 
condusă de Constantin Titel Petrescu se separă şi formează PSD independent. Aripa condusă de 
Ştefan Voitec, rămâne să candideze alături de PCR, în cadrul Frontului Partidelor Democratice

28 martie 1948 – alegeri parlamentare, câştigate de Frontul Democrat Popular, dominat şi condus de 
comunişti. Rămăşiţele partidelor istorice (PNL – Bejan şi PNŢ – dr. Lupu) câştigă fiecare, două 
mandate. Sunt reduse la stadiul de simpli figuranţi şi vor fi desfiinţate în curând

18 martie 1954 – apare la Bucureşti săptămânalul „Gazeta literară”, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din 
România

30 martie 1949 – decret al Marii Adunări Naţionale, care desfiinţează, practic chiaburimea, respectiv 
ţărănimea înstărită. Pământurile le sunt confiscate şi aşa-zişii chiaburi sunt trecuţi în categoria 
„duşmani ai poporului”

20 martie 1961 – se deschid lucrările Marii Adunări Naţionale, pentru modificarea Constituţiei. Se 
înfiinţează Consiliul de Stat, al cărui prim preşedinte va fi Gheorghe Gheorghiu Dej

19 martie 1965 – moare Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe 22 martie, Plenara CC al PCR îl alege ca prim-
secretar, pe Nicolae Ceauşescu. Pe 24 martie, M.A.N. alege ca preşedinte al Consiliului de Stat pe 
Chivu Stoica. (Gheorghiu-Dej cumulase ambele funcţii)

04 martie 1977 – la ora 21 şi 22 de minute, s-a produs în zona Vrancea un cutremur cu magnitudinea de 
7,4 pe scara Richter, care a devastat sud estul ţării, mai ales capitala. Cutremurul a făcut 1570 de 
victime, dintre care 1391 în Bucureşti

15-20 martie 1990 – evenimentele tragice de la Târgu Mureş. Confruntări violente între români şi unguri
22 martie 1991 – din iniţiativa lui Ion Iliescu, este parafat, la Moscova, Tratatul de colaborare, bună 

vecinătate şi amiciţie între România şi URSS. Foarte criticat, tratatul a devenit caduc după 
prăbuşirea Uniunii Sovietice

14 martie 1992 – Rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Titulescu sunt aduse în ţară de la Cannes şi 
reînhumate în curtea bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului

25 martie – 7 aprilie 1998 – România participă la exerciţiul militar din Bosnia şi Herţegovina sub 
conducerea NATO

Surse bibliografice:
Constantin C. Giurescu (coordonator): „Istoria României în date”, Editura Enciclopedică Română, 

Bucureşti, 1971
Viorel Gh. Speteanu: „366 de zile ale neamului românesc”, Editura Fundaţiei Culturale Gheorghe Marin 

Speteanu, Bucureşti 2005
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Când, la începutul secolului al XIX-lea, soldații lui Napoleon și-au început 
marșul triumfal de la un capăt al Europei către celălalt, pe lângă bastonul de 
mareșal, au luat în ranițe și valorile Revoluției Franceze. Timp de aproape 
două decenii, au răspândit în Europa, fără să știe, virusul naționalismului, 
care a îmbolnăvit marile imperii și le-a scos, un secol mai târziu, de pe scena 
istoriei.

Deocamdată, la 1815 a fost nevoie de doi împărați (Alexandru I al Rusiei, 
respectiv Francisc I al Austriei) și doi regi (George al III-lea al Marii Britanii și 
Irlandei și Frederic Wilhelm al III-lea al Prusiei) pentru a-l scoate din joc pe 
corsicanul care a bulversat istoria tulburând liniștea și somnul Europei, în 
care se adâncise după pacea westfalică de la 1648. Prea târziu însă. De la 
Oceanul Atlantic la Marea Neagră și de la Mediterană la Marea Nordului, 
popoarele se treziseră la viață, căutându-şi un loc sub soare. 1848 a fost 
anul în care națiunile au irumpt pe scena istoriei. Revoluția de la 1789 a fost 
franceză, cea de la 1848 a fost una europeană.

Țările Române s-au integrat și ele, prin acțiunile de la București și Islaz, de 
la Iaşi și Cernăuți, de la Blaj iar mai târziu din Munţii Apuseni, acestui avânt 
revoluționar. Nu întâmplător, cântecul revoluției române începe cu versurile 
„Deșteaptă-te, române!”. Pentru prima dată în istoria lor, românii au devenit 
conștienți de identitatea lor. 

Academician loan-Aurel Pop, în volumul cu același titlu, oferă o explicație 
simplă: „identitatea este felul de a fi și de a simți împreună al românilor, pe 
temeiul câtorva caracteristici, cum ar fi limba (vorbirea), originea (stirpea), 
cultura (creațiile spirituale și instituțiile adiacente), religia (creștinismul), 
teritoriul, obiceiurile (tradițiile) etc (Ioan-Aurel Pop: Identitatea 
Românească, Ed. Contemporanul, 2016, p. 17)

Este adevărat, despre originea „de la Rîm” a locuitorilor spațiului carpato-
danubiano-pontic a început a se cunoaște odată cu scrierile lui Ion Neculce 
și Dimitrie Cantemir în Moldova, ale stolnicului Constantin Cantacuzino în 
Valachia sau prin activitatea Școlii Ardelene de la Blaj.

Efemera unire de la 1600, a celor trei țări române, a fost hiperbolizată în 
conștiința națională prin scrierea unui corifeu al revoluției pașoptiste, 
Nicolae Bălcescu, cu al său studiu „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”, 
astfel că semințele ideii de unitate a românilor au început să încolțească. Tot 
Bălcescu scria: „ Astăzi dar e vremea ca moldovenii și muntenii, să ne 
aducem aminte că suntem români, să ne strângem împreună inimă lângă 
inimă, să ne organizăm, să ne concentrăm puterile, toate voințele într-o 
singură putere, într-o singură voință”.

Mai era nevoie de o conjunctură internațională propice pentru ca aceste 
semințe să rodească.

Datorită vicisitudinilor istorie, la mijlocul secolului al XIX-lea, existau trei 
țări române, cunoscute îndeobște sub numele de Valachia (sau Țara 
Românească sau Muntenia), Moldova și Transilvania. Dacă primele două 
se aflau, de la începutul secolului al XV-lea, sub suzeranitate otomană, 
Transilvania făcea parte, de la începutul secolului al XVIII-lea, din Imperiul 
Habsburgic. Acesta a fost motivul pentru care, prima unire, impropriu numită 
„mica unire” s-a realizat (doar) între Țara Românească și Moldova. Puterea 

Sebastian DOREANU
Statele Unite ale Americii

Scurtă prezentare:
• născut la Brașov
• studii universitare (București – 

România) și post-universitare 
(Tubingen – Germania și 
Boulder, Colorado – USA) în 
istorie contentemporană 
(instaurarea și evoluția 
comunismului în Europa)

• Profesor de istorie la Liceul Nr. 
2 din Brașov și la Școala 
Waldorf, iar după mutarea în 
Statele Unite, profesor invitat 
la Colorado Free University și 
Metro State University, până 
în 2008, cănd se reprofilează 
în domeniul managerial

• Publică articole pe teme de 
istorie, istoria culturii, politică, 
literatură, în reviste din țară și 
din diaspora (Elveția, 
Australia, Bruxelles, Canada, 
USA)

• este (sau a fost) membru: Liter 
Art XXI, AIA – American 
Institute of Archaeology, Phi 
Alpha Theta (National History 
Honor Society), ISCSC – 
International Society for the 
Comparative Study of 
Civilization, Denver Press 
Club, Asociația Culturală 
Șcheii Brașovului, RAFA – 
Romanian American Freedom 
Alliance

• premii și distincţii din partea: 
NARPA – North American 
Romanian Press Association, 
Asociația Oamenilor de Știință 
din România – Filiala USA, 
Asociația Culturală Română 
din Hamilton – Canada, 
Revista Observatorul din 
Toronto, Centrul Cultural 
„George Coșbuc” – Bistrita



suzerană, otomană, se afla în declin. Aliotmanul, care ținuse sub teroare Europa, timp de jumătate de mileniu, 
devenise „bolnavul” la căpătâiul căruia, marile puteri, se pregăteau să-i împartă moștenirea, dar în același timp 
să-l ţină totuși în viață, ca o contrapondere, în estul Europei, împotriva noului competitor, Rusia Țaristă, ale 
cărei obiective declarate, Bosforul și Dardanelele, erau privite ca puncte de interes și pentru marile puteri, în 
special Anglia. Altfel nu se explică ajutorul oferit Turciei, în Războiul Crimeii, între 1853-1856, împotriva Rusiei, 
de o coaliție formată din Anglia, Franța și Regatul Sardiniei.

Pe fondul acestui război, la Conferința de la Viena, din 1855, este pentru prima dată când unirea celor două 
Principate Românești sub un principe ereditar este adusă în discuție în fața unui for internațional, printr-un 
memorandum propus de Franța dar respins categoric de către Turcia și Austria. Un an mai târziu, la Congresul 
de Pace de la Paris, care încheia Războiul Crimeii, în urma unui nou memorandum, venit tot din partea Franței, 
prin contele Alexandre Walewski, ministrul de externe al nepotului său Napoleon al III-lea, problema spinoasă 
a unirii celor două Principate Românești a împărțit marile puteri în două tabere: puterile prounioniste (Franța, 
Rusia, Prusia, Sardinia) și cele antiunioniste (Turcia, Austria, Anglia). Dacă țările prounioniste își urmăreau 
interese politice și economice sprijinind unirea, în schimb Austria se temea de o răspândire a ideilor unioniste 
printre românii din Transilvania, Turcia realiza că o asemenea unire ar fi doar un prim pas pentru obţinerea 
independenței iar Anglia urmărea păstrarea status-quo-ului Imperiului Otoman. Fără să ajungă la un 
compromis, marile puteri au hotărât să consulte și doleanțele românilor din cele două Principate în legătură cu 
o viitoare unificare a lor. S-au format, astfel, două Adunări ad-hoc, la Iași respectiv la București, urmând ca 
rezultatele obținute să fie comunicate puterilor garante, la o viitoare conferință de pace, și pe baza lor să fie 
elaborat un nou statut al Principatelor.

Din păcate, și în cele două Principate, ideea unirii a împărțit taberele în pro și contra.
În 1856, mandatul celor doi domni, Barbu Știrbei (în Țara Românească) și Grigore Al. Ghica (în Moldova) a 

expirat. În locul lor au fost numiți caimacani (locțiitori de domni) Alexandru D. Ghica în Țara Românească şi 
Teodor Balș în Moldova. După moartea subită a acestuia din urmă, a fost ales caimacan Nicolae Vogoride, 
bulgar de origine dar căsătorit cu o moldoveancă din familia Conachi. Dacă în Muntenia caimacanul Alexandru 
Ghica se manifesta în favoarea unirii, în schimb cel mai puternic asalt asupra unioniștilor a avut loc în Moldova, 
unde Nicolae Vogoride a interzis adunările pro-unioniste, a arestat fruntașii unionişti și a desființat publicațiile 
acestora, mai mult, a falsificat alegerile de la 19 iulie 1857, astfel încât partida antiunionistă a fost declarată 
câștigătoare. Plângerile partidei prounioniste către Turcia, care, în calitate de putere suzerană, trebuia să 
urmărească desfășurarea corectă a alegerilor pentru divanele ad-hoc, au rămas fără urmări, chiar și atunci 
când marile puteri, declarate în favoarea unirii, au cerut anularea alegerilor falsificate, cerință respinsă de 
Turcia, sprijinită, și de data aceasta, de Austria și de Anglia. S-a ajuns, din nou, la un impas diplomatic ce 
amenința să escaladeze spre un conflict militar. Este momentul în care două capete încoronate ale Europei 
intră în joc.

La Osborne, pe insula Wight, s-au întâlnit, între 6 și 9 august 1857, regina Victoria cu împăratul Napoleon al 
III-lea. Anglia și-a luat angajamentul să convingă Turcia să anuleze alegerile falsificate, în schimb Franța și 
aliații săi renunțau la ideea unei uniri depline a celor două Principate sub un prinț străin, acceptând doar o unire 
militară, vamală și judecătorească.

Astfel că noile alegeri, din septembrie 1857, au fost câștigate de partida unionistă și doar într-o lună de zile, 
ambele Adunări ad-hoc, de la București și Iași, au votat hotărâri asemănătoare: unirea celor două Principate 
într-un singur stat, cu un domn ereditar, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei.

Ce s-a votat în cele două capitale românești nu a fost însă pe placul marilor puteri, întrunite la o nouă 
Conferință de Pace, la Paris, în 1858, care și-a desfășurat lucrările pe baza înțelegerii de la Osborne și care au 
ajuns la un compromis, nesatisfăcător însă pentru idealurile românilor. Astfel, s-a decis rămânerea celor două 
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Principate Unite sub suzeranitatea Turciei și garanția marilor puteri. Se hotăra, de asemenea, alegerea a doi 
domni și existența a două guverne și două adunări, în cele două capitale. Se accepta o Comisie Centrală cu 
atribuții legislative și o Înaltă Curte de Justiție și Casație, ambele cu sediul la Focșani, însă două armate 
separate, care puteau fi puse sub o singură comandă în caz de război. Conform prevederilor Convenției de la 
Paris, au început, în cele două țări românești, pregătirile pentru alegerile Adunărilor Elective, ce urmau să 
desemneze viitorii domni. Turcia, care se văzuse silită să anuleze alegerile falsificate, s-a prevalat de o 
dispoziție a Regulamentului Organic, în care se prevedea că, „în caz de vacanță domnească puterea trecea în 
mâna a trei miniștri aflați în funcție în momentul producerii vacanței” (Iancu Bălăceanu: Memoriile unui 
pașoptist model. Amintiri politice și diplomatice 1848-1903. Ed. Humanitas, 2019, p.76). Au fost numiți câte trei 
caimacani în fiecare Principat. În timp ce în Moldova doi dintre cei trei caimacani erau în favoarea unirii, în 
Muntenia situația era inversă, doi dintre caimacani erau antiunioniști. Partidă Națională, majoritară în Moldova, 
a făcut tot posibilul ca alesul ei, colonelul Alexandru Ioan Cuza, cel care a fost demis din funcția de pârcălab de 
Galați, în 1857, pentru că s-a împotrivit ordinului de a falsifica alegerile, să fie ales ca domnitor, deși a avut de 
înfruntat candidaturile lui Mihail Sturdza (fostul domn între 1834 -1839) și a fiului acestuia, Grigore Sturdza. La 
Iași, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn în unanimitate, prin cele 48 de voturi exprimate, la 5 ianuarie 1859.

Pentru ca unirea să se înfăptuiască, trebuia să fie ales și la București. Convenția de la Paris hotărâse, este 
adevărat, alegerea a doi domni dar exista o lacună în această decizie adoptată de marile puteri. Nu exista 
specificată, nicăieri, obligația de a alege persoane diferite în calitate de domni ai celor două Principate. Astfel 
că, voința românilor de unire, s-a realizat prin alegerea, la 24 ianuarie 1859, a proaspătului domn al Moldovei, 
Alexandru Ioan Cuza și domnitor al Munteniei. Iată cum descrie un contemporan evenimentul din ziua 
respectivă. „Alegerea domnului Moldovei s-a făcut în favoarea colonelului Cuza, prefect de Galați, candidat al 
partidei unioniste. Vestea acestei alegeri a devenit cuvântul de ordine pentru unioniștii din Țara Românească și 
în ziua alegerii domnului pentru acest principat o mulțime de 40 000 de bucureșteni s-a adunat în fața 
Mitropoliei (Palatul Legislativ) și l-a înconjurat, hotărâtă să arunce majoritatea deputaților pe fereastră dacă ar 
fi cutezat să voteze pentru candidatul majorității, fostul domnitor Gheorghe Bibescu, detronat la 1848”. (Iancu 
Bălăceanu, op. cât. p. 77)

Astfel, prin propria voință, românii de la est și sud de Carpați și-au luat destinul în mâini şi au realizat, la 24 
Ianuarie 1859, unirea ce a stat la baza viitorului stat național unitar român, au făcut să rodească primele 
semințe ale unității noastre. Vor urma altele, la 1866, 1877, 1881 şi 1918, când România Mare s-a deschis ca o 
floare pe harta lumii.

Noi, românii, suntem astăzi grădinarii ce avem în grijă această minunată floare, udată cu sângele strămoșilor 
noştri. Este de datoria noastră să o îngrijim, aducând astfel un zâmbet în ochii celor ce nu mai sunt decât 
amintiri.
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Din toată seria de evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului în 

primul trimestru al anului, Unirea Principatelor de la 24 ianuarie este, fără 

îndoială, cel mai important. A fost un act politic crucial pentru istoria noastră, 

marcând și momentul apariţiei, pe scena marii istorii, a unui om care a 

devenit providenţial, fără să fi fost pregătit pentru asta: Alexandru Ioan Cuza.

Până în 1990, imaginea lui Cuza în ansamblul istoriografiei româneşti din 

primele opt decenii ale secolului al XX-lea, a fost eminamente pozitivă, atât 

la istoricii antebelici, cât şi la cei ai perioadei comuniste. Odată cu 

recâştigarea libertăţii de expresie, au apărut din ce în ce mai multe voci 

critice la adresa domnitorului Unirii Principatelor. În primul rând, i-a fost opus 

succesorului său Carol I, care-şi câştigase, pe bună dreptate, revenirea în 

cărţile de istorie. Nimic mai fals! Carol, a continuat, perfecţionat şi completat 

reformele lui Cuza şi a adus România, indiscutabil, la un nivel de civilizaţie 

de neconceput până la el. Dar, să nu uităm, că a avut la dispoziţie 48 de ani 

de domnie, spre deosebire de doar 7 ai predecesorului său.

Reformele lui Cuza au fost esenţiale întru modernizarea statului român, cu 

atât mai mult cu cât ele au fost impuse într-un interval de timp extrem de 

scurt. O simplă enumerare, ne dezvăluie, fără nici un dubiu, unde erau ţările 

române înainte de Cuza şi unde au ajuns în vremea lui: unificarea celor două 

guverne şi parlamente şi stabilirea unei capitale unice la Bucureşti; 

învăţământul primar obligatoriu; înfiinţarea celor două universităţi, la Iaşi şi 

la Bucureşti; reforma poştei române; reforma sistemului sanitar; unificarea 

armatelor celor două principate într-o armată naţională şi înfiinţarea 

Ministerului de război şi a Arsenalului Armatei; reforma sistemului judiciar 

prin adoptarea unui cod civil şi a unui cod penal, după modelele codurilor 

napoleoniene. Şi, nu în ultimul rând, secularizarea averilor mănăstireşti şi, 

mult aşteptata, reformă agrară!

Ce i-au reproşat contemporanii lui Cuza? În primul rând, trebuie spus că 

oamenii politici din epocă au privit domnia lui ca o tranziţie spre dezideratul 

exprimat de divanele ad-hoc în 1857, de aducere pe tron a unui prinţ străin. 

Această tranziţie nu putea dura mai mult de 7 ani, cât fusese legiferată 

durata domniilor regulamentare dinaintea lui. În al doilea rând, clasa politică 

românească s-a temut de un exces de autoritate al domnitorului, care 

fusese nevoit să dea o lovitură de stat la 2 mai 1864, dizolvând parlamentul, 

aceasta fiind singura posibilitate de impunere a legii reformei agrare, în faţa 

unei majorităţi conservatoare. După ce Cuza a avut doi băieţi cu amanta en 

titre Maria Obrenovici, pe care i-a adoptat, a existat temerea că domnitorul 

intenţiona să-şi creeze o dinastie.

Georges BOISNARD

Alexandru Ioan Cuza
OMUL UNIRII

Scurtă fişă biografică:

• Absolvent al Facultăţii de 

istorie, Universitatea 

Bucureşti. Diplomă în 

istorie cu tema „Relaţiile 

Franţei cu Ţara 

Românească, Moldova şi 

Transilvania din secolul al 

XIII-lea până la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea”.

• a lucrat ca redactor, 

realizator şi producător la 

Televiziunea Română, între 

1990-2016, în cadrul 

redacțiilor „Educație” și 

„Istorie-Religie”

• a realizat cca. 400 de 

documentare de istorie a 

României, cuprinzând 

practic toate epocile, de la 

antichitate până la epoca 

contemporană

Lucrări publicate:

• „Relatări despre Mihai 

Viteazul în corespondenţa 

diplomatică a regelui 

Franţei Henric al IV-lea”, 

articol în limba franceză 

publicat în „Revue 

Roumaine d'Histoire”,1984

• „Viaţa lui Ştefan cel Mare”, 

Editura House of Guides, 

Bucureşti 2004
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Şi i s-a reproşat, desigur, viaţa personală. Să nu uităm că ne aflăm în epoca libertinajului, dar şi a maximei 

ipocrizii! Cuceritor şi afemeiat, Alexandru Ioan Cuza s-a „format” în acest sens în Parisul libertin al romanelor lui 

Balzac şi Guy de Maupassant, unde a fost trimis la 15 ani, să-şi desăvârşească studiile. La medicină a renunţat 

imediat, îngrozit de prima disecţie! S-a mutat la drept, fără să termine însă facultatea. S-a spus chiar că, întors 

în ţară, a optat pentru cariera armelor, pentru că în epocă, uniformele atrăgeau femeile ca un magnet! S-a 

căsătorit din dragoste cu Elena Rosetti, deşi, totuşi, zestrea soţiei i-a rotunjit substanţial veniturile. Doamna 

Elena era o persoană extrem de educată, însă introvertită şi foarte legată, în continuare, de mama sa. Nimic 

care s-o apropie de extrovertitul Cuza! În plus, handicap greu de depăşit în epocă, nu putea avea copii! Şi aşa a 

apărut relaţia cu Maria Obrenovici. Născută Catargi, fusese măritată cu prinţul Milos Obrenovici al Serbiei, de 

care divorţase. Extrem de ambiţioasă, s-a apropiat de domnitor şi i-a făcut doi copii. S-a infiltrate, însă, în 

camarilla lui Cuza şi şi-a apropiat (până la a-i fi amantă, după câte s-a spus) pe personajul cel mai corupt, dar şi 

cel mai puternic, din preajma domnitorului, belgianul Karl Liebrecht, şeful serviciilor secrete!

La 11 februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să abdice, de aşa numita „monstruoasă coaliţie”. 

Termenul este din epocă, fiind folosit atunci de presă de opoziţie, pro cuzistă. Momentul s-a întâmplat noaptea, 

când Maria Obrenovici, aflată cu el în dormitor, a lăsat, se pare, o uşă deschisă, pentru ca să poată intra mai 

uşor complotiştii! L-a însoţit pe Cuza în exil, în timp ce doamna Elena, cu cei doi băieţi înfiaţi, a rămas în ţară.

Alexandru Ioan Cuza a murit în 1873 la Heidelberg, la doar 53 de ani. Conform dorinţei sale, a fost iniţial 

înhumat în parcul castelului de la Ruginoasa, osemintele fiindu-i apoi mutate la biserica Trei Ierarhi din Iaşi.

Într-un timp extrem de scurt, Cuza a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a unifica şi moderniza România, 

deschizând astfel calea pentru ceea ce aveau să facă urmaşii săi: Independenţa şi Marea Unire.
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Tot ce a fost afară 
a devenit înăuntru.

Țipetele de pe stadioane s-au schimbat în
gemetele celor din prea puținele saloane,
mâinile medicilor sunt acum mai prețuite

decât picioarele multor fotbaliști faimoși…

În casele sub asediu multă lume-și aranja
fotografiile din albume uitate prin debarale.

Își amintiră rugăciunile din copilărie și nu
Nu se mai rușinaseră să și le rostească…

Așchii

Eu versuri recitasem, de copil,
ghicind în multe ne-nțelesuri
un înțeles mai tainic și subtil,
de-a bușilea luasem trunchii,

să aflu cercul ultim de eresuri.

Cei care își răniseră genunchii,
scriau și cu tăioase așchii verzi,
sau cu dăltițele din anticul eon,
tu, dacă scrii cu mina de creion

sau pe tablete, sigur, ceva pierzi.

Ai stat și tu pe dealul Căpățânii?
Noi toți suntem din vechiul ram

al celor care-au scris cu lacrimi.
Pe o colină-n craniul lui Adam e
Lemnul Crucii, înroșit de patimi.

Talantul ți l-a dat Mântuitorul,
nu-l risipi, sporește frumuseți,

ca la păstori, ai degete-ngoșate,
și noduri, policele și arătătorul,

cum se mai văd la unii cântăreți.

Adrian POPESCU

Sonetul Creației

Colinele toscane mi se par sonetul
Pe care-l scrise Domnul, nu poetul.

La Tronul Lui, le face Creatorul loc
La toți înaripații din cetele-I de foc.

Dar nu le-a dat cu pana lor să scrie
Nici muzica lui Bach, nici poezie.

În via Domnului lucrăm așa puțin.
Ei ne-ncetat și n-au gustat din vin,

Și nici din pâinea frântă sau agneț
Ocrotitorii noștri în marele îngheț.

Roboții da, ei scriu, nu simt nimic,
Să fie chinul nostru marele câștig?

Primele semne

Primele semne chiar șovăitoare sunt neprețuite,
primii pași ai unui copil care învață să meargă,
primele indicii că febra și boala cedează și-ncepe
primăvara timpurie, anunțându-ne convalescența,
primele gesturi ale unei iubiri care abia se-nfiripă,
primele elanuri care-ți înflăcărează adolescența.

Primele probe că te-ai maturizat, te gândește la
poeții care au fost, ca la niște rude îndepărtate,
cauți cărările spre casa Tatălui, întocmești hărți
cu ele, primele speranțe că vei fi iertat e surâsul
primele pierderi pot fi socotite deseori câștiguri.

Primele lumini orbitoare ale altui început cosmic
sunt conjuncția astrelor și vie dâra stelei magilor,
primele promisiuni care anunță adevărul poeziei,
începi să nu mai suporți aerul esteticilor aseptice,
nici mizeria confesiunilor umflate de orgolii vane.

Primele vestiri ale morții planetei vor fi legile care
vor declara sufletul ceva cu totul absurd, inexistent.
Cei care stau cu El la Cină vor fi considerați doar
Doisprezece comeseni care beau vin la o masă 
lungă.
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O, taliile de adolescente,
din multe-arondismente,
le inventase Giacometti,

tot mai frumoase, cu anii,
fetele pictate de Modigliani,

cu diademe în păr și confetti.

Bagheta, albă, vinul sec, roșu.
Brâncuși șlefuise deja Peștele
De dimineață începu Cocoșul.

Rene Char își stabilise Capitala
Durerii, iar în Exil B. Fondane,

Dali își găsise muza sa, pe Gala.
Colțuroase picturile, privește-le!

Șora s-a întors. În clădiri uriașe,
intrase, dar cu oameni mărunți,

aici cu noi, gusta din noua viață.
Răsăritul se congela. Ce povești,
Rive Gauche ascultase în ceață!
La noi se știa, erau unii în munți,
după tiparul de dinainte făcuți…

Pentru toți, albastre, albe și roșii
cărți, cărora el le-a fost grădinar,
cărțile-s fructe adunate în coșuri.
Revăd culorile, litera și legăturile,
Amintind și lutețienele-i pochuri,

înșirate pe raft, reflectă aur și jar…
Poate fuseserăm noi norocoșii?…

Ochii mari
Lui Mihai Şora

Ce-au văzut ochii lui Șora
din geamul mansardei lui,
acolo, în Oraşul luminilor?

Ce văzuseră și ochii adânci
ai lui Ms. Charles Pėguy,
și ai lui Jacques Maritain.

Astrele reci, un păienjeniș.

Stele, rețele, la Saint Louis,
Și la Catedrala Saint Denis.
Poate pe copiii jucându-se
în Jardin de Luxembourg,
unde descoperi perechile

între bulbi și petalele mov,
contemplându-și irișii.

Oglinzile

Vâscoasă este sticla de Murano!
Ca mierea pe un tub o-nfășoară
neîntrecuții meșteri din Lagună.
Sticlarii-îngeri robotesc în grabă,
și varurile și nisipurile, împreună,
le ard cu altele. Lucrat”a mano”
un candelabru sună a primăvară.
Un sfeșnic rugăciunea ți-o adună.

Și mulți în sinea lor, se-ntreabă
de unde-i roșu-acela-ntunecat?
De parcă e uleiul florii de paciuli,
în pandantive râde galben crom.
O fi șiragul blu senin lapis-lazuli?
Mărgelele-ți par perele din pom.
Oglinzile întrec suavul mărgărint,
În aur ferecate și-n liricul argint.

Dețin secrete, e meseria fără greș?
Demult li-i dusă faima peste mări
oglinzilor Lagunei, legate, fedeleș,
călătoresc în tren, pe lungi cărări,
plutesc pe fluviile clare și nu dorm
în Scuola di San Rocco, nici o clipă,
abilul Tintoretto un plafon enorm,
pictă, pe unde calci, dublat, îl vezi.
în jocul de oglinzi, o magică risipă.

Torcello cu Assunta, auriu Burano,
ce dantelează spuma firului de ață,
nu întreceau ostrovul drag, Murano,
Unde fluidul din arzime prinde viață,
Iar noi? Stăteam ca peștii din acvarii,
și toți ne-oprirăm celularele pe dată.
Văzându-i cum se învârt ușor sticlarii,
cu suflul lor ei ca într-un dans insuflă
materiei o lege care a trecut prin foc,
dar tot nu știi, Eol, sau cine-ți suflă în
magma tresărind, în coama sa roșcată.
În lumea translucidelor oglinzi lucide,
sigur ș-aceste forme-și vor găsi un loc,
Oglinda e o poartă în ape se deschide.
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La piață

Înainte de a intra în piață,
o prietenă din copilărie

mă strigă pe nume,
obrazul ei ridat și părul cărunt

îmi taie respirația.

Sub trăsăturile căzute
zâmbetul de altădată,

un puf cum au adolescenții
îi mijește pe buza superioară,

îngerul său a devenit războinic,
iar sexul angelic?

Ne despărțim ca doi concitadini,
care se întâlnesc într-o țară străină.

Se recunosc și se bucură,
întristându-se în secret,

morții vorbesc despre cei vii,
iar viii despre cei morți ca ei,

într-o tăcere resemnată.

Cine îl duce-n spate 
pe Anchise?

Un continent își pierde crezul,
O molimă își face zilnic norma.
Decapitat un om în stradă zace.

Când bibliotecile rămân închise,
Când în biserici intri într-o doară,
Cine îl duce-n spate pe Anchise?

Cei vechi știau că piere Forma,
Atunci când se usucă miezul…
Și când e doar uitare nu e pace.

Autoportret

Fața, pieptul, plămânii – ok
mai jos de coastele gratii
dorințele au umflat trupul,
care arată din rău în mai rău.
Cal și om din ceata lui Chiron.
Pe care n-ai cum să le desparți,
undeva ascunsă o flacără vie,
care se hrănește din ea însăși.

FLORENTINA STRECHE · OCEAN
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MĂRTURISIRI

Apoi, nimic altceva nu avea să se întîmple. Apoi 

era un cuvînt inventat mai la urmă

ca adevărul pe care îl tot invocăm ori de cîte ori vrem să fim îngăduitori 

vrem să părem înţelepţi.

Aşadar, nimic altceva nu avea să se întîmple. Ştiam

citisem în stele.

Poate doar aşteptarea să mai alerge singură în arena din sufletul meu

şi să ajungă 

din nou 

pe al doilea loc fără lauri, doar cu speranţele deşarte în ochi 

dar nici tăcerea nu mai vrea să vorbească

are guturai şi strănută mereu

iar dacă nici pe  ea nu o mai putem asculta, atunci, pe cine ?

Să ne facem dară bagajele în grabă poate

mai prindem din urmă ultimul tramvai retras la depou.

IANUARIE,  23

Nicicum viaţa trece mai departe

cu zîmbetul uscat în colţul gurii fără să vadă

fără să audă

ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat în tot acest timp

în tot acest destin desenat cu crete colorate

pe zidurile unei copilării abia zărite adăpostite noaptea

de visele prea vulgare de somnul cel liniştit

viaţa îşi vîră inima în traistă şi pleacă la colindat.

Am fost şi eu odată în graţiile ei

i-am ascultat şi eu cuvintele azvîrlite cu sîrg din vîrful buzelor

am auzit-o şi eu cîntînd

dar ea ştia, ştia bine că sufletul se pierduse în drum spre rai

tocmai aflase că lumina e pentru eroi

că dragostea e un motiv oarecare

umplut cu frişca unor întîmplări de netrecut.

Tocmai s-a consumat

una din acele poveşti despre care se vorbeşte şi-n somn

cu voce tare şi-n gînd

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii
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pînă la epuizare pînă 

la ultima suflare

trimisă pe oglinjoare de împrumut

pînă la.

Iar viaţa, draga de ea, se învîrte în jurul propriilor întîmplări

liberă în închisoarea cu gratii de mucava

aşteptînd să se întîmple ceva

altceva

în destinul ei colorat cu crete, pe negrul tablelor copilăreşti.

PÎNĂ  ŞI  EU

Şi eu am fost în Arcadia

şi eu am prins lumina ei în pumni şi eu am ridicat-o pe faţă

pe rug am fost arsă, în piaţa publică,

au răstignit oasele mele pe crucea de piatră

mi-am spus rugăciunea am cîntat imnuri de slavă

dragostea mi-a dumicat măruntaiele

am ucis mîncînd cu poftă

dar altundeva altundeva.

Arcadia mea m-a coborît în uitare

iar eu am aruncat fumuri albastre din ţigări de foi

am şters praful de pe toba amintirilor

am plecat urechea la bîrfe de-o schioapă

cu sufletul umilit de vise

cu mînecile suflecate

cu gura plină de dorinţi

şi eu am fost în Arcadia şi eu am ridicat lumina ei pe faţă.

Iubite al meu

ţie-ţi vorbesc pe tine te privesc pe tine te uit

cu tine strivesc dimineţile între pleoape

pe tine te prefac în amintire de preţ

în muzeul amintirilor frumoase.

Cu tine.    Punct

*   *   

  *   

(sau 
fără cuvinte, desigur)

Poemul trebuie să fie

scurt, frumos croit pe noua lui haină,

cu gînduri lungi de primăvară tîrzie,

mirosind a pămînt reavăn și

dor de singurătate

trăgînd zgomotos trena lui scurtă

din litere scăpate din gura unui leu

rătăcit de banii mărunți

ai indiferenței..
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Poemul meu

Este

Un poem

Al lipsei de poem.  Iată.

TURNIR  PENTRU  ALCINTE

Amintiri

aruncate pe fereastra unei inimi care bate 

în ritmul vîntului de miazăzi

o călărire în zorii zilei de-Apoi

cu tălpile goale, cu brațele goale, cu sufletul gol

nimic din zîmbetul naiv de pe buzele florilor

însă te păstrez între copertele ochilor

chiar dacă nu îmi mai aduci flori și nu îmi mai scrii poezii.

Alcinte !, am auzit pe cineva strigînd de demult.

M-am răsucit să te văd

dar n-am găsit decît un loc golit de 

amintiri.

TIME  AFTER  TIME

Imagini strecurate prin fereastra unui suflet de împrumut

mereu repetate, sacadat repetate, obsedant repetate

la nesfîrșit,

într-o amintire ce refuză să treacă Stixul infinitului 

aruncat într-o cutie de chibrituri.

Dar să nu-ți fie teamă dacă o să cazi

te aud șoptind

sînt în spatele tău sînt în sufletul tău sînt în aerul ce te ține în brațe

sînt.  Întotdeauna.

    Time

     after

      time

       after time after

ABSENŢA  TA

Amintindu-mi de tine ca de o noapte albă
în patul lui procust
uitând să trăiesc altfel decât în singurătate
singurătatea mea pe care n-aş da nici o pară degerată
dacă cineva ar avea-o de vânzare
dar n-o are nimeni
absenţa ta naşte monştri cuminţi
coloraţi cu aripi fragile fragile de tot râsul şi plânsul 
aşteaptă-mă
mă uit puţin pe fereastră şi vin
vin să aduc paharele de şampanie în care să turnăm lapte şi miere
pentru zilele negre ce stau să apară
ce ne pândesc cu mare neruşinare după colţul primului somn
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azvârlit printre dinţi
hai
nu fi trist nu fi nu mai fi
am fost eu destul şi pentru tine
o să înceapă un alt an un nou secol mileniu ce-o fi
cînd o fi să fie iară
nimic extraordinar doar nota de plată 
pentru zilele în care ai uitat să-ţi faci patul să te speli pe dinţii tăi de fier înroşit 
nimic dar absolut nimic altceva

x      x

   x

Mă uit pe fereastră cum trece timpul.

Afară plouă
  afară era spre seară
 fără ca asta să însemne ceva.
   Altceva.
Doar banala scurgere de sînge a unor vene deschise
cu o foarfecă ruginită
doar infinitul strecurîndu-se printre 
gratiile de marmoră ale unui vis născut prin cezariană
din care doar lacrimi se preling
doar lacrimile unei păpădii
ce zgîrie tăcerea
   ce traforează amintiri
 pentru timpul care trece pe sub fereastra mea
  atîrnată de zidul unei vieți de carton
cu perdele grele de catifea și falduri inutile.

Fiindcă afară plouă și era spre seară.

CAMELIA CARMEN STÃNESCU · VIS (VI)
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Shroud of Jesus

Lonely was I on Mount Nebo

as I sat down to stitch together some rags

At that moment the Lord

appeared before me.

I smiled like a sad brook.

“What are you doing here, my child? Even my 

blood

on the cross

You have wiped with these rags”!

“Lord, as long as the sun

Is cooling on the horizon

I will sew together this holy garment

using a nail of Thy crucifix as a needle.

The firmament shook

All living beings began to run away in panick

Such was the cruelty heaped on Thee

By those rascals

This is the last garment on Thy body

Which those devils tore down on the street

Soaked in Thy holy blood

I picked it up right away

And washed it with my tears halfway

That is what I am doing here

Stiching it with all my might

with the threads of my heart

They have torn it into bits like

pieces of paper in fury,

Those hapless ones.”

“Son, how long will you go on with this?

And

What are you going to do with it?”

“Lord, this Great Garment

is a dream of compassion

See it is completely sewn now.

This is Thy holy shroud.”

(Translated from Marathi by Vishwaabhaa)

Sudhakar GAIDHANI
India
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Cuiul nu voia să intre şi pace! Maia se lovise şi la degete, dar nu înţelegea împotrivirea acelui perete pe 
care îl ştia făcut din paiantă.

Începură să bată clopotele şi se opri. Biserica satului era chiar în spatele grădinii lor. Fusese voinţa lui Ştefan 
să cumpere casa acolo, cu biserica în coastă, să vadă lumea intrând şi ieşind de la slujbă, să audă clopotele şi 
să descifreze ca altădată după sunetele lor, dacă e un mort, dacă e doar o simplă liturghie, ori o sărbătoare.

În copilărie învăţase la şcoala bisericească din sat. Nici nu s-ar fi putut altfel, cu taică-său dascăl la biserică. 
Rememora cu ochii umezi de plăcerea amintirii, cum se scula când încă nu mijiseră zorii, să-l ajute pe Spiridon 
la dereticat în altar, la făcut lumânări. Adesea, cu un opaiţ în mâinile mici şi tremurătoare de copil, îi deschidea 
calea lui taică-său, urcând în clopotniţa ale cărei scări trosneau, de parcă ar fi jucat stafiile pe ele. Îi era frică, dar 
şi ruşine să arate asta faţă de Spiridon, care îl lua pe post de călăuză. De câte ori nu-i povestise el Maiei, cât de 
frumos se vedea satul de acolo, de sus, din clopotniţă!

De Paşte şi de Crăciun avea voie să tragă clopotul cel mare. Apăsa cu putere pedala, care abia-abia se mişca 
sub greutatea lui. Dar el nu se dădea bătut. Clopotul se tânguia limpede şi grav, în semn de supunere.

Casa o cumpărase de la o bătrână, cu care era rudă pe departe. Se înţelesese bine şi repede cu fata ei şi 
făcuseră actele. Maia îl prevenise încă de acasă:

– Şi dacă n-o să-mi placă, ce facem?
Când venise prima oară în sat, o copleşise mirosul de praf încins. Degeaba se vedeau în zare dealuri şi 

munţi, care ar fi trebuit să răcorească şi să împrospăteze aerul. Aşezarea era una de câmpie, ridicată pe un 
brâu de piatră. Ditamai apa îi trecea pe la picioare, dar mai mult decât peşte, ţânţari şi câteodată inundaţii, 
altceva nu prea era dispusă să dea.

Ca să-şi înece amarul din suflet şi praful din gât, cei din sat treceau pe la crâşmă. Chiar naşa de botez a Maiei, 
Vasilica, de fericire că ea, acceptase la 21 de ani să treacă în religia lor, deşi fusese botezată creştineşte când 
se născuse, deci cum ar veni, să se boteze iarăşi, ca preotul lor să o poată cununa cu Ştefan, se abţiguise, că la 
biserică, din fericire fără lume şi noaptea, cum ceruse Maia să se desfăşoare ceremonia, înţepenise într-o 
strană şi abia în zori o luaseră de acolo.

Normal ar fi trebuit ca Ştefan să moştenească nu doar o parte din via lui Spiridon, ci şi casa părintească, fiind 
cel mai mic dintre cei patru feciori ai Minodorei. Numai că, din toţi, el plecase de acasă, la şcoală, la învăţătură. 
Ceilalţi, rămaşi în sat, se însuraseră şi-şi făcuseră casele lor sau trăiseră o vreme în cele ale nevestelor. Ion, 
feciorul cel mare al lui Spiridon, nu vroise să plece la casa socrilor săi, ci o adusese pe Chilina în casa 
părintească. Era zgârcită, lacomă şi nu-i permitea Minodorei să-i intre în camerele acum gospodărite de ea.

Ştefan, pe atunci student, venea acasă doar în vacanţe. Nu zisese nimic văzând că bătrânii lui se retrăseseră 
în casa mică, în rând cu magazia şi bucătăria din curte. De altfel, aşa era obiceiul la ei.

Camera i se mutase acum în casa mică, de parcă nu mai aveau loc de el. Abia aştepta să se întoarcă la 
cămin, la facultate. Rostul lui nu mai era aici. Icoanele mari şi bogate de altădată le luase Ion în casa cea mare, 
masa lui cu dulap, unde-şi ţinuse bruma de cărţi şi laice şi bisericeşti, fusese întâi scoasă în grădină, apoi 
făcută lemne pentru foc. Cărţile, ziceau ei, le suiseră în pod…

Într-o toamnă, fraţii rămaşi acasă, de fapt nurorile, se certară pe via părintească şi o împărţiră în trei. Ştefan fu 
exclus cu bună ştiinţă… Ce nevoie avea el de vie, dacă nu era acolo să o lucreze? Se învoiră să-i dea o cotă de 
vin, fiecare, cu rândul. Dar de sărbători, când reuşea să vină acasă, vinul era terminat…

În ultimul an de facultate, când taică-său, Spiridon, se prăpădi, iar Minodora îşi târâia greoi picioarele până pe 
prispa din faţa casei, Ştefan îl rugă pe Ion să-l împrumute cu nişte bani.

– Îţi dau, îi zise el, dar să nu ştie Chilina… Asta ar mai trebui… Şi să n-ai pretenţii la casa asta!
Se învoiră. La oraş, viaţa era a naibii de scumpă, iar gazda costa o groază de bani. Când peste doi ani, 

însurat, veni cu Maia în sat, unde ar fi putut să stea? Doar în casa cea mică a Minodorei, acum parcă şi mai 

Passionaria STOICESCU

Acasă
nu-i nimeni
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mică, mai strâmtă şi mai murdară. Degeaba încercă el să-i povestească Maiei despre cum trăise altă dată în 
casa cea mare şi ce nebunii făcuse cu fratele cel mai apropiat de vârsta lui, Nichifor… Chilina nici nu vroise să-i 
primească să vadă camerele, care acum erau altele, gătite după gustul ei, mobilate cu lucrurile ei.

Se duseră la fratele cumnatei din partea celui de al doilea frate al lui Ştefan, Nicolae, Culiţă, cum îi ziceau ei în 
copilărie. Vasile, dar mai ales nevastă-sa, Ecaterina, îi primiră ca pe nişte oaspeţi de onoare şi stătură acolo 
câteva zile.

Ştefan era trist. Nu se simţea în largul lui. Dar parcă şi el procedase anapoda, însurându-se cu una care nu 
era de-a lor. Acum, ar fi vrut ca Maia să le arate alor lui, dintr-o dată, cum ştie ea să gătească, să facă ordine, ca 
în garsoniera lor mică, de la oraş. Şi ca s-o mai obişnuiască pe maică-sa, care nu ieşise în toată viaţa ei din sat 
şi nu se înţelegea cu o noră străină de acele meleaguri, o rugă pe Maia să-i facă Minodorei curat în cămăruţa 
unde el stătuse ca student, iar acum un geam era spart, iar pe sub pat chiţăiau şoarecii. Chilina se certase de 
ani buni cu soacră-sa şi nu-i mai trecea pragul. Iar Minodora devenise neputincioasă, cu patru băieţi care trăiau 
şi răspundeau doar la comanda nevestelor. Iar lor, nurorilor, puţin le păsa de soacră!

Maia îl refuză, rugându-l s-o cruţe. Nu ştia rosturile casei, nu se putea înţelege cu Minodora, iar ei veniseră 
acolo în vacanţă să se odihnească. Chilina nu răspunse la bătăile în uşă sau geam, deşi era clar că e în casă, 
iar Ion îi strigă cu cruzime lui frate-său, din fundul grădinii:

– Ţi-am dat o dată bani… Şi nu mai bate! Acasă nu-i nimeni!
Se întoarse înapoi la Vasile, unde trăseseră, şi ceru de băut… Nici Maia nu se simţea bine aşa. Degeaba 

încercase Ecaterina să-i mai reţină, totul parcă se sfărâmase, se degradase, se sfârşise.

După ce Maia născu un băieţel şi Ştefan ţinu morţiş să-l boteze şi pe el în religia lui pravoslavnică, veniră în 
sat când copilul avea aproape un an. Mergea iute pe picioruşe şi era fericit să alerge într-o curte cu iarbă, aşa 
cum nu aveau la bloc. Ştefan o scosese afară, la soare, pe biata Minodora care abia îşi mai târa bătrâneţile, să 
vadă ce ispravă îi făcuse el, ultimul ei fecior.

– Of, ia te uită… Încă un băiat! mormăi bătrâna… O fată n-ai putut?
Uite ce-i dăduseră ei, băieţii… Şi privi cu reproş spre ferestrele Chilinei şi spre Maia, cu care abia de se 

înţelegea prin semne.
Ca să se ajungă la un soi de pace, câţiva din neam, hotărâră ca micuţul să fie botezat de fata lui Ion, Teodora. 

Chilina se scuză că nu poate să participe în vreun fel, pentru că îşi ajuta o rudă la făcut chirpici, pentru o casă 
nouă.

– Nici măcar nu gătim aici, să ne iertaţi, nici mâncare nu e de nici un fel, facem totul acolo unde pregătim 
cărămizile… Şi asta ar fi vrut să însemne că nu pot locui nici măcar pe perioada botezului la ei, că n-are cu ce 
să-i trateze de bun-venit şi nici altminteri.

În clipa aceea, micul Filip, care nu stătea o clipă locului, se agăţă de mânerul lucitor al unui dulap din 
bucătăria unde îi primise Chilina. Uşa se dădu de perete şi ieşiră la iveală din interiorul cel tainic două ligheane, 
unul plin ochi cu gogoşi, altul cu peşte prăjit.

– Vai, fata mea! strigase deodată Chilina cu prefăcută uimire spre fie-sa. Da' cine a pus astea la noi în dulap?
Fericit, Filip înşfăcă o gogoaşă, călduţă încă, în care îşi înfipse dinţişorii.
Nimeni nu zise nimic. Lucrurile vorbeau de la sine. Doar Maia o rugă pe Teodora să-i dea o bluză de îmbrăcat 

în biserică şi-un şal, că aşa cum era, în pantaloni şi geacă, nu putea intra în sfântul lăcaş. Vroia să fie părtaşă la 
botezul băieţelului ei, care era destul de măricel pentru a fi vârât în cristelniţă.

– Dă-i, Tudoriţo, încuviinţase cu glas moale şi vinovat Chilina.
Pe la jumătatea slujbei, Teodora, pe post de naşă, îl lăsă pe Filip din braţe. Urla ca din gură de şarpe, pentru 

că se speriase sărmanul de el de la scufundarea aceea netam-nesam în apa rece. Se duse în spate, unde 
stătea Maia şi-i şopti poruncitor la ureche:

– Să-mi dai imediat bluza, cum ieşim din biserică! Ai ţâţele mari şi ai să-mi strici bluza…

La moartea Minodorei se văzură, dar nu-şi vorbiră. Chilina îi trimise Maiei prin naşa Vasilica un şal mâncat de 
molii, care, zicea ea, fusese al soacră-sii.

– A zis să-ţi spun, că să nu crezi că ea a moştenit ceva de la soacră-sa şi ţie nu ţi-a făcut parte…
Asta chiar l-a înfuriat pe Ştefan.
– Dar icoanele? Icoanele noastre din casa mare, unde sunt? Şi cărţile bisericeşti de pe care cânta tata şi eu i 

le căram în biserică, că doar nu ea, zgârcita şi lacoma, unde sunt? striga el cui vroia să-l asculte. Le-am lăsat 
tot, casă, vie, chiar aşa?

– Da' de ce te miri? Ai plecat din sat la oraş, gata, le-ai lăsat lor! Ce treabă mai ai aici? Vii tu, om cu carte, să 
prăşeşti la vie?! Nu vii! Stai tu cu şoarecii şi gândacii în casa mică? Nici asta! Eşti la bloc! Acolo ai vrut… Ai 
devenit cineva, dar noi am rămas aici, cu ale noastre! i-a strigat atunci Vasilica.

– Ce tot zice naşa? se trezi să întrebe şi Maia.
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– Ei, şoareci şi gândaci! răspunse furios Ştefan. Cum n-am treabă? sări el în continuare cu gura pe Vasilica. 

Dar e satul meu! Aici m-am născut! Aici e casa mea!
– Uite, nu mai e! Le-ai lăsat lor! Nicolae şi Nichifor s-au prăpădit, via a rămas la nepoţi… Casa, lui Ion şi 

Chilinei, care încă trăiesc… Ei au reparat-o, ei au dărâmat-o, ei au ridicat-o iar! Asta-i altă casă! Dacă vrei şi tu 
aici o căsuţă, fă-ţi! Sau cumpără una de gata…

Îl căută o după-amiază întreagă pe Ion. Îl găsi băut, nebărbierit, stând la coadă la pâine. Avea o sapă plină de 
glod pe umăr, semn că fusese la vie.

– Ion, zise Ştefan fără să ţină cont că îl auzeau şi alţii, vreau măcar o încăpere din casa mică, din casa unde 
m-am născut… Să-mi pun câteva lucruşoare acolo, şi vara să vin şi eu, în satul meu, cu nevasta şi cu copilul… 
E casa părintească, nu-i drept! Să tot dau buzna la Vasile…

– Cară-te! mârâi Ion şi scuipă de-acolo, de pe scările brutăriei, în praful drumului. Apoi se întoarse către cei 
din rând şi parcă nemaivăzându-l pe frate-său, le zise: I-am dat bani când era student, i-am dat…

– Da, răspunse cu umilinţă Ştefan, parcă explicându-le celor care-i priveau ca martori, dar ăia au fost cu 
împrumut, şi eu ţi i-am înapoiat câte puţin, de câte ori am venit în sat…

Apoi îl imploră pe frate-său:
– Ion, aminteşte-ţi! Când ai reparat gardul, când ai venit la doctor, la Bucureşti… Adu-ţi aminte… Ţi-am dat de 

fiecare dată! Ăia nu au fost bani? Daţi înapoi?
– Pleacă naibii de-aici, începu să strige Ion, ca ieşit din minţi. Eu n-am nici de pâine şi tu îmi vrei casa? Hai, 

cară-te, sau te tai cu sapa!

Ştefan nu i-a povestit niciodată Maiei acest episod, dar rudele şi cunoscuţii au avut grijă ca până la urmă să 
afle.

– Eu nu mai merg acolo! Când trăiau Nicolae şi Nichifor, parcă mai era cum mai era… Dar aşa? Toate 
mizeriile astea m-au scârbit peste poate! i-a strigat Maia, când el a rugat-o să facă bagajele, să meargă acasă, 
la ţară. N-am de ce să mai merg acolo! i-a mai spus ea. Sau, mă rog, eu nu mă mai simt acolo ca acasă.

– Dar Ecaterina şi Vasile? Ei sunt atât de buni…!
– Or fi, dar nu-s rudele noastre directe! I-am deranjat de-atâtea ori! Mi-e jenă…

Până să cumpere casa din spatele bisericii, Ştefan s-a dus tot la Ecaterina, unde trăgeau altădată şi ea i-a 
mărturisit că Ion e foarte bolnav şi sărac. Că zgârcitele, Chilina şi Teodora, vând vinul scos din via lui, dar nu-i 
dau bani, nici de mâncare, nici de doctorii. Că nepoată-sa, chiar s-a despărţit de bărbatul ei, care s-a şi prăpădit 
între timp, şi a dat-o binişor pe băute. I-a arătat apoi o listă cu datornicii de la băcănia pe care o deschisese. Ion 
era printre ei. Avea acolo de returnat nişte bani buni.

Ştefan a privit caietul acela soios cu milă. Era fratele lui bătrân şi neajutorat. Îl revăzu pentru o clipă frumos şi 
tânăr, când mersese cu el în peţit la Natalia, o vecină din capul satului. El era pe atunci un puşti mucos. Ion îi 
cumpărase bomboane şi apoi îi dăduse să tragă un fum din ţigara lui. Ah, cum i-a îndepărtat pe ei casa 
părintească, în loc să-i apropie! Şi ce voce avea frate-său, la biserică, atunci când cânta în strană…

– Cât zici că e dator? întrebă Ştefan ca trezit din vis.
– Păi, să fie vreo şaptezeci de lei, spuse moale Ecaterina, şi neînţelegând de ce tot insistă frate-său să afle.
– Bine, hotărî Ştefan. Scoase portofelul din buzunarul sacoului, numără şapte hârtii de câte zece lei, i le dădu 

şi-şi duse degetul la buze.Femeie, o rugă el. Să nu-i spui că am plătit eu datoria… De Ion mi-e milă, e fratele 
meu şi sângele apă nu se face, dar prea s-a lăsat condus de nemernicele alea…

Asta fusese prin vară. De Crăciun a sunat la Ecaterina. Era vesel. Nu-i mai auzise pe ai lui de jumătate de an. 
Îi spuse urările de rigoare, se interesă de Vasile, de băiatul şi nora lor, apoi o întrebă cu tristeţe în glas:

– Ce mai face Ion? Ce datorii mai are? Răspunde-mi încet…
Dar Ecaterina nu răspunse deloc.
– Cati, simţi el nevoia să o alinte, mai eşti pe fir?
– Da, Ştefan, răspunse ea moale, dar cum să-ţi spun… Şi vocea ei parcă se îneca devenind tot mai slabă.
– Ei, cum? Poţi să zici chiar tare, că Maia tocmai a ieşit din cameră.
– Bine, atunci… zise Ecaterina tot cu jumătate de gură, cum să-ţi spun?… El, acum… nu mai are datorii… 

El…

– Păi i-au dat alea bani? De la vin?
– Of, Ştefan, ce vin? Care vin…? Ion, săracu', e mort din septembrie…
În clipa aceea, receptorul se sparse lovit de perete. Din bucătărie, Maia veni în grabă să vadă ce s-a 

întâmplat.
– Nu! Nuuuuuuu! urla Ştefan dându-şi cu pumnii în cap. O să le distrug cu mâna mea! Un singur frate mai 

aveam şi nici măcar la groapă nu l-am dus! Nemernicele, zgârcitele dracului!



După ce-i dădu un calmant şi aşteptă să adoarmă, Maia plecă la vecina de alături şi sună la ţară. Aşa află de 
la Ecaterina, că deşi rudele rămase insistaseră să fie chemat la înmormântare şi Ştefan, Chilina şi Teodora se 
împotriviseră. Urlau şi-o ţineau una şi bună, că “ăla de la oraş”, chipurile, vrea să le ia casa şi să le lase pe 
drumuri. De-aia nu l-au mai chemat.

Toată săptămâna, Ştefan umblă de nebun. Orice era întrebat, n-avea decât un singur răspuns:
– Acum chiar o să le…! O să le… Dar nu putea spune până la cap. La tribunal, acolo o să ne judecăm! E 

dreptul meu, nu al lor, impostoarele!
Apoi Maia, ca din întâmplare, o aduse acasă la ei pe Rodica, o fostă colegă de liceu.
– Doamna notar Rodica Beiu! Fostă colegă şi prietenă!
– Chiar notar? se miră prosteşte Ştefan.
– De ce nu! râse ea dezvelindu-şi gingiile duble. Ar fi trebuit să mă fac ingineră? Ei, glumesc! Apoi serioasă, 

către Ştefan: Dar de ce vă miraţi? Aveţi vreo problemă cu notariatul?
Maia ieşi ca din întâmplare, să pregătească o gustare. Ştia deznodământul, dar nu voia să mai asiste odată la 

nefericirea bărbatului ei, legată de casa părintească. Zăbovi destul ca să-l lase să-şi spună păsul şi să se 
înfurie. Cum altfel? Totul, pretenţii, deschiderea succesiunii ar fi trebuit să fie făcute în jumătate de an de la 
moartea Minodorei. Atunci putea să aibă cereri fireşti la masa succesorală, nu peste ani, când i se năzărise lui, 
iar Ion şi ai lui, într-adevăr, modificaseră multe şi investiseră bani în casa aceea.

– Şi chiar n-am nici o şansă? întrebă el încă neconvins, după toată pledoaria notăriţei.
– Ba da! zâmbise ea batjocoritor şi gingia cea dublă îi acoperise dinţii. Să daţi o groază de bani de pomană, şi 

procesul să se mute de la reşedinţa de judeţ în capitală, aşa, de colo-colo, că tot aia e…
Îşi vându colecţia de aparate foto, scoase toate economiile lor de la CEC şi-i zise Maiei:
– Eu nu pot fără casă acolo… Prea n-am fost lângă mama şi tata, lângă fraţii mei. M-am dezrădăcinat o dată 

şi am plătit cât nu se merita… Vreau pe pământul meu, vreau cu ei… înţelegi? Aşa cum sunt : fără multă carte, 
lacomi după pământ, chiar dacă nu-l lucrează, zgârciţi… Dacă nu eşti de acord, împărţim banii şi ne 
despărţim…

– Fă cum vrei, îi răspunse Maia, dar doar pentru încăpăţânarea asta a ta, nu o să ne despărţim… Iar zgârciţi şi 
lacomi sunt peste tot, nu doar acolo… Mi-e silă de bani! Ştii bine! Ţine minte, îi mai zise ea. Tot ce se leagă de 
bani e jalnic, blestemat şi mai devreme sau mai târziu se alege praful… Apoi îl întrebă furioasă: De ce o cauţi cu 
lumânarea? De ce? Şi fiindcă el nu răspundea, tot ea mai zise: O s-o găseşti, dacă nu poţi altfel… Dar mai 
reţine ceva: ăla nu mai e pământul tău… Iar ei, ai tăi, ăia care crezi tu că te-au iubit şi pentru care crezi tu că ai 
însemnat ceva, au murit! Cine-a rămas, nu-i nici de seama ta, nici de teapa ta! Tu eşti un intelectual, iar ei sapă 
la vie, tu totdeauna le-ai dat, iar ei au luat, ţin cu dinţii de un petec de pământ pe care abia dacă îl îngrijesc, dar 
plâng şi se omoară pentru el! Şi-o duc de azi pe mâine, deşi au banii strânşi la ciorap de zece ori mai mult decât 
tine, dar se vaită că n-au şi-şi îneacă amarul în băutură! Atâta ştiu să facă!

– Şi ce dacă? se legă el înfuriat de ultimul ei argument. Vreau să beau cu ei cot la cot, să sap la vie şi să-i învăţ 
ce ştiu eu! Asta vreau şi aşa o să fac!

– Şi-ai să reuşeşti mai mult de-o grămadă! Aia cu băutul o să-ţi iasă perfect! În rest… şi dădu a lehamite din 
mână.

Peste o lună, Ecaterina îi găsise trei case de vânzare. Dar singura care l-a interesat şi i-a plăcut a fost cea din 
spatele bisericii. De ce? În linie cu sfântul lăcaş, pe uliţa paralelă, pe partea din faţă a lui, se afla casa 
părintească. Trecând prin curţile oamenilor, îl despărţeau de ea nici 50 de metri.

Peste grădina cu butuci de vie, un vişin, un smochin şi doi piersici, silueta greoaie a bisericii unde slujise 
taică-său, ecrana protector şi, parcă duhovnicesc acel loc. Nu se uită la bani şi făcu în grabă actele.Tocmi 
zugravi, repară acoperişul, vărui pomii din grădină şi de la poartă, repară gardul şi într-o seară sună acasă, la 
oraş.

– Măiuţa, îi zise el nevesti-si, drăgăstos ca în tinereţe. Te aştept să vezi casa „noastră”! O să-ţi placă sigur!…
Dar ei nu-i plăcuse! Dar îl iubea pe el, încă îl iubea, aşa încăpăţânat cum fusese întotdeauna, şi convins că 

face bine, deşi făcuse şi acum, ca şi în alte dăţi, o prostie.
Apa o scoteau dintr-un bazin, care pe fund avea mâl, era doar apă de ploaie! Când duceai cana la gură, 

vedeai cum foiau prin ea mormolocii… În tot satul existau trei fântâni mari şi late, cu o apă tulbure şi 
sălcie,nepotrivită nici măcar pentru spălatul rufelor.

Era o ciudăţenie! Sătenii săpau canale în toată ţara şi chiar şi peste hotare, şi-n satul lor nu putuseră să facă 
nicicum să fie apă. În curţi, gospodarii îşi săpaseră bazine, în care strângeau apa de ploaie. Din douăzeci de 
căldări, pentru spălat pe corp, vasele, rufele, se golea bazinul! Şi cu ploaia stăteau cam prost! Ploua cam de 
trei-patru ori pe vară.

Baia, căci aveau o baie acolo, era o încăpere mică şi întunecoasă, cu o laviţă şi cu un cazan cu apă, pus pe 
pietre încinse, ca să scoată aburi. Pe laviţa aia, Maia nu s-ar fi aşezat nici moartă! Avea oroare de ciuperci sau 
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de cine ştie ce boli de piele. Aburii nu-i suporta deloc, iar bătutul cu măturici de stejar pe spate, cum cerea 
obiceiul, îi crea o senzaţie ciudată, de mâncărime pe tot corpul. De altfel, aici nu te puteai spăla zilnic, aşa, ca 
acasă, la oraş, ci odată pe săptămână, sâmbăta, când tot satul făcea foc la baie şi mirosul de fum mai alunga 
ţânţarii din sat.

Closetul era în fundul grădinii, un fel de coteţ mic, cu un tron pe care punea o mie de ziare ca să se aşeze şi să 
ascundă o gaură infectă ca o gură de iad, din care ieşeau miasme şi muşte mari, verzi. Pe tavanul scund 
apăreau, când ţi-era lumea mai dragă, păianjeni scârboşi, cu nişte picioare lungi şi subţiri ca firul de păr.

O verandă imensă lua lumina celor trei camere care o continuau. Camera de la stradă, de fapt de la uliţă, era 
ceva mai luminoasă, graţie ferestrei prin care răzbăteau toate ţipetele de copii, de cheflii, de mugete de vaci, de 
lătrat de câini. Holul, dormitorul şi bucătăria de iarnă, cu cuptorul mare, pe care în lunile geroase de iarnă se 
putea dormi, erau întunecoase şi mai liniştite. Urmau un fel de debara largă, baia şi un hol, care vara se 
transforma în bucătărie de vară, să poţi prăji în voie peşte şi găti alte mâncăruri cu mirosuri pătrunzătoare. În 
capăt, spre grădina unde Ştefan pusese mai apoi câţiva butuci de viţă de vie nobilă, în amintirea viei răpite, era 
magazia de lemne.

Prima oară, Maia veni dimineaţa şi plecă seara. Ştefan înţelese că mai are multe de făcut. Dărâmă vechiul 
closet şi făcu unul nou, cu fosă betonată, cu vas de ceramică şi cu rezervor de apă, care trebuia umplut cu 
căldarea. Îl ajutară, dar pe bani, nepoata lui, Florica, şi bărbatul ei.

Cumpără un boiler de 80 de litri, o instalaţie nouă de duş, o chiuvetă emailată pentru bucătărie şi una mică 
pentru holişorul de dinaintea băii, un aragaz cu două ochiuri, împrumută o butelie de aragaz de la Ecaterina, 
săpă un nou bazin, bun de adăpostit în pântecul lui trei cisterne de apă, făcu rost pentru hardughia proaspăt 
săpată de o pompă hidraulică, chemă o echipă pentru canalizare şi instală în bucătărie un hidrofor.

Când totul fu gata, făcu o plimbare, singur, după-amiaza, pe uliţa casei părinteşti, la vremea când femeile ies 
şi stau la taifas pe banca din faţa casei. Chilina, cu picioarele umflate ca stâlpii de pod, se sorea pe un scăunel, 
iar Teodora, alături, mânca seminţe de floare şi vorbea cu o vecină.

Ştefan se opri în dreptul ferestrelor casei mici, unde altădată stătuse bătrâna lui mamă. Deşi nu le dăduse nici 
o atenţie, cumnată-sa şi fie-sa înlemniră. Apoi vecina zise împăciuitor, ca să prevină o eventuală discuţie:

– Frumoasă căsuţă ai cumpărat, Ştefane! S-o stăpâneşti sănătos!
Dar el nu răspunse nimic. Se duse la fereastra casei mici, mângâie geamul murdar şi spart în colţul de sus, 

privi prin sticla soioasă, dar de fapt undeva, în sufletul lui, şi-i dădu, în sfârşit, dreptate Maiei, murmurând cu 
voce tare:

– Da, da, au murit toţi! Să le fie ţărâna uşoară! Dumnezeu să-i ierte! Şi ceva se şterse din lăuntrul lui luând cu 
sine şi furia aceea pentru cele două netrebnice.

Vara primului an ca „proprietari ai noii locuinţe” trecu repede, pe neştiute. Cu mobile noi, dar şi cu mici daruri 
de pe la rude şi prieteni, lucruri sau covoare mai vechi, căsuţa se îmbrăcă iute, iar Maia îşi puse amprenta ei, de 
stăpână. Tablouri, fotografii în rame, toate îşi găsiră locul potrivit, de parcă acolo fuseseră de când lumea. 
Interiorul părea al unei case de oraş, din cauza bibliotecii şi-a câtorva dulăpioare cu cărţi. Dar după vizita finei 
lui Ştefan, Victoria, stând chiar peste drum de ei, lucrurile se schimbară.

– Naşă, îi zise ea Maiei. E frumoasă casa asta a voastră, dar ca să fie ca pe la noi, îţi trebuie neapărat nişte 
icoane şi un colţ al lui Dumnezeu, să vă aibă în paza lui…

Şi îşi pierdu o zi întreagă uitând de propria ei gospodărie, pentru a aranja în camera de la stradă, în dormitor şi 
în bucătăria de iarnă câte un colţişor al lui Dumnezeu, cu icoane, dantele şi policioare, unde trebuia să fie şi o 
candelă, mai mereu aprinsă, fiindcă zilnic, clopotele bisericii nu mai pridideau să vestească liturghii şi 
sărbători. Gătită aşa, casa arăta de parcă îi împăcase pe cei doi stăpâni ai ei.

În toamnă plecară înapoi, la oraş. Lăsară gospodăria în grija Victoriei, care căpătă un rând de chei, dar şi în a 
lui Mitrea, un vecin al lor, fost coleg de şcoală primară şi nebunii cu fratele mai mare al lui Ştefan, Nichifor. 
Victoria nu vru pentru asta nici o recompensă, dar lui Mitrea hotărâră să-i dea o sumă lunar. Inspecta zilnic casa 
şi grădina, plătea facturile la lumină şi dările casei la fisc. Veniră şi-n iarnă, de sărbători. Ştefan cumpărase fel 
de fel de unelte şi ustensile de tâmplărie şi visa chiar asta să facă: scaune pentru bucătăria de vară, o scară de 
suit în pomii din grădină şi de la uliţă, şipci pentru gard. Lăsase de izbelişte cărţile de la oraş, fericit că e într-o 
gospodărie care era „a lui”, care înflorea şi prindea cheag sub mâinile lui.

Se scula dis-de-dimineaţă, cânta în cor la biserică, aşa, ca altădată când trăiau ai lui şi, ba dădea zăpada, ba 
se ducea în vizite, ba se bucura să-i primească pe musafirii, care se tot minunau de „căsuţa lui”. „Un an, doi, mai 
stau la oraş şi aici vin, pentru totdeauna!” încheia el discuţia cu oricine îi trecea pragul casei de la ţară.
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Înainte de a pleca, Florica, nepoata, veni pe la ei, în vizită. Îi rugă de nişte prafuri pentru pui, pe care deja le 
cumpărase un văr, care lucra la Combinat, dar nu avusese cum să le trimită. Cu prima revenire în sat, Ştefan 
trebuia să i le aducă. Stătură împreună la masă, apoi ea se oferi s-o ajute pe Maia la spălatul vaselor. Maică-sa 
nu mai trăia, dar de câte ori o vedea pe fie-sa, Florica, Maia îşi aducea aminte cum Filofteia, supranumită şi 
„vrejul babei” în sat, pentru farmecele şi răutăţile pe care le făcea, îi spusese cu cruzime, când se cunoscuseră: 
„De ce l-oi fi ales dumneata pe Ştefan, că ăsta nu-i bun de bărbat! Cine e frate cu Nicolaie, vai de mama lui! Îi 
plac muierile şi viaţa nu o să-ţi fie bună cu el!”. Acum venise rândul Floricăi să zică şi ea ceva. Şi „strâmba” nu 
întârzie mult. Hodoronc-tronc, nepoata îşi şterse mâinile cu un prosop, apoi spuse:

– Păcat de căsuţa asta! Când unchiul Ştefan n-o să mai fie, cui lăsaţi toată averea?
– Dar de ce te frământă un astfel de gând? Ştefan e bun, zdravăn… Apoi noi nu avem un băiat? Lui o să-i 

rămână…
– Ei, el vine pe aici, dar foarte rar… Nu stă el, să locuiască în sat…
– Cât va sta şi va vrea să vină aici, casa va fi a lui. Cât nu, la ce să ne gândim de pe acum?
– Ba, ar fi bine să hotărâţi ce aveţi de gând, că nu ştie nimeni când moare…
Afară se stârni brusc furtuna, începu deodată să plouă, geamul de la bucătărioara de vară se lovi de zidul 

casei şi se sparse. Florica ieşi repede, adună cioburile, le duse la gunoi şi-i spuse moale Maiei, privind-o cu 
ochii ei oblici, ca de vulpe:

– Ei, vezi, ăsta nu e un semn bun!
Şi îşi luă bicicleta cu care venise şi plecă, fără să-şi ia la revedere de la unchi-său.

Vara aceea fu groaznic de ploioasă, uliţele se inundară, iar noroaiele înăclăiră parcă satul. Se alese praful de 
răsadurile de roşii şi ardei puse şi îngrijite de Victoria. Când să facă bagajele şi să ducă hidroforul în casă, 
pentru siguranţă, Ştefan rămase chircit de durere în pragul bucătărioarei de vară. Maia îl chemă pe Mitrea şi 
urcară cu chiu cu vai geamantanele în maşină. Doar că bietul ei bărbat abia se putea mişca şi făcură până la 
casa de la oraş vreo nouă ore. Nu-i vorbă, şi şoseaua era aglomerată, cu bariere destule, puse toate parcă 
atunci, în ciudă. Ştefan opri maşina în câteva rânduri, din cauza unor junghiuri ciudate, care-i scurtcircuitau 
trupul, pornind de la plica inghinală. Merseră la doctor, un chirurg cunoscut, pe care Maia îl ştia de copil.

– E o hernie care trebuie rapid operată, decretă el. Nu vă speriaţi! Am şi plasă englezească şi, dacă totul 
merge bine, în patru zile ţi-l livrez acasă pe domnul soţ! Veniţi mâine la prima oră să-i facem analizele şi fiţi 
pregătiţi cu periuţă, cu căniţă, cu pijamăluţă… Ştiţi lecţia!

Dar „lecţia” se dovedi mult prea grea, dacă nu chiar imposibilă. Ştefan se foi toată noaptea şi nu putu închide 
ochii, iar Maia, după ce pregăti „bagajele” pentru internare, începu să caute prin cărţile ei cu noţiuni de 
medicină, ca să se documenteze… La două noaptea citea, la patru dimineaţa

căuta un dicţionar în bibliotecă… La cinci vorbeau amândoi în şoaptă. Mai mult ea. Îl îmbărbăta şi-i spunea ce 
chirurg grozav e doctorul, ce părinţi minunaţi avusese şi cât de prietenă fusese ea cu ei.

După ce îi luară sânge la Camera de gardă, se duseră la ecograf. Se deschise uşa şi în întunericul 
cabinetului, Maia aproape că îl împinse pe Ştefan. Se încordase în prag şi nu voia să intre. Apoi bezna aceea îl 
înghiţi şi nu se mai auzi decât un fel de bâzâit surd, probabil al aparatului care mergea. Dar uşa se deschise 
brusc şi în prag apăru o femeie între două vârste, vopsită strident, care întrebă cu voce tare:

– Cine-i cu dânsul? Cum vă închipuiţi că o să facă operaţie de hernie?!
Maia se trezi ca dintr-un vis urât şi se simţi deodată proiectată fără veste în camera aceea obscură. Ştefan, cu 

ochii închişi, probabil de ruşine sau de frică, zăcea întins pe patul cabinetului.
– Sunt soţia, zise fără viaţă în glas, Maia.
– Păi, cum să facă dânsul operaţie, când ia, uitaţi, ce are la ficat?!… Metastaze!
„Metastaze?” Cunoştea clar cuvântul acela, dar un resort lăuntric respingea brutal adevăratul lui sens. Şi 

apoi dacă chiar era aşa, cum putuse cruda aia de femeie, să spună fără nici o reţinere, de faţă cu nefericitul ei 
soţ, ce văzuse ea la ecograf?

Din clipa aceea totul începu să cadă ca într-un fel de hău adânc şi care nu se mai termina. Parcă se sprijinea 
de zidurile pline de mâl ale unei fântâni. Îl ţinea de mâini pe Ştefan, dar el aluneca lent, cu ochii înceţoşaţi de 
verdict, trăgând-o după el. Încotro?

Maică-sa se stinsese pe braţele ei, dar gestul acela cumplit de dureros fusese ca o izbăvire. I se păruse 
firesc. Dar el, cum să „plece”? De ce să moară, când aveau atâtea de făcut, când era fericit cu casa de la ţară, 
când îi regăsise pe ai lui sau se regăsise pe sine printre ei?

Şi pe ea cui s-o lase? Băiatul lor era departe şi la casa lui, iar Ştefan era acum singurul „copil” al ei. Ea cu cine 
o să rămână? Pe cine o să dădăcească? Nu, nu-l va lăsa să se ducă…! O să lupte, o să vândă tot, numai să-l 
salveze…
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Umbla prin tot oraşul după rodii, să-i facă suc, după sfeclă roşie şi morcovi, după ginseng şi o doctorie 
miraculoasă, adusă cu mari sacrificii din China, tien-sien sau „darul zeilor”. Îl ducea cu taxiul la spital şi zăceau 
acolo aşteptând cu orele să-i facă tratamentul cu raze. După trei săptămâni în care aparatul ba nu mergea, ba 
era coada prea mare să-i ajungă şi nefericitului de el rândul, s-au dus la o doctoriţă care i-a prescris 
chimioterapie. Măcar asta a avut bunul simţ să-i spună doar Maiei, că poate, tien-sienul o să-i prelungească 
viaţa cu trei luni, dar nu mai mult! Trei luni! Ca la piaţă, când iei trei chile de roşii sau de carne… Dar acolo, dacă 
nu-ţi ajung banii, te împrumuţi, speri, schimbi meniul! Dar aici? Ce să schimbi? Trei luni de viaţă?! Nu-i venea să 
creadă…

Se pervertise. Ochii îi plângeau, se vedea clar, dar glasul şi-l stăpânea, parcă nu era al ei, parcă vorbea 
altcineva, cu fermitate şi totdeauna îmbărbătându-l. Sau aşa credea ea.

Când Ştefan a rămas chel, chel, fără pic de păr şi s-a jurat că nu mai iese din casă, că o să râdă lumea de el, 
Maia a intrat în baie, i-a luat maşina de bărbierit şi s-a ras în cap. Întâi au izbucnit amândoi în plâns, apoi în râs, 
s-au îmbrăţişat şi au ieşit pe stradă, el cu bască, ea cu un şal.

De Crăciun a vrut la ai lui, la ţară. La el acasă. Simţea că sorocul morţii e pe aproape şi vroia să fie acolo. 
Zăcea fără vlagă ziua, cu o poftă cumplită de piftie şi sarmale, iar noaptea Maia îl purta dintr-o cămăruţă în alta, 
dintr-un pat în altul. Gemea, se foia ca un vierme, dar nu se plângea niciodată că îl doare. Aşa fusese 
întotdeauna, ascuns ca racul în mâl, dar cu un suflet bun şi cald, dacă nu-l mâniai. Apoi, într-o dimineaţă, când 
ea, sfârşită de atât nesomn, aţipise pe canapeaua din hol, a auzit-o ca prin vis pe Ecaterina strigând. Era la uşă, 
cu două vecine, care-l

cărau pe Ştefan. Plecase în zori, la biserică, la utrenie, dar nu reuşise să urce pe trepte. Îl găsiseră acolo, 
zăcând, şi o chemaseră pe Ecaterina să-l aducă acasă.

Doctoriţa de la spital, care-l îngrijea, îşi luase liber de Sărbători şi plecase în străinătate, la schi. Disperată, 
Maia sunase o prietenă, ginecoloagă de la un alt spital decât cel unde era în tratament Ştefan şi-i descrisese 
simptomele. „A intrat în comă hepatică! Adu-l urgent înapoi la oraş şi internează-l!” a sfătuit-o ea, ca o 
deşteaptă ce era.

Drumul acela a fost groaznic! I-a cărat cu maşina un nepot, Mielu, care a mânat ca nebunul, ca să ajungă la 
clinică în ajunul Anului Nou, când nu era nici dracu' acolo. Ştefan, aproape inert, zăcea fără vlagă. Palid spre 
cenuşiu, letargic, aproape inconştient.

– De ce l-aţi mai adus? s-a revoltat prosteşte şi cu cinism medicul de gardă. E în comă… Ce să-i mai 
facem?… Aveţi bani? Casa de asigurări nu ne-a mai dat nimic de două săptămâni… Un hepatamin şi o pungă 
de manitol fac o mie! Plus branula şi alte alea… Şi mai e şi Revelionul…

Maia l-ar fi sfâşiat, dar i se tociseră şi furia şi revolta după câte îndurase şi avea să mai îndure. Era pregătită 
să suporte tot, dar să trăiască bărbatul ei.

– Ocupaţi-vă de el, internaţi-l, vă rog, daţi telefon la farmacia spitalului pentru hepatamin şi luaţi şi pentru 
bunăvoinţa dumneavoastră! Fie-vă milă şi de mine… Şi-i strecură în buzunarul halatului nişte bani.

A fost infirmiera salonului 13 în acel An Nou. Pe întreg etajul, rezervele fuseseră sigilate şi toţi muribunzii 
înghesuiţi într-o singură încăpere. Stătea la picioarele patului pe un scăunel şi cum gemea Ştefan sau vroia 
ceva, sărea în sus să-l ajute sau să-i împlinească voia. Era ca atunci când născuse şi când, deşi salonul 
lăuzelor era în capătul celălalt al culoarului, ea auzea cum îi plânge copilul, separat de ea prin zidurile groase a 
trei saloane!

“Mâine vine doctoriţa, îl minţea ea pe bărbatu-său, şi plecăm acasă, şi o să te faci bine!” Pe 5 ianuarie, în 
sfârşit, a apărut şi ea. Proaspătă, calmă, roşie în obraz. Obişnuită cu pacienţii ei pe ducă. Deloc impresionată.

– Am fost cinstită cu dumneavoastră, o certă ea pe Maia. Ce pretenţii aveţi? V-am spus că în trei luni e… Au 
trecut cinci! Şi dacă el a simţit că i-a venit ceasul, de ce l-aţi întors din drum? De ce? Credeţi că noi suntem mai 
puternici ca Dumnezeu? Ce i-aţi făcut?

Va să zică toţi dădeau vina pe ea. Până şi Ştefan, i se părea ei acum, că o privea cu un fel de silă obosită, că-l 
chinuie, că-l poartă de colo-colo, deşi el nu mai vroia nimic, niciunde, decât la casa lui, la ţară, nu la casa lor, de 
la oraş. De ce nu înţelesese ea asta?

S-a stins pe braţele ei la puţină vreme după ieşirea din spital şi parcă ochii lui albaştri verzui ca apele 
învolburate primăvara, şi-au ciobit privirea undeva, în alt tărâm. S-a întors cu faţa la perete, să n-o privească 
sau cine ştie de ce, şi nu şi-a dat sufletul decât atunci când ea i-a pus pe piept crucea lui de bronz, crucea casei 
părinteşti.

Degeaba îi striga printre lacrimi Maia, cui rămâne ea. Cu ochii închişi, horcăind, lăsa doar câte o lacrimă să i 
se scurgă obosit, în coada genelor.

(Continuarea în numărul viitor)
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Dincolo de-apus

Un dor în mine plânge firul ierbii

Râvnind din depărtare flori de-argint

Mă doare de pădurea unde cerbii

Se-adună românește-n asfințit.

Îmi plânge o vioară la ureche

Și cu durerea ei nu mă împac

Tresare când poteca noastră veche

Ascunde pașii celor ce-au plecat…

Se-așterne peste tot povară grea

Pădurile-și trag pleoapa peste verde

Doi ochi imenși mai speră în ceva

Chiar dacă primăvara nu se vede.

Nici zorile nu sunt cum au mai fost

Își plâng durerea-n asfințitul mare

Și nu mai știu povestea pe de rost

Când raze escortau iubiri călare.

Izvoarele curg apele în sus

Iar timpul nu mai știe ora de e veche

Pământul se întoarce spre apus

Secunda moare-n ceas fără pereche.

Tragem cu sete de minutul greu

Iar cărțile de poker sunt făcute

Întindem mâna rece către Dumnezeu

Când dincolo de-apus se sting cornute…

Camelia Carmen STÃNESCU
Canada

cuvinte 

cu chip de copil rătăcit 

de mamă…

Mi-e teamă de serenada iernii, 

de gerul 

care ar zdrobi în mine 

ultima visare

când atârnați de stele vom plânge

șoapte.

Prin aburi reci

Dinspre iarnă 

timpul se vede rupt în bucăți 

de gheață 

călcate de nori cu aripile îngreunate de zborul 

prin aburi reci…

o literă din poem cade 

și lasă o urmă care va zâmbi 

soarelui 

din primăvara scrisă…

mă-ntorc să împac lacrimă care curge 

din călimară 

dar degetele îmi tresar 



76 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
În labirintul ultimei 

scoici de la țărmuri

Apus care îți curgi

culoarea

între două palme de catifea albastră

și taci frumusețea,

risipind-o până în labirintul ultimei scoici

de la țărmuri,

spune-mi,

de ce se împart oamenii în văzuți

și nevăzuți,

în răi și buni,

pe culori care îi adună și îi înfrățește

până când împărțeala

ajunge

la cei cu brațe de stâncă

și aripi de vultur…?

Atunci,

de unde vine tristețea cerului

și unde

stelele ascund vise cu furtuni de lacrimi

și zbor

și cântec…?

De-asta te iubeam, umbră…

Mi-e dor de tine

umbră a mea

rămasă în toamnele triste 

în care ţi-ai plâns

temerile 

când alergai după mine 

și nu-mi auzeai strigătul…

ștergeai urmele viselor mele rămase agățate 

de ciulini

prin păduri desfrunzite 

când iarba strivea bobul de rouă de pasul meu

temându-se 

că ești noaptea fugărită 

de tâlhari…

Te iubeam că erai neagră și nu te vedea 

decât soarele…

de-astea te iubeam,

umbră…!

Clipă și Ce…

Două bucăți ca timpul dintr-un întreg

care strânge și curge

lacrimă

din ochi albastru, deschis în spațiul dintre Nadir și 

Zenit,

îmi ard răsuflarea,

se adună și mă strivesc

iubindu-mă

din durere și cântec,

din secundă

și din roua virgină care stă de strajă

la poarta facerii…

Nopțile și zilele, ca un joc de cărți

al Universului,

trec la comanda înaltului tăcut

și în toată muțenia

pământului

ceasul rupe tăceri și dezleagă vise trimise.

Două bucăți ca timpul

dintr-un întreg,

tu și eu,

Clipă și Ce?

Leacul din rod

Flacăra stelelor adunate în horă,

sărutul ultimei iubiri

răvășită de ploi,

zguduită de viscole și mângâiată

de palma sfântă

a Domnului… ca un dar

coborât în durerea pământului

să-i fie vindecare,

leacul din rod și cântec…

Sărutul ultimei iubiri, ca o lume

a altei faceri pregătită

de ieri

când curgeau zorile

în apus,

să răsară … și iar…
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Din visări

Am înăbușit în ape

Setea din visări albastre

Și poteci am dat de-o parte

Să uit că sunt ale noastre.

Am dat soarelui căldura

Sufletului meu fierbinte

Gândului i-am luat arsura

Să se facă mai cuminte.

Am lăsat în urmă noapte

Zorile speranțe arse

Visele noastre curate

De uitare ninse, trase.

Ți-am lăsat un colț mai sfânt

Rătăcit pe zarea-albastră

Dacă plângi și nu mai sunt

Strigă-mă umbră-n fereastră…

Oceane în tumult

Să te cuprind nu pot,

te ascult 

doar,

într-o visare cu ochii deschiși

și-mi lipesc de tine 

geana

să te simt puls,

viață în mine

năvălind oceane în tumult,

sughiț al adâncurilor

care ridică valul să sprijine

cerul, oglinda

în care ne privim chipul...

să te cuprind nu pot,

te ascult doar

într-o visare a noastră

târzie...

CAMELIA CARMEN STÃNESCU · ENERGIE
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Şi în anul II de studii am cunoscut de asemenea pedagogi iluştri. Conducătorul nostru de grupă, care ne 
preda şi obiectul „Fiziologia normală”, era docentul Balakin. Acesta era un om cu o mare experienţă de viaţă, 
fostul terapeut principal în Armata Trei Ucraineană, care, din cauză că în anul 1944 s-a îmbolnăvit de 
tuberculoză, a fost demobilizat din armată şi numit ministru al sănătăţii în Republica Moldova. Avea o deosebită 
stimă faţă de noi, studenţii; deşi aveam program destul de intensiv, ne plăcea să ne întâlnim cu el. Nu duceam 
cont de timpul cât ne reţineam, fiindcă nu el ne reţinea, noi îl reţineam pe el. Veneam la el cu diverse probleme, 
inclusiv personale. Găsea timp să ne asculte şi ne dădea sfaturi bune pentru a depăşi orice situaţie. Ne 
povestea multe din practica organizării sistemului de sănătate în republică. Când au început confruntările 
militare între URSS şi China, el ne lămurea esenţa conflictului de la peninsula Damansk, aşa cum era de facto, 
nu se mărginea numai la informaţiile din ziarele oficiale. Cunoştea bine aceste locuri, deoarece în tinereţe 
acolo făcuse serviciul militar. În primăvara anului 1962, starea de sănătate a lui s-a înrăutăţit, a fost internat în 
spital, în Secţia de ftizie, unde accesul vizitatorilor era interzis, însă noi şi acolo pătrundeam. Cu părere de rău, 
într-o zi am aflat că profesorul nostru adorat a decedat. L-am petrecut pe ultimul drum cu mare durere în suflet; 
şi azi mi-l amintesc cu drag de multe ori.

Toţi studenţii erau încântaţi de şeful Catedrei de Fiziologie normală, profesorul Anatolii Zubkov. Ţinea 
prelegeri de un conţinut extraordinar, care depăşea materialul expus în manuale. Avea şi o metodologie 
specifică de apreciere a cunoştinţelor. În timpul examenelor de stat, în aulă, pe o masă specială, stăteau 
manualele şi materialele auxiliare pe obiect. Profesorul Zubkov ne permitea să ne apropiem să precizăm câte 
ceva din manuale înainte de răspuns. După părerea lui, dacă omul nu e pregătit, nu-l ajută acele 5-10 minute 
de folosire a manualului. Avea şi o ţinută impecabilă. Înalt, uscăţiv, îmbrăcat în costume clasice de o calitate 
extraordinară, cum le-am aprecia acum”et couture”, pe care rar le asambla cu cravată, ci de regulă – cu papion. 
Maniera lui de a conversa cu personalul catedrei şi studenţii (adresarea la care de obicei o începea cu fraza:” 
Dumneavoastră aveţi posibilitate să-mi acordaţi atenţie câteva minute?) – totul îl caracteriza ca intelectual, 
înzestrat cu cele mai înalte criterii de inteligenţă. Mai târziu am aflat că era originar din St. Petersburg, fiu de 
conte. În circumstanţe tragice a pierdut tata la vârsta de numai 4 ani, după revoluţie a rămas şi fără mamă – ea 
cu feciorul mai mic s-a refugiat în Finlanda, lăsându-l în grija bonei. Credea că vremelnic, s-a dovedit a fi o 
despărţire pe viaţă. Dar genetica şi cei 11 ani de acasă şi-au lăsat amprenta, el corespundea întocmai frazei lui 
A.Cehov: „B человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа и мысли” („La om totul trebuie 
să fie admirabil – şi faţa, şi hainele, şi sufletul, şi cugetul” – traducerea mea directă din rusă, posibil, nu prea 
reuşită). În prezenţa profesorului Zubcov colaboratorii catedrei şi studenţii automat manifestau un 
comportament fără cusur. Deşi se întâmplau şi excepţii. La catedră activa prin cumul un doctorand al unui 
institut din Academia de Ştiinţă. La o lecţie acesta a întrat în aulă, s-a apropiat de profesor, l-a luat de cot şi i-a 
făcut semn să iasă. Profesorul a reacţionat la această obrăznicie cum îi permitea educaţia – palid, cu glasul 
schimbat ne-a spus: „Cu permisiunea Dvs. facem o întrerupere”. Şi a ieşit din aulă. S-a întors peste vreo 10 
minute; după încă o pauză de tăcere ne-a spus: „Acest tânăr e insistent, v-a ajunge departe, dar lacunele în 
comportament şi cultura generală sunt atât de pronunţate, de par a fi incorigibile”. A efectuat un prognostic 
corect profesorul Zubcov. Această persoană a mers peste multe capete, a ajuns în unul din posturile înalte ale 
Academiei de Ştiinţă, însă şi atunci manifesta lipsa de noţiuni de cultură generală şi nu numai. Atât de energic a 
dat din coate, că nefiind medic, cu teze susţinute în domeniul medicinei veterinare, a ajuns şi în componenţa 
consiliului ştiinţific al Ministerului Sănătăţii şi la şedinţele colegiului acestui minister nu evita tentativele de a 
„instrui” lumea medicală.

La sfârşitul anului doi, am făcut primul serviciu de noapte în Secţia de chirurgie toracică a Spitalului 
Republican. A fost operată colega mea de grupă, Lena Scobici. Dat fiind faptul că suferea de bronho ectazii cu 
complicaţii, i s-au înlăturat segmentele afectate din ambii plămâni. După ce a fost transferată din sala de 
reanimare în secţie, noi, studenţii din grupă, am hotărât să facem pe rând de serviciu lângă ea, ca să-i acordăm 
ajutor individual nemijlocit. Noaptea am fost lângă Lena, am ajutat-o cu tot ce mi-a indicat să fac asistenta 
medicală şi medicul de gardă, am plecat de la ea la ora 8 dimineaţă, când s-a schimbat personalul şi nu mai era 
necesitate de asistenţă suplimentară. Deşi n-am dormit noaptea nici un minut, mergeam la cămin cu o senzaţie 

(continuare)

Prof. univ. Dr. Nadejda GODOROJA
Republica Moldova
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de mulţumire de sine, simţeam că ceea ce am făcut, am făcut bine. Şi când la sfârşitul anului, noi discutam în 
grupă care ar fi profilul dorit de fiecare, eu nu am spus în glas, însă m-am gândit: totuşi, chirurgia.

În anul trei am început să studiem obiectele clinice.
Practic în fiecare an de studii, la fiecare obiect studiul căruia îl începeam, întâlneam pedagogi remarcabili. În 

anul trei la catedra de chirurgie generală ne-a fost pedagog Lidia Pavlovna Kusmarţeva. De regulă, la fiecare 
catedră în prima zi de studii ne întâlnea pedagogul, făcea cunoştinţă cu noi, ne prezenta componentele 
catedrei, apoi discutam tema. La chirurgia generală Lidia Pavlovna nu ne-a întâlnit. N-a avut posibilitate. 
Efectua un procedeu urgent, de aceia ne-a întâlnit asistenta medicală, ne-a spus să ne echipăm corespunzător 
şi ne-a petrecut spre sala de intervenţii chirurgicale urgente. Înainte de a intra în sală chirurgul de gardă ne-a 
informat că cazul urgent al profesoarei noastre e un tânăr, operat de câteva zile pentru un echinococ la plămân. 
Din cauza schimbărilor inflamatorii cronice bondul bronhului n-a rezistat şi s-a instalat o complicaţie, 
periculoasă pentru viaţă – pneumotorax închis: la inspiraţie aerul intra în cutia toracică, dar la expiraţie nu 
ieşea, comprimând plămânul şi deplasând mediastinul. Scopul intervenţiei chirurgicale era instalarea 
drenajului în cavitatea pleurală – pentru a evacua aerul din ea . Şi ne-a petrecut în sală. Pe masa de operaţie 
stătea pe şezute un tânăr de 20 ani, la care Lidia Pavlovna îi aplica anestezie locală. Ea a înţeles, a simţit că noi 
am întrat, dar n-a ridicat ochii să ne vadă, toată atenţia ei era la ceia, de ce se ocupa. Ea comunica cu bolnavul, 
îl liniştea, spunea că în afară de prima injecţie nimic n-o să-l doară, că peste câteva secunde o să respire uşor. 
Mi-am imaginat cât de mult suferă acest bolnav, ce pericol pentru viaţa lui e complicaţia prin care trece şi 
secundele au fost o veşnicie pentru mine. Am simţit că mi-s moi picioarele, văd rău şi m-am rezemat de perete. 
M-am pomenit pe fotoliu în coridorul secţiei, colegii mi-au scos masca de pe faţă, mi-au şters faşa cu o meşă 
umedă şi mi-am revenit. Peste 3 ore, la sfârşitul lecţiei, m-am uitat în oglinda de pe perete: faţa mea nu era 
palidă, era albă că halatul medical. A doua zi m-am dus în secţie să aflu cum se simte bolnavul în cauză. Lidia 
Pavlovna m-a întâlnit amabil, mi-a arătat prin geamul sălii de reanimare că bolnavul e în afara oricărui pericol, 
de ce eu m-am bucurat mult. Dar după aceasta pe tot parcursul semestrului răspundeam la teorie, însă Lidia 
Pavlovna nu-mi permitea să intru în sala de operaţii sau de pansamente. Eu, însă, compensam cu faptul că 
frecventam secţia chirurgicală a Spitalului Republican în nopţile când spitalul deservea cazurile chirurgicale 
urgente. Peste jumătate de an, Lidia Pavlovna m-a întrebat: „O să poţi rezista în sala de operaţie?”. Eu i-am 
spus că asta o fac de mult timp. Într-o discuţie ulterioară între colegi, discutând despre profesia viitoare, eu de 
acuma am spus că o să fiu chirurg. Ţinând cont de faptul cum am suportat prima lecţie, colegii mei au rămas 
şocaţi şi au luat cuvintele mele drept o glumă.

La catedra de Chirurgie generală printre toţi colaboratorii, fără dubii, profesionişti superbi, se deosebea un 
pedagog în vârstă. Se deosebea prin modestie, maniera simplă de comunicare cu studenţii şi colaboratorii şi 
prin respectul profund al colaboratori faţă de el.

Colaboratorii nu numai îl salutau cu o deosebită plecăciune, ci se adresau pentru consultaţii în cazurile 
clinice dificile, îi urmau recomandările, îi comunicau rezultatele obţinute, de şi el nu era şef de catedră. După 
cum am aflat mai târziu, acest pedagog era o persoană bine cunoscută de toată comunitatea medicală din 
Republica Moldova – Sorocian Ipatii Hristoforovici, primul rector al Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău, chirurg cu o vastă experienţă clinică, fost sef de spital specializat chirurgical în timpul războiului. 
Peste mulţi ani, lucrând în arhiva Institutului Oncologic (colectam materialul clinic pentru prima teză), am găsit 
şi răsfoit registrul intervenţiilor chirurgicale, zilnic efectuate la începutul anilor cinzeci. Am înţeles atunci că 
atitudinea faţă de Ipatii Hristoforovici se datora faptului că era nu numai organizator al şcolii superioare de 
pregătire a cadrelor medicale din republică, ci şi chirurg excelent, devotat profesiei. La sfârşitul anilor cinzeci el 
era şi medic şef al Dispensarului Oncologic, conform registrului efectua practic zilnic două gastrectomii – 
intervenţii chirurgicale de volum foarte mare în caz de cancer gastric .

Aş putea să vorbesc până la nesfârşit despre fiecare din pedagogii mei de pe atunci, însă o să le acord o 
atenţie deosebită celor, care mi-au marcat viaţa. Printre ei, Omul Emerit în Ştiinţe,profesorul Nicolai Vasilievici 
Fetisov şi Omul Emerit în Ştiinţe, profesor universitar Iraida Alexandrovna Iakovleva.

De şi frecventam, în măsura posibilităţilor, serviciile de noapte la Catedra de chirurgie generală, m-am înscris 
în cercul ştiinţific la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială. Dat fiind faptul că începusem această disciplină şi 
eram încântată de tehnica chirurgicală, în primul rând a şefului de catedră, profesorul Nicolai Vasilievici 
Fetisov, am îndrăgit această specialitate. În timpul cela, profilul catedrei era intervenţiile chirurgicale în 
malformaţii şi plastia posterioară a defectelor după înlăturarea acestora, asistenţa chirurgicală în caz de 
procese inflamatorii purulente în această regiune, tumorile maligne în sens de diagnostic şi efectuarea etapei 
chirurgicale a tratamentului. Toţi colaboratorii catedrei şi ai clinicii erau chirurgi experimentaţi, îndeosebi 
admiram tehnica chirurgicală a şefului de catedră, profesorului Fetisov. Kazac de pe Don, cu o statură 
impunătoare, mâini puternice şi degete mari opera apodactil, fiecare mişcare la el era precis calculată. 
Intervenţiile chirurgicale de volum impunător adesea la baza craniului se terminau cu suturarea intradermală a 
pielii, după care rămânea o cicatrice fină, puţin observabilă. Aceasta şi este culmea profesionalismului. Dat 
fiind faptul că una din direcţiile activităţii catedrei era diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor maligne, 
la şedinţa cercului ştiinţific studenţesc al catedrei profesorul Fetisov mi-a propus să iau ca temă de investigaţie 
„Manifestările clinice ale cancerului maxilarului în funcţie de localizarea procesului tumoral” şi mi-a spus că 
şeful nemijlocit al meu, care mă va ajuta la îndeplinirea acestei lucrări, va fi asistentul catedrei Pavel Dmitrievici 
Godoroja. Eu nu-l cunoşteam, îi cunoşteam pe profesorii Guţan A.E., V. Okuşko, care erau chirurgi de talie 



80 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
superioară şi m-am gândit că mai bine ar fi fost să mă repartizeze la unul dintre ei sau la şeful de secţie Victorin 
Melihov. Deoarece ceilalţi profesori deja aveau discipoli, a trebuit să rămân la Godoroja. La şedinţă participa un 
tânăr îmbrăcat în costum chirurgical, care m-a privit foarte atent când am intrat în sală – acesta şi s-a dovedit a 
fi Pavel Dmitrievici. La sfârşitul şedinţei cercului ştiinţific, profesorul Fetisov a spus că Pavel Dimitrievici mă va 
ajuta la acumularea materialului clinic şi selectarea literaturii necesare. Într-adevăr, Pavel Dimitrievici mi-a 
recomandat să încep studiul literaturii de la monografia fundamentală a academicianului N.N. Petrov – 
„Tumorile maligne”. Totodată, pentru a înţelege mecanismul acţiunii preparatelor chimioterapice care se aplică 
în oncologie, mi-a recomandat monografia lui L. Larionov „Chimioterapia tumorilor maligne”. Peste două zile s-
a şi prezentat la cămin şi mi-a adus monografiile corespunzătoare. Colaborarea noastră în temă pe parcurs a 
atins şi alte aspecte, dar despre aceasta – mai târziu.

Pe Iraida Alexandrovna am cunoscut-o când ne-a ţinut prelegere la unul dintre cele mai dificile obiecte ale 
medicinei: Morfopatologie. În aulă a intrat o doamnă tânără, cu faţa de o frumuseţe rară, cu părul încărunţit 
înainte de vreme, înaltă, zveltă, într-un halat alb ca zăpada, în pantofi cu tocuri înalte – leit chip de vedetă. Am 
fost încântată de faptul cât de simplu ne lămurea ea noţiuni şi mecanisme, structuri morfologice, material atât 
de dificil, încât despre acesta se zicea: „Cine a trecut cu succes morfopatologia, acela va deveni medic”. Spre 
sfârşitul prelegerii, eu o admiram pe Iraida Alexandrovna şi ca pedagog, savant şi femeie. Nu odată am 
admirat-o pe parcursul studiului acestui obiect. Am avut fericirea să-i răspund şi la examenele de stat pe 
obiectul respectiv. Anticipez faptele: când peste un an după absolvirea Institutului de Medicină am fost 
transferată de la Spitalul nr. patru la noul loc de muncă – Institutul Oncologic, am fost nespus de fericită şi 
pentru că îmi plăcea specialitatea şi pentru că în Institutul Oncologic adjunct al directorului pe ştiinţă era 
profesor Iakovleva.

Practic în fiecare zi a celor patruzeci şi şase de ani de activitate a mea la Institutul Oncologic aveam câteva 
momente de comunicare cu Iraida Alexandrovna – de la consultaţia preparatelor în cazurile clinice dificile, 
până la elaborarea direcţiilor ştiinţifice, discuţiilor rezultatelor preliminare şi altor aspecte ale vieţii medicale. Ea 
mi-a fost conducătorul ştiinţific la ambele teze. Eu nu eram excepţie – aşa se atârna profesor Iacovleva la 
fiecare specialist: şi la cei tineri, şi la cei cu experienţă. Dat fiind faptul că în oncologie nu pot fi teme ştiinţifice 
fără un component de studii morfopatologice, Iraida Alexandrovna îi ajuta pe toţi competitorii, deşi nu figura în 
toate temele ca conducător. De aceea la o discuţie lejeră, după o susţinere de teză, am propus s-o numim 
mama oncologiei moldave. Pentru mine într-adevăr a fost a doua mamă, mă duceam la ea şi cu bucuriile şi cu 
necazurile pe care le aveam. De aceea, pe parcursul expunerii peripeţiilor vieţii mele mă voi întoarce la Iraida 
Alexandrovna nu o singură dată. Mult mai târziu, spre sfârşitul activităţii în domeniul medicinii, nu apreciez 
succesele obţinute prin numărul de publicaţii şi teze susţinute, participare la congrese internaţionale, discipolii 
mei, cât printr-un indice sumar individual – de la admiratoarea profesor Iakovleva, care pentru mine a fost şi 
rămâne un Dumnezeu în medicină, până am devenit prietena fidelă a ei, care mă numeşte aşa cum mă 
dezmierdau părinţii – Nadiuşa.

Când ne-am întors la studii după vacanţa de vară în a.1962 ne-a mirat prezenţa asortimentului bogat de 
produse alimentare în magazine. Mass-media nu comenta acest fapt, dar lumea vorbea că aşa acum vor fi 
aprovizionate toate capitalele şi oraşele mari. Dar pe la bucătării (în URSS primirea în bucătărie însemna o 
primire cordială, neoficială; acolo se întâlneau numai cei mai apropiaţi, mai scumpi, mai de încredere) în 
şoaptă se vorbea că conducerea vrea să schimbe atmosfera socială, care se stabilise după răscoala 
muncitorilor de la uzinele din Novocercask, care fusese potolită prin aplicarea forţei militare – mitralierelor, 
tancurilor. De şi nici un cuvânt despre acea răscoală nu se vorbea în presă, dar informaţia se răspândise prin 
sursele neoficiale, precum şi cele externe – radio „Europa liberă”, care, cu obstacole, dar totuşi era ascultat de 
mulţi.

Eu am mai avut o schimbare pozitivă. Catedra Militară ne-a înmânat orarul, conform căruia pe rând, câteva 
grupe de studenţi plecau cu transportul universităţii la un tir în câmp, pentru a ne antrena la tragerea în ţintă din 
armă. Acolo ne-au repartizat în grupuri mici – la doi studenţi, înmatriculaţi după şcoală – un student care făcuse 
armata. După un instructaj ne-au dat arme, câte zece cartuşe şi le-am folosit – am împuşcat, după ce au socotit 
punctajul de precizie, obţinut de fiecare. Eu m-am bucurat de mare succes deoarece am fost unica, care din o 
sută puncte posibile am obţinut optzeci şi şapte. După aceasta am fost eliberată de la secţia sportivă de înot 
(mare bucurie!), transferată la secţia de la catedra militară, care nu mă ocupa cu antrenamente istovitoare, ci 
mă antrenam numai de două – trei ori înainte de competiţii. După anul trei am refuzat şi de la cercul de dans, am 
folosit faptul că în anul patru nu mai era obligatorie participarea la diverse cercuri – artistice sau sportive. În 
sfârşit, s-a terminat perioada, când funcţionam ca un robot, în programul căruia erau prevăzute activităţi de 
toate tipurile cu întrerupere de cinci – şase ore – pentru somn. La începutul însuşirii obiectelor clinice mulţi 
studenţi se încadrau în activitatea diverselor cercuri ştiinţifice, care funcţionau la toate catedrele. Eu timpul 
liber îl consacram studiului literaturii în domeniul oncologiei, dar nu numai. Prelungeam să frecventez 
evenimentele culturale – premierele la teatru, cinema etc. Mă bucura însăşi starea de libertate, când pentru a 
doua zi trebuie să pregăteşti o temă la un singur obiect clinic, că dispăruse punctul fix din creierul meu – să mă 
includ, să nu întârzii, să dovedesc…

(continuare în numărul viitor)
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T.R.

Grigore ALEXANDRESCU
22.02.1810 – 25.11.1885

PORCUL LIBERAT

Când s-au liberat țiganii, în anul de la Hristos

O mie și… nu știu câte, unul din ei, omenos,

Vru și el să libereze pe un porc ce el avea,

Și în jug de multă vreme lingă șatră îl ținea.

Îl chemă dar și îi zise: – „Porcule, purcelul meu,

Cunosc însumi, din cercare, jugul cât este de greu.

De aceea te fac liber; d-acum poți viețui

Oricum ți-o plăcea, și hrana singur a ți-o dobândi.”

– „Să trăiești ! însă stăpâne, în grădini poci eu intra,

Pepeni, dovlecei și verze fără grijă a mânca?”

– „Ba nu, astea sunt oprite.” – „Așadar, îți 

mulțumesc,

Cu un sfert de libertate, drept să spui, 

nu mă-nvoiesc.

Ba crez chiar că e rușine, când toți porcii au trăit

La coșare în robie, să ies eu mai osebit,

Să-mi ridic mai pe sus botul și de treapta lor să fug,

Ș-apoi ce ar zice boii văzându-mă fără jug?”

Unii-nțeleg libertatea ca porcul cel țigănesc;

Alții, deprinși cu robia, de ea greu se despărțesc.

(„Rumânul” 14 / 27 Decembrie 1857, 

volumul „Meditații, elegii, epistole, satâre și fabule”,

1863)



82 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Termenul Haos a apărut pentru prima 
da tă  în  epopeea sumer iană a  lu i 
Ghilgameș, ca o metaforă a cosmogoniei 
civilizațiilor străvechi. Cosmosul, adică 
Ordinea, s-a născut din haos. În Grecia 
an t i că ,  Anaxagoras  cons ide ra  că 
matematerialitatea este haotică, dar un 
element de natură spirituală asigură 
Ordinea în univers. Prin haos el înțelegea 
dezordinea, ceva lipsit de predictibilitate, 
adică opus ordinii.

Nu intrăm în detalii istorice pentru a vedea 
cum s-a cristalizat mai departe, în timp, 
teoria haosului. Ea există, pur și simplu. și 
datorită dezvoltării mecanicii cuantice.

De la începutul anilor `80, s-a cristalizat 
teoria catastrofelor (Rene Thom), înrudită 
cu teoria haosului. În termeni comuni, 
catastrofele apar atunci când în dinamica 
unui sistem, fenomen, apar schimbări 
b ruș te  de  compor tament , 
imprevizibile, dramatice.

Va r i a b i l e l e  d u p ă  c a r e 
funcționează sistemul se perturbă și 
atunci are loc degenerarea funcționalității 
sistemului.

Sistemul politic este un subsistem al 
s istemului  socia l  care are un ro l 
determinant: acela de a traduce decizii cu 
caracter obligatoriu pentru întreaga 
societate. Actorii fundamentali ai 
sistemului politic sunt cetățenii și 
guvernul.

Nu ne-am propus să facem teorie 
pol i t ică, dar este bine să șt im, 
totdeauna, de unde plecăm. Am invocat 
câteva concepte, care, într-o analogie 
cu realitatea, ne dau măsura lucrurilor.

Și mai este ceva foarte important de știut: 
diferența între un politician și un om de stat. 
Politicianul guvernează prin forță, odată ce 
a ajuns în poziția sa prin forța persuasiunii. 

Dr. Rosemarie HAINEª
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Adevărata putere e reprezentată de oamenii de stat. Aceștia, atașați de principii ce nu au nevoie să fie 
demonstrate, guvernează prin inspirație și oferă pilda celorlalți prin puterea propriului exemplu.

Pentru a-și masca motivațiile subterane, forța se sprijină pe retorică, pe propagandă. Adevărul însă nu are 
nevoie să fie demonstrat pentru că este evident. Principiile pe care se bazează adevărata putere nu necesită 
justificări, așa cum se întâmplă în cazul forței. Forța divizează, în timp ce puterea unifică. Puterea îi servește pe 
ceilalți, în timp ce forța se servește pe sine.

Un veritabil om de stat servește poporul, în timp ce politicianul îi sacrifică pe ceilalți pe altarul intereselor 
personale.

În secolul XX, Gandhi a învins colonialismul fără apel la forță” ci aliniindu-se la un principiu referitor la 
demnitatea umană și la dreptul la libertate. Aceste drepturi îi revin omului grație naturii sale divine, iar drepturile 
omului nu pot fi garantate de vreo forță pământească, ci fac parte din însăși natura sa intrinsecă.

Cel de al treilea război mondial este în plină desfășurare. Mijloacele sale sunt definitorii pentru secolul XXI. 
Bătălia se duce pe mai multe niveluri și pe mai multe fronturi. Subsistemele sociale, cel politic, economic, 
cultural, al mediului, al resurselor, al sănătății sunt subminate. Existența umană însăși este atacată. 
„Pandemia” este un atac biologic fără precedent asupra fizicalității corporale, dar și asupra conștiinței umane, 
în general. La libertatea cognitivă care se referă la protejarea și promovarea dreptului de a gândi independent, 
ca individ. O umanitate nepregătită să facă față.

Ce înseamnă atacul pandemic? Supraveghere, control, pedeapsă biologică utilizând farmaco terapia.
Fabricarea fricii motivate devine industrie.
Cum răspundem unui atac concertat care are aparența Haosului: Subsistemele cad ca într-un joc de domino, 

iar individul atacat neuropsihic și neurochimic cade aproape narcotizat. Iar din Haos prind viață structuri și 
forme noi, într-o, într-o ordine aleatorie.

Ce vedem astăzi? Televiziunile naționale furnizează în flux continuu o contabilizare a accidentelor, 
deceselor, jafurilor, violurilor, falimentelor, fără să propună (ca formatoare de opinie, nu?) măcar o viziune 
optimistă asupra viitorului.

Frumusețea lumii și a vieții a dispărut brusc. E jenant să vorbești despre lucruri bune, frumoase, adevărate. 
Așa-zisul flux de „știri” este o înșiruire de fapte ale altora, care ne trăiesc propria viață.

Lumea este condusă prin comunicare. Prin hiper-comunicare, narcisism (vezi canalele youtube), 
megalomanie, minciună. Este adevărat, schimbările sunt dureroase. Dar acum fac apel la confuzie și și 
paralizie socială și lipsa responsabilității față de semeni. Doar suntem în război!

Ne întrebăm dacă nu cumva omul și-a pierdut capacitatea de a distinge binele de rău, adică și-a pierdut 
discernământul ca valoare spirituală fundamentală.

Am parafrazat în titlu numele unui film lansat în anul 2008 în Anglia. Nu contează autorul, regizorul. Cuvântul, 
în sine, este de o sugestivitate profundă. Mi s-a părut că această numire corespunde, în cel mai înalt grad, 
realității pe care o trăim în România. zilelor noastre. Evenimentele reale le cunoaștem cu toții. Știm sau ar 
trebui să știm că prin cuvinte ne creăm propria realitate. Prin cuvinte ne creăm, noi ca societate, propriile 
reprezentări și percepții despre ceea ce se întâmplă.

Ne întrebăm, atunci, ce tip de realitate ni se induce prin decizii, hotărâri, ordonanțe amețitoare, prin care 
suntem aruncați într-un vârtej al supraviețuirii? Ce trebuie să se nască din acest haos al comunicării? Cui 
servește această sarabandă a „adevărurilor științifice” care, de fapt, nu dovedesc nimic? Ce valori ni se 
propun? Ce idealuri de urmat? Ce leadership? Ce viziune asupra viitorului avem? Întrebări fără răspuns.

Viitorul omenirii se prefigurează ca fiind unul complex, cu un ritm de schimbare amețitor, plin de riscuri și 
neprevăzut. Nu ne erijăm într-o instanță care dă lecții, dar nici nu vrem să fim predicatori în pustiu.

Se vehiculează un termen relativ la viitor:”conștientizare previzionară”, adică a ști asupra căror aspecte să te 
apleci, ce trebuie să vezi și cum să folosești informațiile pentru a obține un beneficiu. Nu putem să ne 
poziționăm în ipostaza de victime reactive ale viitorului. Trebuie să știm ce ținte avem, ce strategie, ce 
instrumente și cum acționăm

Singurul nostru țel este să luptăm acum cu un virus? Nimic altceva nu contează? „Absurdistan”.
Ce model de societate ni se propune?
Vorba unui filosof oriental, trebuie să fiți foarte atenți dacă nu știți încotro vă îndreptăţi, pentru că s-ar putea să 

nu ajungeți acolo”

24 ianuarie 2021
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„Zarurile au fost aruncate”! „După lupte seculare…” (să glumim puţin, chiar dacă jumătate din 
americani…plâng) America are un nou preşedinte – Joe Biden pe scurt (și pentru popularitate) şi Joseph 
Robinette Biden Junior (Jr.), pe…lung; a fost „umbra” lui Barak Obama (vicepreşedinte) timp de 8 ani şi 47 de 
ani în total, în funcţii publice, inclusiv senator din partea micuţului stat Delaware (sub un milion de locuitori), în 
Senatul Statelor Unite, din anul 1973 până în 2009(!). Cam „vechi” noul preşedinte al Americii – pe 20 
noiembrie 2020 a împlinit 78 de ani; este însă „uns cu toate alifiile” de politician! Că ne place sau nu ne place, 
că s-a furat sau nu la alegeri, trebuie să-i urăm… succes și mulţi ani înainte! Să ne rugăm pentru el, să nu aibă 
soarta lui J.F. Kennedy, cu haosul fără precedent de acum! Nu este prea bătrân după standardele Nord 
Americane şi se poate bucura că a bătut recordul de cel mai bătrân preşedinte american din toate timpurile, 
depăşind recordul fostului preşedinte Donald J. Trump, care a depus jurământul de „şef suprem” la 70 de ani!

Deci…așa patriotism mai rar! În loc să se bucure de cele 3 pensii pe care le are (a fost și profesor la Widener 
University), plus a patra, cea a soției – Jill Biden, care a fost profesoară de engleză la Colegiul Tehnic Delaware 
și de alte surse de venit (a scris şi o carte în 2007 – Promises to Keep, care i-a adus și îi aduce un royalty 
substanţial – în total familia a câștigat $22,5 milioane din 1998 până în 2019 – a mai scris și alte cărți!) și de 
nepoțele şi nepoţei (are vreo 6), după o pauză – la pensie 4 ani, a reuşit să devină, cu ajutorul banilor mulți ai 
democraţilor și al mass-mediei mincinoase și manipulatoare („curat – murdar” democrație!) cel de-al 46-lea 
preşedinte al SUA. Cu sănătatea stă bine; aşa cum este scris în buletinul medical (obligatoriu pentru un nou 
preşedinte), s-a refăcut total după necazurile avute cu sănătatea şi este în plină formă! A scăpat de două 
anevrisme (ce noroc pentru America!) și a renunțat la vezica biliară; prin 2009 făcea fibrilaţii atriale (acum nu 
mai face), a avut cancer de piele fără melanoame (mare noroc!), a făcut operaţii de sinus şi… nu ia prea multe 
medicamente – numai pentru colesterol, pentru subţierea sângelui, pentru reflux gastric şi împotriva alergiilor 
sezoniere. Este de admirat că nu l-au înfrânt marile tragedii prin care a trecut – prima soție Neilia și fetița Naomi 
au murit într-un accident de mașină pe 18 decembrie 1972 (mergeau să cumpere un brad de Craciun), iar 
supraviețuitorii – doi băieței, au suferit fracturi multiple. Unul dintre ei a murit de cancer cerebral în anul 2015. 
Ferească Dumnezeu! Este ușor de imaginat – a suferit enorm actualul Președinte și trebuie sincer compătimit. 
Bine că mai este în toate mințile!

Unii americani mai răi sau pesimişti, sunt convinşi că nu va apuca să ducă la sfârşit mandatul şi se va împlini 
visul de aur al democraţilor de a avea ca şefă (cel puţin aparent) şi preşedintă a Americii o femeie, pe 
vicepreşedinta Kamala Devi Harris (56 de ani). Până recent, a fost Procuror General în California. Are o 
impresionantă biografie; mama ei – Shyamala Copalan, a emigrat din India, iar tatăl ei, Donald Harris, a 
emigrat în SUA din Jamaica. Acest tată jamaican, a ajuns profesor universitar „marxist” la Universitatea 
Stanford, care are ca motto deviza – The wind of freedom blows!. Oare a ales „vântul libertății” (wind of 
freedom) când a părăsit-o pe soţia sa cu două fetițe? Kamala avea 5 ani, iar sora ei Maya, numai 3 ani, când au 
rămas fără tată. Kamala (în hindusă „kamal” înseamnă lotus) avea 12 ani, când mama ei a obținut o slujbă bună 
la Montreal (cercetătoare) şi ca urmare a fost dată la şcoală în „Sin City” (Orașul păcatului) , mai exact la 
Westmount High School. Evident, alegerea ei ca vicepreședintă a Americii, a produs bucurie mare în cartierul 
Westmount şi la şcoala în cauză, pe care a absolvit-o în 1981 (eu am ajuns la Montreal în 1984). Soţul 
vicepreşedintei Kamala este avocat, pe nume Doug Emhoff (mai exact Douglas Craig Emhoff) şi a devenit al 
doilea Gentlemen la Casa Albă şi primul bărbat de origine semită în această poziţie, în toată istoria Statelor 
Unite, aşa cum soţia sa este prima vicepreşedintă de sex feminin. În plus, este prima vicepreşedintă „de 
culoare” în istoria Americii.

Ceremonia din 20 ianuarie, de inaugurare a noilor conducători, va intra în istorie ca cea mai bine păzită în 
istoria Statelor Unite, cu peste 25.000 de soldaţi şi agenţi secreţi, mai mulţi decât toţi soldaţii americani din 

Alexandru CETÃÞEANU
Canada



Afganistan, Siria, Bahrain, Kuwait, Turcia, Quatar şi Arabia Saudită. Să nu mai vorbim de reţeaua de garduri şi 
de bariere din zonă. De cine trebuiau apărați conducătorii iubiți din celebrul Capitolium şi Casa Albă, de cine a 
existat și există atâta frică? Desigur, de americanii „extremişti”, rămaşi convinşi că s-au furat alegerile, în ciuda 
eforturilor mass-mediei aproape totalitare, de a convinge că nu este adevărat. Pe 6 ianuarie, la îndemnul 
preşedintelui Trump prin Tweeter și email-uri (am primit și eu chemarea), au venit să-și arate susținerea 
pașnică a Președintelui (înfruntând riscul enorm de a se contamina cu virusul CCP (Chinese Communist Party) 
– cum a numit preşedintele Trump Covidul 19} între 500.000 şi 700.000 de suflete (asta nu o să auziţi la CNN) 
dar, numai aprox. 160 de temerari (deci cam 1 din 4.000, incluzând provocatorii „de meserie”, deghizați în 
suporteri ai președintelui Trump – unul fiind un român pe nume Eduard Florea, care sub numele de 
„LoneWolfWar”, îndemna la acţiune armată, din contul la platforma Parler, acum suspendată) au forțat intrarea 
în clădirea interzisă, încercând să facă „insurecţie”, cum susțin democraţii şi mass-media aservită lor. Câtă 
naivitate şi manipulare ridicolă de informaţii! Dacă ar fi fost vorba de o tentativă de „insurecţie”, dacă o anumită 
organizaţie ar fi planificat aşa ceva, s-ar fi organizat mai bine, ar fi avut arme multe (că există enorm de multe în 
SUA) şi cel puţin aveau banderole, pentru a se recunoaşte între ei, în învălmăşeală, membrii grupării 
respective. Dar democrații (nu chiar toți) și mass-media, încearcă să exagereze incidentul din 6 ianuarie, 
pentru a justifica al doilea „impeachment” al fostului preşedinte Trump și mai ales pentru a dormi liniștiți, 
eliminând posibilitatea ca acesta să candideze din nou la alegerile din 2024 și să revină la putere. Tot așa, 
folosind ca pretext această „mare crimă” la adresa democrației (demonstraţiile „pașnice” Black Life Matter, au 
făcut zeci de victime și au produs pagube enorme!), președintele Trump a fost blocat de a mai comunica pe 
Tweeter, Facebook, Instagram, pe email și pe alte căi, să nu incite la violență, așa cum este acuzat că ar fi făcut 
înainte de 6 ianuarie şi în discursul din 6 ianuarie, ţinut la aprox. 4 km de Capitolium. „Big brother” a decis că 
există libertate de opinie, dar numai pentru cine vrea el. Am ascultat cu atenţie acele discursuri (au vorbit 
membrii familiei Trump şi câțiva susţinători) şi nimeni, inclusiv preşedintele, nu au îndemnat la violenţă, aşa 
cum se sugerează fără întrerupere. În plus, această mass-media mincinoasă şi coruptă, nu menţionează 
absolut nimic despre marile realizări ale fostului preşedinte Trump. Să menţionez numai câteva – lista este 
lungă: o „explozie economică” (economic boom) fără precedent (înainte de pandemie, evident), multe slujbe 
create şi ocazii de investiţii, eliminarea birocraţiei excesive și a multor regulamente (cum ar fi necesar să se 
facă şi în România), renegocierea convenţiilor economice, reducerea taxelor pentru clasa mijlocie a Americii, 
modernizarea armatei, construcţia a 724 km de gard la graniţa cu Mexicul (impropriu zis zid – wall în engleză), 
reîntoarcerea multor companii acasă – cu alte cuvinte punând interesele Americii pe primul loc. Nici chiar faptul 
că pentru prima dată în istorie, Preşedintele Trump a deschis calea pentru a se ajunge, în sfârşit, la pace între 
Israel şi ţările arabe, nu a contat. Cum am zis mai sus, lista realizărilor este lungă. Chiar şi faptul că a redus 
masiv şomajul la populaţia de culoare nu a avut importanţă, nu a fost amintit de mass-media MSM. Aş vrea să 
nu fiu înţeles greşit – nu sunt un „trampist” , nu sunt de acord (sau poate că nu înţeleg) cu tot ce a făcut sau a 
spus, dar urăsc mult comunismul deghizat în socialism şi îl simt penetrat în minţile multor americani. În plus, 
urăsc manipularea, minciunile, exagerările despre aşa-zişii extremişti -„white suprematists”, care nu există, 
sau dacă ar exista câţiva, nu reprezintă un pericol pentru majoritatea americanilor.

Îmi cer scuze că îmi permit să fac niște socoteli simple cu așa-zisul „vot popular” la alegerile din SUA, pe care 
nu le-am auzit menționate de nimeni, dar mi se par interesante de știut (spre ușurință, rotunjesc cifrele):

 În anul 2004, au votat 121 de milioane de americani, 62 de milioane pentru George W. Bush (membru în 
Grand Old Party – GOP, cum mai este numit Partidul Republican) și 59 de milioane pentru John Kerry 
(democrat).

 În anul 2008, au votat 127 de milioane de americani, 66 de milioane pentru democratul Barack Obama și 61 
de milioane pentru republicanul Mitt Romney. Deci o creștere față de 2004 de 6 milioane de alegători.

 În anul 2012, au votat 129,5 de milioane de americani, 69,5 milioane pentru Barack Obama și 60 de milioane 
pentru republicanul John Mc Cain. Creștere de aproximativ 2,5 milioane față de anul 2008.

 În anul 2016, au votat 129 de milioane de americani, 66 de milioane pentru democrata Hillary Clinton și 63 de 
milioane pentru candidatul Trump, care a câștigat totuși alegerile, la numărul de electori. Descreștere față de 
2012 cu o aprox. o jumătate de milion.

 În anul 2020 – au votat 155 (!) de milioane de americani, 81 de milioane pentru democratul Joe Robinette și 
74 de milioane pentru președintele Donald John. Acestea sunt cifrele oficiale, contestate de 70% din 
republicani, după cum informează MSN. Deci, o creștere bruscă de 26 (douăzeci și șase!) de milioane de 
alegători. Cum este posibilă o așa creștere, cum nu a mai existat in istoria SUA? Covidul să fie de vină? Vom 
vedea în anul 2024 dacă se va păstra această tendință, să-i spunem așa. Timpul trece repede.

Pe 20 ianuarie, în jurul orei 8 dimineața, preşedintele Trump, mână în mână cu Melania, au părăsit Casa 
Albă, nu înainte de a schimba câteva cuvinte cu reprezentanţii presei. Şi-a luat rămas bun de la toţi, cu 
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menţiunea că nu va fi un „goodbye” pentru multă vreme (?). Apoi, a plecat cu helicopterul (numit Marine One) şi 
a aterizat la Joint Base Andrew Airport. Acolo s-a urcat pe un podium (în timp ce se trăgeau 21 de salve de tun) 
şi a ţinut un scurt discurs de rămas bun, în faţa altor reprezentanţi mass-media, subliniind realizările 
administraţiei Trump din ultimii 4 ani (a vorbit fără telepromptere) şi menţionând că „nu a fost o administraţie 
obişnuită”, ci una care a pus „fundaţia” pentru binele Americii. A urat noii administraţii „great luck and great 
success” fără să pronunţe numele noului preşedinte. Apoi, cei doi, însoţiţi de vocea lui Frank Sinatra cu 
cântecul My Way („Am făcut totul în felul meu…”), s-au îmbarcat pentru ultima oară (dar cine ştie?) în avionul 
Air Force One (există două avioane AFO) cu destinaţia – aeroportul din West Palm Beach/Florida (doua ore și 
20 de minute de zbor). Îl aştepta resortul lui din West Palm Beach (în apropiere locuieşte şi marea divă Virginia 
Zeani), pe unde a trecut mai rar în ultimii 4 ani. Este un loc minunat, de 10 ori mai plăcut decât Casa Albă (poate 
exagerez puţin). A fost aşteptat de mulţi suporteri, printre care s-ar fi aflat cu siguranţă şi regretatul Constantin 
Răuță, dacă nu ar fi plecat spre alte lumi, poate mai bune pentru el.

În acelaşi timp, la Washington DC, în condiţiile speciale de securitate menţionate mai sus, cel de-al 46-lea 
preşedinte al Statelor Unite cu prima doamnă şi toată echipa câştigătoare, jubilantă, au participat la Ceremonia 
de Inaugurare, conform tradiţiilor, cu o excepţie – pentru prima dată în peste 150 de ani, fostul preşedinte nu a 
participat la ceremonie (a participat însă fostul vicepreşedinte Mike Pence). Cum preşedintele Joe Robinette 
Biden Jr. este catolic, primul de la J.F. Kennedy încoace, s-a dus pentru început la biserică, respectiv la 
Cathedral of St. Matthew the Apostle, la o slujbă specială. A fost însoţit de Prima Doamnă, de vicepreşedintă cu 
soţul şi de diferiţi politicieni din ambele partide. Apoi, s-au dus la Capitolium-ul reparat, unde a început 
ceremonia propriu-zisă. Pentru început, preşedintele Joe Robinette l-a omagiat pe fostul lui şef, fostul 
preşedinte Barack Obama, prezent cu soţia, fostă Primă Doamnă. Vicepreşedinta nu a dat mâna cu „con-
continentalul” ei fost preşedinte de origine parţial africană, ci numai şi-au atins coatele și pumnii înmănuşaţi, 
după care a depus jurământul pe două biblii, în fața judecătoarei de la Curtea Supremă – Sonia Sotomayor. 
Apoi, preşedintele a depus jurământul în faţa judecătorului şef John Roberts, pe o biblie a familiei din secolul 
XIX (am şi eu una), adusă de acasă. A urmat cuvântarea de Inaugurare (déjà-vu), cu îndemn la unitate, cu 
promisiunea obişnuită la asemenea ocazii, că „va fi preşedintele tuturor americanilor” indiferent pentru cine au 
votat. Imnul naţional a fost interpretat de marea vedetă (nu şi pentru mine) Lady Gaga (cu numele adevărat 
Ştefani Joanne Angelina Germanotta), Jennifer Lopez a cântat un potpuriu de cântece patriotice (nu au lipsit 
cunoscutele cântece This Land is your Land şi America the Beautiful) şi Garth Brooks a cântat „Amazing 
Grace” (… odată am fost pierdut, acum m-am regăsit/Am fost orb, dar acum văd – aluzie la Președinte?). Dar 
momentul culminant (după unii comentatori) l-a oferit o poetă şi activistă de origine africană de numai 22 de ani, 
laureată încă din adolescenţă pentru volumul de poezii „The Hill We Climb” (Colina pe care o urcăm), pe nume 
Amanda Gorman, care a recitat o frumoasă poezie patriotică. Nu voi menţiona tot ce s-a mai întâmplat în 
această zi de 20 ianuarie – poate numai faptul că trei foşti preşedinţi (republicanul George W. Bush şi 
democraţii Barack Obama şi Bill Clinton), împreună cu noul preşedinte şi vicepreşedinta sa, au depus o 
coroană de flori la Mormântul Eroului Necunoscut, din Cimitirul Naţional Arlington (în apropiere se află şi un 
impresionant muzeu militar în aer liber, despre care am scris mai demult). Imediat după terminarea Inaugurării, 
preşedintele Joe Robinette (se pronunţa robineet – iar ca nume propriu sună comic în multe limbi, inclusiv în 
limba română) s-a apucat de semnat Ordine prezidenţiale, să anuleze realizările administrației Trump – unele 
cu putere de aplicare imediată, iar altele cu …dichis – vor trebui să fie aprobate de Congres sau/şi de Curtea 
Supremă. Până astăzi, 25 ianuarie, când pun punct acestor rânduri, se anunţă la Naţional Public Radio (NPR) 
că ar fi semnat 38 (!) de astfel de ordine. Oare nu se grăbeşte? Sau…de ce se grăbește, este urgență? Nu se 
știe bine răspunsul la aceste întrebări.

Fapte diverse:
 Pastorul Brian Gibson, care are mai multe biserici în statele Texas şi Kentucky, a atenţionat că Primul 

Amendament al Constituţiei este în pericol, prin închiderea bisericilor.
 „Făcătoarea de lege” (Lawmaker), republicana Liz Cheney, reprezentantă în Parlamentul federal din partea 

statului Wyoming, care împreună cu alţi 9 republicani s-a alăturat democraţilor, votând ca preşedintele Trump 
să fie „demis” (impeached), este puternic contestată de alegători. Senatorul republican local Anthony 
Bouchard, s-a înscris deja pe lista candidaţilor să o înlocuiască. Alegerile care vor decide și poate că vor 
schimba raportul de forțe în Parlament și Senat (în prezent favorabile democraților – Senatul la limită cu 50-50, 
dar cu vicepreşedinta Kamala a 51-a votantă, deci 51 la 50 pentru democraţi), vor avea loc în anul 2022 și se 
numesc Alegerile de mijloc (Midterm Elections).

 Profesorul de drept şi fost decan la Universitatea Chapman, John Eastman, care a vorbit alături de Rudy 
Giuliani la demonstraţia pro-Trump din 6 ianuarie, a fost forţat să-şi dea demisia – că a „abuzat” dreptul la opinie 
(Free speach) prevăzut de Constituţie. Oare cum vine asta – ori ai dreptul să-ţi spui părerea, ori nu îl ai?



 Foarte puţin sau nimic nu spune MSM (Maine Stream Massmedia) despre iniţiativa statului Texas de a-l da în 
judecată pe preşedintele Joe Robinette Biden Jr. pentru „Ordinul executiv” de a se suspenda expulzarea legală 
din Texas, a ilegalilor (unii traficanţi de droguri) împotriva cărora s-au dat decizii definitive de expulzare, de 
tribunalele supra-aglomerate cu multe procese/cazuri de expulzare.

 Destituirea fostului preşedinte Trump (de unde, că nu mai este la Casa Albă?), după unii specialiști în 
interpretarea Constituției este ridicolă, va duce la și mai multă ură, dar cum am spus mai sus – ar putea fi motiv 
de a-l împiedica să mai candideze în 2024, când va avea vârsta actuală a președintelui Joe Robinette Biden Jr 
și nu a avut probleme cu sănătatea. În plus, această demitere fără sens, când nu mai este președinte, este 
pierdere de timp și în contradicție cu apelul președintelui Joe la reconciliere. Deja mulți îl consideră mare 
demagog.

 În statul California, s-a sistat injectarea cu vaccinul anti-Covid dintr-un lot de 330.000 de fiole, produs de 
firma MODERNA, datorită unor reacţii alergice pronunţate la unii vaccinați. Ferească Dumnezeu de mai rău!

 De ultimă oră: Din West Palm Beach/Florida s-a anunțat (pe 25 ianuarie): “Today, the 45th President of the 
United States, Donald J. Trump, formally opened the Office of the Former President.” Deci, așa cum a promis 
„că va reveni cumva…” așa a făcut.

 GOD BLESS and SAVE AMERICA… and HUMANITY!

PS. Prima parte a relatării despre America zilelor noastre se poate citi la site-ul UZP – 
https://uzp.org.ro/43811/o-democratie-americana-o-tragedie-americana-scurta-recapitulare/ (și în alte 
publicatii, precum Obiectiv mehedințean, Curierul de Vâlcea, Porțile Nordului și altele)

A.C., 25 ianuarie, 2021

PS. DE „ULTIMĂ ORĂ” – din 25 ianuarie până astăzi, 17 februarie:
 Cum nu era greu de intuit, Senatul nu a votat cu majoritate de două treimi pentru acest al doilea 

„impingement” (suspendare, destituire) al fostului preşedinte Donald J. Trump, pe motiv că a incitat la 
„insurecţie”. Această acuzaţie falsă, după 5 zile de discuţii aprinse, a devenit ridicolă şi cu toate că 7 senatori 
republicani (trădători după unii) s-au alăturat senatorilor democraţi votând pentru suspendare, D.J.T. a fost 
achitat (pe data de 13 februarie).

 Avocaţii apărării, în numai 3 ore, renunţând la 16 ore cât aveau alocate (și cât au pledat avocaţii acuzării), au 
demonstrat pe deplin nevinovăţia clientului lor. Foarte convingătoare şi de râs au fost clipurile în care s-a 
demonstrat că democraţii au folosit în trecut aceeaşi retorică, fie negând valabilitatea alegerilor când nu le-au 
fost favorabile, fie îndemnând la „Fight Like Hell” (există şi un cântec cu acest titlu) şi chiar aprobând violenţa 
celor care s-au pretat la aşa ceva, cu ocazia demonstrațiilor „Viața negrilor contează” de anul trecut. Deci, 
ipocrizie „curată”… Se vorbeşte că se vor intenta procese civile şi penale împotriva fostului preşedinte, lucru 
oarecum firesc în ţara cu cei mai mulţi avocaţi din lume (cam unul la 300 de americani!). Vom vedea ce va urma.

 În sfârşit, am auzit clar că şi un senator (Ron Johnson din Wisconsin), pe 15 februarie, a ajuns la concluzia 
mea (expusă mai sus) şi a declarat că pe 6 ianuarie nu a fost o „insurecţie armată”, s-a întrebat câte arme au 
fost găsite şi câţi agitatori şi provocatori au fost infiltraţi să provoace violența. Din zecile de mii de patrioţi 
prezenţi la Washington DC din toată America, foarte puţini au intrat în Capitoliu, între 160 și 200 de persoane, 
fapt absolut cert.

 Cei 7 senatori republicani care s-au aliat cu democraţii şi au votat pentru demiterea ex-preşedintelui Trump, 
au fost fost unanim dezaprobaţi (Censure) de organizaţiile din statele din care fac parte. Viitorul lor politic este 
cu siguranţă compromis. 

 Casa unuia din avocaţii apărării (Michael van der Veen, din apropiere de Philadelphia) a fost atacată de 
simpatizanţii democraţilor, s-au spart geamuri și s-au scris cu spray (grafitty) diferite insulte. Avocatul a fost 
ameninţat cu moartea de aproape 100 de ori!

 Unul din „activiştii” Antifa (asociaţie comunistă anti-fascism şi în legătură cu Black Life Matter – deci ne 
simpatizant al preşedintelui Trump), pe nume John Earte Sullivan, a fost acuzat de comiterea mai multor crime 
la Capitoliu, pe 6 ianuarie. Este în libertate (!), dar nu are voie să incite la violenţă prin mijloacele social-media. 
Pentru filmuleţele pe care le-a făcut la intrarea forţată şi ilegală în Capitoliu, a primit peste 70.000 de dolari de la 
CNN, NBC şi alte instituţii mass-media.

Desigur, ar fi multe de zis, apar zilnic ştiri noi, dar mai las pentru data viitoare
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Profesiunea de ziarist este una de excepție. Mulți chemați, puțini aleși. Dintre ei, câțiva se vor păstra în 
memoria statisticilor. Cei adevărați, însă, vor dăinui și în memoria sufletelor. Mai ales acolo. Dacă este făcută 
cu pasiune, urmându-i menirea, aceea de a informa și de a forma / întări convingeri, această meserie se 
dovedește a fi una dintre cele mai nobile și mai responsabile.

Un astfel de rar exemplu de jurnalist, a fost Rush Limbaugh, realizatorul emisiunii de comentarii politice 
intitulate „The Rush Limbaugh Show”, cel mai ascultat program radio din Statele Unite ale Americii. Cu o 
audiență de 20 de milioane de ascultători, a debutat în 1988 și putea fi ascultat în fiecare săptămână, de luni 
până vineri, timp de trei ore, începând cu miezul zilei. Difuzare națională, fiecare stat având câte un post de 
radio care îl prelua. Programul continuă și după plecarea lui în împărăția lui Dumnezeu, pe care nu L-a negat 
niciodată, mai mult, nesfiindu-se să spună că darul pe care îl avea, de a vorbi liber, fără nimic scris dinainte, se 
datora doar proniei divine. Rememorarea spuselor sale, prin redarea unor fragmente din emisiunile lui, integral 
înregistrate, sunt binevenite, fiind mereu actuale și disperat necesare, acum, într-o societate dezorientată.

Radioul este, probabil, cel mai dificil segment al mass-mediei, fiindcă acolo nu te poți refugia în nicio imagine, 
care are o putere fabuloasă, nici în pauzele care nu se văd, atunci când scrii un articol, de exemplu. Radioul 
înseamnă a lua decizii nu doar rapide, dar și pe cele mai corecte. Ca în cursele de Formula 1, unde nu ai voie să 
greșești. Puterea cuvântului, mai ales cel rostit, este uimitoare. Rar sunt cei care reușesc să te păstreze cu 
urechea lipită, atunci când este difuzată o emisiune de comentarii politice, în care invitații, dacă există, au un 
timp limitat. O singură voce, nimeni nu ar fi crezut în șansa de supraviețuire a unui astfel de program. Și totuși a 
durat 32 de ani și, e sigur, ar mai fi durat încă mulți de acum înainte.

L-am rugat pe Robert Nissen, membru în Colectivul de redacție al „Destinelor Literare”, cel care mă ajută nu 
doar la traduceri, dar, mai ales, la a clarifica nedumeririle/confuziile legate de civilizația și cultura americane, să 
scrie câteva rânduri despre Rush Limbaugh. Mi s-a părut mult mai credibil să citiți părerea unuia dintre 
ascultătorii pentru care erau realizate aceste emisiuni, un american de ceva generații în Statele Unite ale 
Americii, cineva care poate cu adevărat să înțeleagă toate referirile la evenimente, persoane, personalități, 
personaje ale unor programe difuzate cu zeci de ani în urmă, istoria trăită direct de el sau de familia lui, nu citită 
prin cărți sau auzită, prin urmare remodelată, în funcție de ce a înțeles sau a vrut fiecare. Repet de câte ori am 
ocazia: este o atât de mare diferență între acești cetățeni americani și noi, cei cărora ni s-a acordat cetățenia 
americană, după ce am cerut-o. Același lucru și pentru cei născuți aici, din părinți abia veniți, în această țară. E 
ca și cum aș avea pretenția de la cineva care și-a căpătat dreptul de a spune că e cetățean român, să îl 
înțeleagă, peste noapte, pe Eminescu. Sau să vibreze când aude Putna sau Enescu sau dor.

Prea puțin cunoscut, dacă nu deloc, în spațiile geografice unde nu se vorbește limba engleză, Rush Limbugh 
a fost un profesionist pasionat, cu un enorm talent de vorbitor, cu solide cunoștințe, oferind informații 
întotdeauna verificate înainte de a le lansa în eter, pe calea undelor, fără a-și dori glorie personală sau faimă cu 
orice preț, așa cum majoritatea jurnaliștilor vor. Rush, adept și susținător al partidului politic cu concepții 
conservatoare din SUA, cel Republican, s-a bucurat de această recunoaștere, de ambele părți (sigur, din 
complet diferite motive): dovadă numărul impresionant al celor care îl urmăreau. Auditorii talk show-ului lui 
politic i-au fost recunoscători, înțelegând că aveau absolută nevoie de clarificările pe care el a știut să le facă, în 
legătură cu lucruri altfel foarte evidente, dar ținute bine sub obroc de cei care, în afară de putere și control 
desăvârșit, dacă se poate, nu își doresc nimic.

Ascultând un astfel de profesionist, m-am întrebat imediat câți dintre noi, care practicăm această meserie, 
avem în minte clar pentru cine, de ce și cum facem, ceea ce facem. În programul său din fiecare zi, (cu excepția 

Rush LIMBAUGH
sau conºtiinþa care vegheazã
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sfârșitului de săptămână), repet: timp de trei ore consecutive, fără a avea vreun scenariu scris, Rush Limbaugh 
improviza cu inteligență, având un singur țel: a arăta cu degetul, dacă e nevoie, adevărul, a atrage atenția 
asupra pericolelor care pot surveni atunci când aceste adevăruri sunt ignorate. Deși ambele partide care 
domină sfera politică în SUA (Republican și Democrat) consideră comunismul ca fiind o greșeală a istoriei, 
realitatea a demonstrat altceva. Partidul care tocmai s-a instalat la putere nu doar îmbrățișează acest tip de 
guvernare politică, dar o face chiar cu mai mult devotament decât l-am trăit eu însămi, în țara de unde vin. 
Recunosc, încă mă surprinde să constat că majoritatea celor care au părăsit România după 1989, pentru acea 
viață mai bună, pe care fiecare și-o dorește, dar și dintre cei care au plecat din motive politice, înainte de acel 
an, uimitor pentru mine, susțin și chiar votează, dacă, nu-i așa?, au devenit americani, pentru a avea aici, ceea 
ce au experimentat deja și nu au fost mulțumiți sau ceea ce i-a deteminat să plece din țara lor. Și, cum marea 
majoritatea a mass-mediei este democrată (termenii folosiți în engleza americană nu au chiar aceleași 
conotații ca în limba română, alt motiv pentru care am rugat un american să clarifice cuvintele, dar și să aflați 
despre un stil de viață care caracteriza această țară și care s-a pierdut, „grație” unor succesive guvernări care 
nu au știut să prevadă ceea ce, altfel, era clar că se va întâmpla și, iată, se întâmpă) și, cum valorile pe care le 
propagă, nu sunt neapărat „valori”, cu o abilitate de admirat, împrăștie știri nu doar fără acoperire, dar și 
mincinoase. Tocmai de aceea, era imperativ necesară prezența unui jurnalist ca Rush Limbaugh, cu infinită 
dragoste pentru țara lui și valorile ei de necontestat, leader al Mișcării Conservatoare (Conservative 
Movement), pentru ca aceia ce se credeau singuri, să știe că nu sunt singuri, iar cei (există, din fericire), care 
vor să afle și adevărul care se află sub ceea ce li se spune că este singurul adevăr de urmat, (fiindcă este al lor, 
fabricat în și doar în favoarea lor, plus o îndoctrinare totală în orice tip de învățământ, cu mentalitatea liberală, 
pentru a avea asigurate voturile în viitor), să îl aibă de la cea mai autoritară voce.

Spre finalul emisiunilor, intra în scurte dialoguri cu cei care sunau la telefon. Era fascinant să aud mărturisirile 
unora ca aceștia, care aveau curajul să admită că urmaseră un drum greșit până să înțeleagă că există și alte 
fațete ale realității, mulțumind celor care i-au îndrumat să asculte „The Rush Limbaugh Show” (din nou, 
diferențe de sens ale cuvintelor – termenul jurnalistic show, în limba română are mai mult sensul de spectacol 
de varietăți, dar el înseamnă „emisiune”/ „program” radio/TV). Câți realizatori, mai ales de astfel de emisiuni se 
pot bucura că și-au atins scopul? Câți jurnaliști pot spune că au creat o legătură atât de strânsă între ei și 
destinatarii lor, încât fiecare să se simtă parte dintr-o mare și unită familie?

32 de ani neîntrerupți de „The Rush Limbaugh Show”, la care se adaugă tipărirea de cărți ce conțin 
comentarii politice, dar și unele pentru copii, în care, folosindu-se de ingenioasa idee a calului Libery ce 
călătorește în timp, le spune istoria adevărată a SUA, (cea care nu se mai predă de mult în școli), în dorința de 
a-i învăța să fie mândri și să-și iubească țara și pe Dumnezeu, valori care, la fel ca în multe alte țări – România 
inclusă, din păcate, în listă - sunt trecute la index, în școli, dar și în cadrul familiei, acasă, toate acestea având 
ca rezultat dezorientarea și confuzia cu care se confruntă acum aceaste națiuni. 

De la plecarea lui la Dumnezeu, membrii echipei ce i-a stat alături l-au numit: ”the anchor man” și au mărturisit 
că e de neînlocuit. Omul, sigur, doar că sfaturile lui vor fi mereu prezente, mereu actuale, așteptând doar să fie 
urmate: să îți folosești propria gândire, nu să execuți automat ceea ce ți se spune să faci, să-ți urmezi pasiunile, 
să-ți cunoști valoarea și să nu lași pe nimeni să profite de pe urma ei, să-L iubești pe Dumnezeu și țara, să-i 
respecți pe ceilalți, fiindcă suntem toți egali, sub aceleași legi, îndatoriri și drepturi.

Desigur, a fost inclus în National Radio Hall of Fame și în National Association of Broadcasters Hall of 
Fame, locurile unde sunt onorați jurnaliștii radio din SUA. De asemenea, în timpul 2020 State of the Union 
Address, președintele Donald Trump i-a acordat Presidential Medal of Freedom, fapt ce l-a emoționat 
deplin.

Puterea de influență a mass-mediei este enormă, știm asta. Rămâne doar sa fie pe mâini bune. Am practicat 
profesiunea de jurnalist, aproape 20 de ani neîntrerupți, în Televiziune, iar de la finele lui 2019, doar în presa 
scrisă, de această dată. Deci, se presupune că știu despre ce vorbesc. Ca membră, din 1991, a prestigioasei 
voci în jurnalistica românească, Uniunea Ziariștilor Profesioniști (sub auspiciile căreia, reamintesc, apare 
revista „Destine Literare”), am considerat că trebuie să scriu câteva rânduri despre Rush Limbaugh, acest 
reprezentant de excepție al breslei noastre, a ziariștilor, măcar acum, la plecarea lui în lumea unde politica nu 
are nicio importanță și unde adevărul este întotdeauna la lumină și este unul singur.

Dacă doriți să aflați mai multe despre exemplarul journalist Rush Limbaugh, vă sfătuiesc să citiți următoarele 
pagini, scrise, cum spuneam, de un american, dintre cei care au petrecut 30 de ani alături de „Rush Limbuagh 
show”.

Dana Opriță • UZPR
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Today, February 17, 2021, Rush Limbaugh has passed away and gone into the arms of God.

In 1988 when he started his program, it was just months since the FCC – Federal Communications 
Commission – repealed the requirement that programming with political commentary provide equal time to 
the other side. Without this change, Rush Limbaugh’s politically conservative program would never have 
been able to run every weekday for three consecutive hours. He quickly moved to the top of the ratings and 
soon had 20 million listeners, and that never ended. There has never been another radio program with that 
many consistent listeners and more than that, he managed this for more than 30 years. That is nothing 
short of amazing. 

To me there are three things in life worthy of my attention. God, my wife, and politics. Why are politics 
important? Because wars and politics are the devil’s playground. If you want to have a decent go of your 
time on Earth, you need to keep a sharp eye on people running it. As Pericles is attributed to saying, “Just 
because you do not take an interest in politics doesn’t mean politics won’t take an interest in you.” Politics 
is watching you and doing everything it can to affect your life and happiness and usually, negatively. 

Robert NISSEN
Statele Unite ale Americii

Rush LIMBAUGH
“America's truth detector” 
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The United States of America I was born and raised in is so different than what exists now, to the point of 
being unrecognizable. I am actually glad that my parents and grandparents are not alive to see what we 
have allowed to happen to their beloved nation; that they fought in World Wars for, to protect us from 
communism and fascism. Rush Limbaugh said things that I did not know, but suspected; confirmed things I 
imagined, but could not prove, and told me the TRUTH! That is why I continued to listen to his show until 
his last day. I didn’t know that, at the time, I hoped he would return the next day, or the day after, just one 
more day, and then another, and another… 

His message was The Truth. He provided facts and historical references to support his opinions, and above 
all, delivered it in an entertaining way. He opened the program with many honorifics for himself such as: 
“The doctor of democracy,” “A Weapon of Mass Instruction”, “America's anchorman”, “The Great Maha 
Rushie, sitting in the Attila the Hun chair behind the golden EIB microphone at the Limbaugh Institute for 
Advanced Conservative Studies, with talent on loan from God.” There were many other variations of these 
titles. But his talent was truly on loan from God.  

Rush felt compelled to spread his knowledge and point of view of America for the good of his fellow 
citizens. With a great sense of humor, and yet with much humility, full of wisdom, a true American Patriot 
who genuinely loved his country, Rush encouraged us to listen carefully to what he said, think about what 
we heard, and then decide where the truth is. Warning about the dangers, he hoped we could avoid by 
voting wisely, for the good of the country. He knew that politics and getting the truth were great cat and 
mouse play, and so he believed he had a duty to tell the truth, in a voice as clear and loud as possible. 

It was so amazing to find that, finally, I heard someone saying what I think and believe! I was inspired and 
reassured. I was not alone! Definitely, not alone. I was one of the 20 million loyal listeners, of his daily 
program, that spanned nearly 33 years. Hours of advice, instruction, and exposure of the hypocrisy, evil, 
and deception of liberalism, socialism, and communism.  In the United States of America, a country which 
spans six time zones (if you include Alaska and Hawaii), that is mind boggling. Rush started his show every 
weekday at noon and it ran until 3pm Eastern time which is 9am to noon in California and 7am to 10am in 
Hawaii. People from Europe and Japan would occasionally, call in once the internet started streaming his 
broadcasts. Members of “Rush 24/7” could receive podcasts of current and archived programs and video of 
Rush at the microphone live and replayed. People from all over the world called in, they said they were 
‘honored’ to speak to him. He ways demurred this praise and said he was fortunate to have the best 
audience in the world and if not for us out here, there would be no need for a Rush Limbaugh. He was 
where he was because we were out here making him useful.  

 He has left in his wake a repository of knowledge that is invaluable to Americans and anyone outside of 
this country who wants to truly understand America and Americans. Simply living here and immigrating 
here does not an American make. The same is true of Northerners moving to the South and living there 
several years and thus believing themselves to be Southerners. Ask any Southerner what such a 
Northerner is and you will hear: “Damn Yankee!” We treasure our individuality, and liberty to do as we 
desire - as long as it doesn’t hurt someone else – that, we treasure above everything else. We are certainly 
not collectivists, socialists, communists, nor fascists. Most Americans, historically, want to be left alone to 
do what we want to do on our own personal path to happiness and fulfillment. That really seems to bother a 
lot of people today. They just cannot stand to see someone doing their own thing. They always seem to 
have a need to interject themselves into every situation and complicate it, regulate it, or tax it. Maybe we 
aren’t the individuals we used to be, thanks to indoctrination in our schools and universities, as well as 
immigrants who have no concept of what made this country great. Rush spoke to that individuality in me, 
personally—at least it felt that way—as we spent our afternoons together when his radio program aired.  

   He was so knowledgeable of history, the Constitution, and the American political processes. Rush knew 
what it meant to be an American. He believed in “American Exceptionalism”. Which is the belief that the 
Americans that pioneered, settled, and built this country were exceptional individuals who were of different 
stock than those left behind in their homelands. They did not fit in where they came from and came to 



America to build something impossible to have back in Europe of those times. That genetic pool of like-
minded, Liberty loving individualists created a different breed of humans. Now, our government is doing all 
it can to erase that tough breed of Americans by importing people who do not add to the American 
experience, who did not desire the freedom to be all they can be, they just want to be taken care of. They 
are bringing in people who are perpetuating a ‘Nanny State’ mentality where government has to intervene 
to make sure people have the basic minimums for existence and essentially, the Left is importing people to 
be dependent on the government so that they will vote for Democrat/Leftist candidates. All of this is 
detrimental to this country. Diversity is a scam. Americans don’t have a problem with foreigners or people of 
different races. They do have a problem with importing people who do not have the desire to better 
themselves at their own hands through their own effort and only seek to get government handouts and 
special treatment. Rush has said, “No one votes against Santa Claus,” just as these immigrants will not 
vote for Republicans, when they believe that the Democrats are working to improve their lives rather than 
gently forcing them into a sort of servitude. Not surprisingly, the Democrats would prefer to bring in millions 
of people, per year, who are unprepared to live in a first world country, rather than to bring in ‘adders’ PhDs, 
Doctors, Engineers. Sure, some can come for school, but they are few in comparison to the refugees. 
Besides, once they get here, they don't want to go back to help their country with the knowledge they 
received. The refugees would be better served if they were able to stay at home and our government 
assisted theirs in bettering their country. But that never works because of the corruption. Now, we have the 
corruption in our election process as bad as it ever was in Venezuela, Iran or Myanmar. It's really 
embarrassing. I mention all of this because Rush did.  

Rush grew up in Cape Girardeau, Missouri during the 1950s and 60s in America’s ‘Heartland’.  It was a 
place where it was safe to sleep with your windows open on a ground floor or leave your screen door 
unlatched as you went out to shop. You could leave your keys in your car and your garage door open 
without worrying that someone would violate your property or you. All that has changed. God was removed 
from our schools and from society in general, and with him, morality. God has especially been removed 
from all facets of government. Rush spoke about this and how America was being changed ‘fundamentally’ 
as former President Barrack Obama said he planned to do. This country once had a Moral Compass but 
not anymore, especially since January 20, 2021. 

I remember Rush told us that President Reagan had died. He was deeply affected, as I was. Ronald 
Reagan was a National Treasure. Of course, the Left berated him throughout his presidency, but they 
eventually had to admit 20 years after he died that he was one of our greatest presidents. Rush compared 
others to Reagan and they always were found wanting. Rush was incomparable to any other radio or talk 
show personality.  

Rush is RIGHT” was a ‘bumper sticker’ that was common in America back in the early to mid-90s. It did not 
mean that he was Right Wing, it meant that he was correct and accurate. It was convenient that he was 
also on the Right side of the political spectrum, in the American sense of Right and Left. There is a definite 
difference in what Americans consider Left and Right versus European ideals. Regardless of what anyone 
thought of him, he was factual, so, it was true in any way you choose to interpret it. In American politics, the 
Right is not Fascism as it is in European political references. Being on the Right in the USA means God 
and Country. The Country part means the Constitution, especially. That document was the foundation of 
everything Rush Limbaugh stood for and talked about. All the claims of his supposed racism are comical. 
They always fell apart as soon as someone called the program in an attempt to try to prove it. His best 
friend and call screener “Bo Snerdly” - a stage name for James Golden - is Black and certainly would not 
have tolerated Rush being a racist anyway. So, in the more than thirty years (I had listened to him since 
January 1991), I never heard him say anything that could be construed as racist. As I mentioned, this 
extraordinary journalist, respected and followed the country's Constitution and all the values of this nation, 
starting with the fact that we are all equal. The most important thing that matters is the character we have 
and how we behave, not how we look, who we really are, not the color of our skin, for example. He was the 
recipient of a lot of undeserved criticism for saying that no one owes anyone anything. If you want it, you 
have to go out and work for it.  
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Rush made me laugh when politics made me angry, he cheered me up with his positivity. With his great 
sense of humor, he and his staff made parodies of political personalities, hoping that the satire could be a 
good teacher. His wisdom inspired me to remain calm and work within the system to change it, rather than 
abandon it and beat my head against the wall. Simply, he saw all the political back and forth like a sport. 
He often said that his two favorite sports were football and politics. Once you knew how to follow the action, 
it was just a game. He said that there is one easy way to clear away the smoke and mirrors of political 
wrangling: “Follow the Money”. Who benefits from this or that new law, executive order, Pentagon 
expenditure, or appointment to office? When you figure that out, you will understand why they do the things 
they (politicians) do. Politicians have power and lobbyists have money and each wants what the other has 
and are working deals which rarely benefit regular Americans.  

It took a voice like Rush's to make us think with our own heads, as he always urged us to do. I truly hope 
that America will get back on her original track. 

He authored two political books (fortunately, he recorded them both as audio books, in his own voice): “The 
Way Things Ought to Be” (1992), and “See, I Told You So” (1993). They are as valid and useful today as 
when they were written, for deciphering the gobbledygook that comes out of politician’s mouths and 
translating it into reality.  

And we must not forget the books he wrote for children. Being a true patriot, who honored his heroes, he 
wanted children to know and to understand the true history of their country, which is no longer taught in 
schools and added many fact that never were, and to inform kids about the founding principles of America. 
He wrote a five-book series using the character of a time-traveling horse, named Liberty. 

But above all, he taught them to love their country and be proud to be Americans. 

You always hear about famous people being rude and arrogant. He was not one of them. Rush talked to 
me and everyone else like we were equals. Although I never "met" the man, he was, and is, part of my 
family, as well as part of millions and millions of others. He will be missed so much by all of us, but more 
importantly, by the dream that is America. As this country descends into the insanity of out-of-control 
liberalism and socialism, which will lead invariably to communism, we, who have been touched by Rush, 
must keep him in our hearts and minds, and remember and retell his values, wisdom, and knowledge to 
future generations of voters. Rush called America “The World’s Greatest Social Experiment.” Like many 
others, I agree completely, and I sincerely hope that the thousands of hours he dedicated to us were not in 
vain.
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Arhimede şi soldatul

Să nu te-atingi de cercurile mele,
Ostaş viclean ! Şi nici să nu te-nşele

Asemănarea lor cu arcul tău.
Sunt simple jucării şi nu fac rău.

Nu te uita prostit, cu ochiul acru.
În rotunjimea lor stă actul sacru,

Care-mplineşte sânul, mingea, vasul.
Şi-aceasta nu-i o lance, e compasul…

Apropie-te mai bine cu sfială,
În rotunjimea lor nu e greşeală.

Şi chiar dacă le vezi întinse-n zgură
Esenţa lor e tot idee pură.

Dacă arunci o piatră-n lac se iscă,
Le vezi stârnind un lac de odaliscă,

În fumuri moi se leagănă agale,
Pe scoici şi melci desfăşură spirale.

Cerescul cerb le poartă sus în coarne.
Sunt ochiul lui atent când el adoarme.

În forma lor tot cosmosul încape.
Priveşte-le, nebunule, de-aproape !

Zadarnic te-nvârteşti pe lângă poartă;
Cât timp problema mea rămâne moartă,

Cât mă frământ să-i aflu dezlegarea
Nu-ţi părăsesc, fii sigur, închisoarea.

Căci sau sub ziduri, sau sub cer cu stele,
Înconjurat de cercurile mele,

Fie că dorm pe prund, ori blăni de biber
Cât timp le am pe ele, eu sunt liber !

T.R.

Radu STANCA
05.03.1920 – 26.12.1962
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Rubrică de Ion HAINEȘ
membru UZPR

1. Luni, 5 oct. 2020, în curtea Muzeului Național al Literaturii Române, a avut loc o reîntâlnire cu marele savant 
francez de origine română DENIS BUICAN, care a ținut o prelegere despre „Evoluția biologică și culturală. 
Selecția multipolară a valorilor.”

2. Miercuri, 7 oct. 2020, la Sediul UZPR, a avut loc ceremonia acordării titlului de Membru de Onoare al UZPR 
savantului român Denis Buican.

3. La 15 oct. 2020, a apărut vol. I al Antologiei „Certitudinea”.
4. 18 oct.2020, a apărut Nr. 19 / 2020 al Revistei UZP
5. 19 oct. 2020, a apărut Codul deontologic al jurnalistului profesionist.
6. 27 oct. 2020, Alexandru Cetățeanu din Montreal, membru UZPR, directorul revistei Destine Literare, scoasă 

de ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din America de Nord) și al cenaclului literar cu același nume, 
menționează activitățile culturale (14 ședințe) desfășurate în „sala ZOOM” – ONLINE, dialoguri culturale cu 
personalități din patru continente.

7. 01 nov. 2020, Ziua Națională a Radioului- 92 de ani de la prima transmisiune în eter
8. 12. nov.2020, Dana Opriță, redactor-șef al revistei Destine literare, a publicat pe site-ul UZPR o emoționantă 

evocare a fostei noastre profesoare, acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga, eminentă personalitate a culturii și 
literaturii române, care în 20 august 2020 ar fi împlinit 100 de ani de la naștere.

9. 28 nov. 2020, Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR. a făcut o vizită la Târgu Jiu, unde s-a întâlnit cu 
conducere filialei Gorj-Mehedinți

10. 28 nov. 2020, Alexandru Cetățeanu, directorul revistei "Destine literare", evocă, în termenii cei mai 
călduroși, personalitatea excepțională a a marii artiste Virginia Zeani, cu ocazia împlinirii a 95 de ani.

11. 14. dec. 2020, UZPR a premiat personalități prestigioase ale culturii și publicisticii contemporane: Acad. 
Gheorghe Păun, Dorin N. Uritescu, Dumitru V. Marin

12. 31 dec. 2020. Cu prilejul Anului Nou, ziariști din țară și din Diaspora (SUA, Canada, Italia, Austria) au 
transmis din Studioul UZPR TV urări, mesaje și răvașe de salut, de sănătate, fericire, prietenie, credință și 
iubire, adresate tuturor confraților

1. Inițiat și coordonat de Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, în ziua de 15 ianuarie 2021, Ziua Culturii 
Naționale și a zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, a avut loc un nou eveniment online, Săptămâna presei 
românești – Pagini luminoase de istorie. Miron Manega și Dan Toma Dulciu au prezentat cele mai recente 
descoperiri din zbuciumata existență a poetului și jurnalistului Eminescu. S-a semnalat prezența numelui lui 
Eminescu în presa din America încă din 1879, precum și în locuri mai puțin cunoscute din spațiul european. 
Totodată, s-a prezentat primul film documentar despre viața lui Eminescu, realizat de Octav Minar în 1914. 
Un film istoric, de referință, cu imagini emoționante ale locurilor pe care le-a traversat în scurta sa viață Mihai 
Eminescu. Sergiu Cioiu a susținut un microrecital liric, alcătuit din cele mai frumoase poezii ale lui Eminescu. 
Apoi, timp de șapte zile – săptămâna luminată – dedicate paginilor luminoase din istoria presei, din 16 
ianuarie până în 22 ianuarie 2021, pe pagina UZPR (UZP-TV). Au fost ilustrate momente de maximă 
intensitate din istoria presei românești. De la începuturile presei române ctitorite și consacrate de Ion Heliade 
Rădulescu la perioadele marcate de Nicolae Iorga, Tudor Arghezi până la vasta și densa presă transilvană şi 
arădeană de la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea, disertații susținute de personalități ale 
presei contemporane, precum George Coandă, Ștefan Mitroi, Nicolae Dan Fruntelată, Nicolae Băciuț, 
Alexandru Mironov, Cristian Roman, Dan Constantin, Gianina Iovănescu, Ilie Rad, Nicolae Melinescu.

U Z P RNIUNEA IARIªTILOR ROFESIONIªTI DIN OMÂNIA

evenimente UZPR (octombrie 2020-martie 2021)



În final, Dan Toma Dulciu face un inventar inedit al spațiilor pline de sacralitate eminesciană, al obiectelor care i-
au aparținut, al clădirilor, străzilor care poartă numele lui Eminescu, al locurilor de muncă, ziarelor, spitalelor – 
toate cu valoare de patrimoniu.

2. 12 ianuarie 2021, Alexandru Cetățeanu, plecând de la celebru roman al lui Teodor Dreiser – O tragedie 
americană, el comentează acest titlu în contextul Americii actuale, referindu-se la recentele alegeri 
prezidențiale și la victoria lui Joe Biden, demascând ipocrizia cu care mass-media a salutat câștigarea 
acestor alegeri. El acuză mass-media mincinoasă și manipulatoare care a dezinformat publicul.

3. 28 ianuarie 2021, În studioul UZRTV l UZPR, a avut loc lansarea cărții O istorie ilustrată a românilor de la 
Est de Prut a tânărului istoric Octavian D. Țâcu din Basarabia. La eveniment au participat istorici, diplomați și 
ziariști de pe ambele maluri ale Prutului. Cartea abordează teme sensibile, evitate de obicei de istoricii oficiali 
din motive de „corectitudine politică”. Moderatorul întâlnirii a fost Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR.

4 Ianuarie 2021, A apărut Nr 72 al revistei Cronica timpului
5. 01. 02 2021, UZPR a elaborat și publicat, recent, Codul deontologic al jurnalistului profesionist. Noul 

cod al UZPR propune un ansamblu de norme călăuzitoare în nobila profesie de jurnalist. El se adresează atât 
jurnaliștilor din presa scrisă, radio și televiziune sau online, cât și studenților studenților de la facultățile de 
profil, care se pregătesc să intre în mass-media de astăzi. Ziaristul trebuie să aibă un comportament specific 
unui profesionist al informației publice, să respecte anumite principii, să fie un adevărat slujitor al adevărului.

7. 8 februarie 2021, Ziua Mondială a Radioului (WRD)-13 februarie
8. 8 februarie 2021, A apărut nr 81 al revistei Certitudinea
9. 11 februarie 2021, Brâncuși / titanul, un fllm-omagiu de Sergiu Cioiu
10. Cu ocazia zilei de naștere a poetului și marelui patriot Grigore Vieru – 14 februarie –, Doamna Iuliana Gorea 

Costin face o caldă și emoționantă evocare a acestuia, subliniind simplitatea omului și patriotismul fierbinte al 
poetului, care spunea că „a fi român trebuie să poți". „A fi român în Moldova de Răsărit înseamnă dincolo de 
toate să fi un luptător pentru adevăr și demnitate, pentru dreptul la conștiință, pentru tine și pentru semenii 
tăi”, adaugă autoarea.
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Dans son essai Znicestwienie narodu ( Abolition de la 
nation ) Cyprian Norwid écrivait en 1871 : « Qu'est-ce qui 
différencie une nation européenne des autres nations dans 
d'autres parties du monde?

… Les nations européennes, accomplissant leur 
développement dans le commerce avec la partie morale de 
l'Europe qui tantôt les protège partiellement, tantôt les 
embrasse entièrement, ne se caractérisent pas par les seuls 
éléments constitutifs qui les distinguent des autres nations, 
mais en même temps par ceux qui les unissent aux autres 
nations. On pourrait donc dire que les nations européennes 
devraient posséder plus que les autres leurs propres 
personnalités, car une personnalité exilée dans la solitude 
n'est pas encore accomplie et ce n'est qu'en fréquentant 
d'autres qu'on fait mûrir l'essence de la sienne. A un tel point 
que si l'on avait dit qu'une nation est faite non seulement de 
ce qui la distingue des autres, mais de ce qui l'unit aux autres, 
on a affirmé en même temps que cette force d'union n'est 
guère une concession et encore moins un préjudice, mais 
une qualité d'un caractère accompli et une propriété 
positive ».

Cette analyse du phénomène d'Europe, aussi bien 
prophétique que novatrice, voire révolutionnaire à l'époque 
qui a vu le déchaînement de toutes sortes de nationalismes 
et de conflits armés entre les pays de ce continent, intrigue et 

Cyprian Norwid entre 
l'Europe et l'Empire du Milieu

Krzysztof Andrzej JEZEWSKI
Franþa

• poète, traducteur, musicographe et 
essayiste, spécialiste de Cyprian Norwid, 
installé depuis 1970 à Paris

• Auteur de quatorze recueils de poèmes 
dont La Musique (L'Harmattan, 1994), 
Poèmes (Cahiers Bleus, 2002), L'Épreuve 
du feu précédé de Les Vignes de l'espace 
(Cahiers Bleus, 2005), La Flamme et la 
nuit (Adam Marszałek, 2012), Le Livre des 
rêves (Les Éditions Polyglotte, 2013), Le 
Jardin de cristal. A la manière des haiku 
(Galerie Roi Doré, 2018) et coauteur de 
nombreuses traductions des grands 
auteurs polonais (Cyprian Norwid, Bruno 
Schulz, Witold Gombrowicz, Andrzej 
Kuśniewicz, Czesław Miłosz (Prix Nobel 
1980), Krzysztof Kamil Baczyński, 
Wisława Szymborska (Prix Nobel 1996), 
Tadeusz Różewicz, Jean Paul II et 
d'autres)

• il a traduit en polonais quelques dizaines 
de plus célèbres poètes français du XX 
siècle, surtout Victor Segalen, Henri 
Michaux et René Char, ainsi que Octavio 
Paz, Jorge Luis Borges, Kathleen Raine 
et Angelus Silesius. Il est aussi, entre 
autres, coauteur des deux biographies 
célèbres en Pologne : celles de Chopin et 
de Beethoven de son grand père, Adam 
Czartkowski

• lauréat de plusieurs prix de traduction, 
notamment celui du l'Institut Littéraire « 
Kultura » de Paris en 1990 et du PEN-
club polonais en 2007 pour l'ensemble de 
son œuvre de traducteur, il est, depuis 
2003, président de l'association 
parisienne, « Les Amis de C.K. Norwid »

• en 2011 il s'est vu décerner la Médaille 
d'Argent du Mérite culturel polonais « 
Gloria Artis » pour l'ensemble de ses 
traductions de la littérature polonaise et 
en 2013 la Médaille de la Fondation 
Norwid de Lublin pour ses mérites dans la 
popularisation de l'oeuvre de ce poète en 
France



suscite à poser la question : quelles étaient les sources de cette vision norwidienne? Cependant, dans son 
vaste poème Rzecz o wolności słowa (De la liberté du verbe) le poète va encore plus loin lorsqu'il dit :

Se détacher de soi et entrer en soi: bref,
Pour être national – être supra-national!
Et pour être humain, justement pour cela
Etre sur-humain… 

Il ne pouvait pas être inspiré par la littérature polonaise qu'il connaissait pourtant parfaitement et qu'il 
commentait. En janvier 1868, il écrivait à Bronisław Zaleski : « Je n'ai rien pris à aucun écrivain polonais vivant 
ou mort – ce n'est pas à eux qu'il faut me comparer… » Affirmation énigmatique. Nous savons pourtant qu'il a 
été inspiré par la Bible, Dante, les Pères de l'Eglise, la littérature antique. Mais la piste la plus intrigante nous 
emmène loin de l'Europe, à l'Extrême Orient, plus précisément à l'Empire du Milieu…

Or, cette vision capitale de l'Europe chez Norwid semble procéder tout droit de… Confucius et de son idée 
novatrice ren c'est-à-dire « qualité humaine » ou « sens de l'humain » qui est ce qui constitue d'emblée 
l'homme comme être moral dans le réseau de ses relations avec autrui, dont la complexité pourtant 
harmonieuse est à l'image de l'univers lui-même. Notre « humanité » ne se construit que dans les échanges 
entre les êtres et la recherche d'une harmonie commune. Le moi ne saurait se concevoir comme une entité 
isolée des autres, retirée dans son intériorité, mais bien plutôt comme un point de convergence d'échanges 
interpersonnels. Cependant, il s'agit ici également de la fameuse union des contraires ou complémentarité des 
opposés, si chère à Laozi et à Zhuangzi. Selon le taoïsme la seule constante c'est le changement. Cette idée fit 
apparition également ailleurs. Héraclite affirmait que tout changement résulte de la lutte des opposés. Pour les 
Aztèques et les Indiens Lakota de l'Amérique du Nord la terre était le fruit de cette lutte. Les éléments de la 
dialectique apparaissent chez Socrate (dans les dialogues de Platon), chez Aristote, et au moyen-âge chez 
Nicolas de Cuse. Pour des raisons inconnues cette idée disparut plus tard dans le monde occidental pour 
revenir chez Kant, Hegel, Fichte, Marx et Engels…

Dans le taoïsme, cette idée reste particulièrement séduisante: c'est une vision intégrale, synthétique, 
bilatérale de la réalité dans un incessant mouvement et changements continues, dans l'harmonie des 
contraires qui ne luttent pas entre eux mais se complètent, s'équilibrent, on voudrait dire qu'ils ne rivalisent pas 
mais collaborent. Car là où l'un grandit et atteint son extrême, y germe déjà son opposé comme dans le célèbre 
symbole chinois Taiji qui illustre la relation entre le yin et le yang.

Il semble que cette idée soit une véritable pierre angulaire dans la pensée de Norwid. Citons, par exemple, ce 
fragment du poème philosophique Niewola (L'esclavage)  :

« La mort est pour moi rythme dans l'infini,
Commencement du verbe, au-delà des verbes,
Et langage sous la voûte du palais
Des étoiles – et qui chante : „O Jehovah… ”
Jusqu'à dénouer les contradictions
Dans une union harmonieuse
Là où le jour et l'ombre ne sont plus désunis! »

Et plus loin, dans le même poème, parlant de la nation, il exprime une idée qui évoque la dynamique taoïste :
« Elle est donc composée de choses opposées –
A u s s i l o n g t e m p s – q u' e l l e s s e m e u v e n t e n s e m b l e. »

D'autre part, dans son célèbre traité mystico-philosophique Promethidion, il déclare :

[…] « des anneaux avec l'anneau
Les réunions – précisément sont par opposition,
Que derrière le profil de la Vérité et de l'Amour
Il est un tout négatif de ce profil,
Opposé – comme si tu découpais aux ciseaux
Dans un papier, et que la partie obscure s'envolât,
La partie du fond, qui fait tache dans le profil par ses brèches… »

Dans son grand poème épique Quidam, Norwid parle de la « dispute harmonieuse des dieux »; son héros « 
s'efforce de transformer cette dualité en unité » . Dans un autre poème, Psalmów-psalm (Psaume-des-
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psaumes), nous pouvons lire ces strophes sublimes, merveilleuse fusion de la pensée orientale et du 
christianisme :

« Un homme de cœur pur, non privé de réjouissances,
Car il voit le But, bien qu'il voyage vers Lui,
Il se sent à l'aise, sûr de lui – ni le tourbillon d'éclairs,
Ni l'étincelle erronée ne le mène dans l'embûche des marais.

Mais parmi tous la meilleure part revient à celui
Qui établit la paix ici-bas entre mais et pourtant,
Et non pas la paix-des-mots qui est la paix de la mort,
Mais la paix dans le Verbe-des-verbes qui est paix et combat… »

Dans le Vade-mecum, le motif de l'union des contraires apparaît aussi plusieurs fois. Tout d'abord dans les « 
Lieux communs », une sorte d'art poétique de Norwid; dans une ébauche presque illisible de la quatrième 
strophe le poète postule : « l'harmonie entre la tête et le cœur » . Dans les « Deux boutons » il affirme :

« … L'état sauvage vient du fait
Qu'on va d a n s u n s e u l s e n s comme les racines des fleurs
Et qu'on n'accorde pas les moitiés c o n t r e – i n v e r s e s … »

Dans le Royaume, il exprime une idée qu'on pourrait qualifier de taoïste (et anti-hégélienne!) :

« Mais de tous, le moins habile médecin est celui
Qui ignore lequel des deux maux guérir
Et les confond – non sage! – p h a r m a c i e n!
– La vérité n'est pas m é l a n g e d e s c o n t r a i r e s…

L'aigle? – n'est pas mi-tortue, mi-foudre.
Le soleil? – n'est pas mi-jour, mi-nuit.
La paix? – n'est pas mi-cercueil, mi-maison. »
Les larmes? – ne sont pas la pluie, bien qu'elles mouillent comme la pluie. »

Mais il termine ce poème par une idée qui évoque Confucius et Mencius plus que Bouddha, les taoïstes ou 
Thomas à Kempis :

« Ce n'est pas l'esclavage ni la liberté qui pourront
Te rendre heureux… non! – tu es un homme :
Ton lot – c'est davantage!… – dominer
T o u t e c h o s e d a n s l e m o n d e e t t o i-m ê m e. »

Dans les Joujoux, Norwid parle des « différences ajointées »
, il construit Les idées et la vérité et Les deux morales selon le principe de l'harmonie des contraires et termine 

le Piano de Chopin avec cette phrase sublime, véritable couronnement de la réconciliation des contraires et du 
ème 

retour à l'équilibre : « L'idéal a touché le pavé… » Notons que ce final fait penser au dernier 64 hexagramme 
du Yijing qui annonce l'accomplissement de l'inaccompli, l'union du céleste et du terrestre, la fusion de l'eau et 
du feu et la cristallisation de l'embryon spirituel

… L'image de la transition du chaos à l'ordre indique que toute fin porte en soi un nouveau commencement. 
C'est un message d'espérance, de réconfort et de foi dans l'avenir…

Si les traces de la pensée taoïste se laissent détecter dans l'oeuvre de Norwid, celles du confucianisme sont 
encore plus apparentes.

Comme Simone Weil parlait des « intuitions préchrétiennes », Norwid voyait l'annonce du christianisme chez 
les prophètes de l'Ancien Testament, chez Socrate et chez Platon, chez Cicéron, Sénèque voire… Confucius. 
« Non seulement nous savons – écrivait-il – que le Christ a été au monde avant d'être né de Marie et qu'il 
continue à être après son enterrement dans les faubourgs de Jérusalem, mais nous savons également que si 
nous ôtions justement cela à la personne du Christ, il y aurait encore le plus grand des philosophes et ministres, 
K'ung Fu Tzu (Confucius) ». Dans son essai Le Silence il dit que c'était « le plus raisonnable des sages de 
l'antiquité ». Qui en Europe de ce temps aurait pu se permettre une affirmation semblable? Dans son « Album 



Orbis » (sorte de carnet de notes richement illustré par l'auteur) nous trouvons plusieurs passages consacrés à 
la pensée chinoise et à ses rapprochements avec le christianisme. Cette citation tirée du Jing ou Livre par 
excellence (premier chapitre de Ta-hio, La Grande Etude de Confucius) prouve bien qu'il en ait eu 
connaissance : Principe de lumière reçu du ciel. Le garder dans l'universalité d'éclaircissement et l'introduire 
dans la vie. (La lumière Divine éclaire chacun qui vient en ce monde). Et il note plus loin : Kung-fu-tseu zbiera i 
reasumuje poprzedni dobytek mądrości tradycjonalnej – za swoje nie podaje. Światłość – odnowienie – miłość 
bliźniego od razu im dane

« Kung-fu-tseu rassemble et récapitule l'acquis de la sagesse traditionnelle – il ne la fait pas passer pour la 
sienne. La sainte lumière – le renouveau – l'amour d'autrui leur est connu d'emblée ». Quant au fameux Yijing, 
qui donne, à travers le subconscient, accès à cette lumière, Norwid devait le connaître lui aussi : dans sa 
Promenade à l'Exposition universelle [de 1867 à Paris], il remarque sa présence au pavillon chinois et affirme 
avoir pris connaissance du Codex confucéen (Les Neuf Livres) en traduction anglaise (celle de James Legge, 
dans sa collection The Chinese Classics, Hong-kong 1861-1872, continuée ensuite à Oxford).

La philosophie norwidienne du « milieu », symbolisée par la croix, (cf. « L'enfant et la croix » du Vade-mecum) 
qui constitue une sorte de clé à sa vision idéaliste du monde et s'inspire des ressources sémantiques de la 
langue polonaise (środek – milieu, signifie à la fois sposób – moyen) se rapproche d'autre part de la philosophie 
confucéenne du milieu : pas d'excès, pas de parti pris, équilibre, harmonie…

Un concept approchant se retrouve aussi chez Laozi, les penseurs de l'Inde, comme chez Aristote…
Comme Confucius qui rejetait toute action irréfléchie et intempestive ( Je n'accepterais, dit-il, ni celui, qui 

sans armes, s'attaque à un tigre, ni celui qui traverse un fleuve sans barque, ni celui qui se précipite vers un 
danger mortel sans regrets. Je choisirais celui qui élabore son plan prudemment et qui soupèse ses chances 
avant d'agir  ), Norwid condamnait les insurrections polonaises où l'énergie devançait la pensée et conseillait à 
ses compatriotes de bien consulter la montre… de l'Histoire (« Sphinx I »).

Dans le Vade-mecum, nous pourrions également déceler des échos de la pensée confucéenne. Le poème 
préliminaire du recueil, « Lieux communs », se termine par une devise célèbre : Odpowiednie dać rzeczy słowo 
« Donner le juste mot à la chose ». N'est-ce pas l'un des principes de Confucius qui consiste à préciser le sens 
de mots, à rendre correctes les désignations, à donner le juste nom à la chose? Si le sens des mots n'est pas 
précisé, le langage ne correspond pas à la vérité dit le Maître. Cette idée fut reprise par le grand empereur 
Huangdi qui fit inscrire sur les stèles : J'ai apporté l'ordre à la foule des êtres et soumis à l'épreuve les actes et 
les réalités : chaque chose a le nom qui lui convient . Car nommer, qualifier veut dire aussi légiférer…

Il y a encore un domaine où la pensée de Confucius et de Norwid se rapproche singulièrement : la musique. 
Tous les deux la placent au sommet de la spiritualité humaine. Tous les deux voient le lien mystérieux qui unit la 
musique et la morale. Dans le Lunyu

(Entretiens VIII, 8) nous lisons : Le chant donne des ailes à l'âme, les rites la raffermissent, la musique la 
mène à la perfection. Il suffit de comparer ce fragment du Liji (Mémoire sur les Rites) : Celui qui comprend la 
musique atteint par elle les secrets de la morale. La musique la plus élevée est toujours facile et la morale 
suprême toujours simple (…) Dans le monde visible règnent la morale et la musique, dans l'invisible, les esprits 
et les dieux, à ce passage de la IV strophe du Piano de Chopin :

Dans ce que tu jouais il y avait une simplicité,
Une perfection Périclésienne,
Comme si quelque Vertu antique,
Entrant dans un manoir de mélèze,
S'était dit :
« Je viens de renaître au Ciel,
Les portes deviennent une harpe,
Le sentier – un ruban… »

La phrase suivante du Liji : « Musique trouble, peuple débauché… La force du désir s'allume et la force 
spirituelle de la paisible harmonie s'éteint » ne rappelle-t-elle pas de façon étonnante ce fragment de Cléopâtre 
et César (acte 2, scène 2) :

On a troublé le rythme de la musique – et changer
La musique, c'est changer les mœurs…

Soit dit en passant, une pensée profonde et o, combien vraie, aux dimensions d'une vérité universelle qui n'a 
jamais encore été aussi actuelle qu'aujourd'hui…

Cependant, un homme qui n'est pas bon, qu'a-t-il de commun avec la musique? demande Confucius dans 
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ses Entretiens (III,3). Le bien moral reste donc le bien suprême. Norwid, de son côté, ne dit-il pas que « des 
choses de ce monde, il en restera deux : poésie et bonté… ces deux-là, ces deux seules » ? Et il ajoute dans 
ses Notes de mythologie : La poésie est la suprême fonction civilisatrice humaine, la musique en fait partie.

Un autre motif revient souvent dans la pensée de Norwid, l'idée de « totalité », de « complétude » (całość, 
wszystkość, ogół, zupełność, kompletność, pełnia). « La vérité – écrivait-il – n'est pas seulement une idée, 
mais elle est également une force – et elle est une force puisqu'elle est entière. Car, étant entière, elle 
embrasse à chaque instant la totalité de la vie, et, en embrassant la totalité de la vie, elle ne peut pas ne pas 
être une force ». Ici aussi, Norwid est proche de la vision du monde orientale qui a toujours tendance à le 
percevoir dans son intégrité, de saisir l'ensemble de ses phénomènes mus par une loi transcendante et 
universelle et enchaînés les uns aux autres, contrairement à la pensée occidentale, dualiste et « isolante ». Le 
saint embrasse le tout dit Zhuangzi…

Cela n'est pas sans évoquer, encore une fois, Confucius et sa mystique de l'existence qui tout naturellement 
amène le Chinois à penser, à viser l'universel, à étendre son influence et son action jusqu'aux rivages « des 
quatre mers ». « Quand dans sa parfaite cohérence avec lui-même – lisons nous dans le Liji – l'homme va au 
bout de sa nature, il peut aller au bout de la nature de l'autre… au bout de la nature de tous les êtres », et alors il 
devient universel : « Il seconde le ciel et la terre dans l'œuvre de transformation et de génération… , il fait le 
troisième dans la trilogie ciel-terre-homme » […]

Un tel message se situe à un très haut niveau et vise à organiser la société humaine, non en fonction de 
critères financiers, économiques, mercantiles ou militaires, mais bien au nom de la dignité de l'homme, saisis 
dans l'expérience la plus profonde comme nœud de relations à un absolu et à un Tout. Dans l'expression tian-
ti-ren « le ciel, la terre et l'homme » s'attirent mutuellement. La dimension de l'homme atteint et complète 
l'univers. La dimension de l'univers nourrit, abrite l'homme. (… ) Le Livre des Rites Liji, fait de l'homme « le 
cœur (pensée, conscience) de l'univers ( … ) Ainsi l'homme doit-il avoir la conscience de l'univers pour lui 
permettre d'atteindre le « un », non de l'uniformité mais de l'harmonie dans le respect, et la justice, c'est-à-dire 
être « la conscience de l'univers ». C'est sur ce point que l'humanisme de Confucius et l'humanisme de Norwid 
se rejoignent. On pourrait même dire que ce dernier apparaît justement comment le junzi, homme parfait 
confucéen qui chérit la vertu, cherche la justice, aspire à ce qui est en haut, comprend que la différence conduit 
à la véritable unité, veut créer une fraternité humaine, concilie, harmonise sans uniformiser, ne convoite que ce 
qui est en lui-même, achève le beau et le bien dans les autres…

Il y a également chez Norwid des éléments qui font penser au bouddhisme. Dans la Litanie à la Sainte Vierge 
le poète pose cette question : « Qu'est-ce le m o i sans le n o n – m o i? » (cf. aussi, l'essai O Juliuszu Słowackim 
[Sur Juliusz Słowacki] et le poème Les intimes : « il te faut, en tout lieu, embrasser ton n o n – t o i par ta 
conscience… »). N'est-ce pas la conception bouddhiste de l'interdépendance et de l'unité de toutes choses?… 
Mais, chez Norwid, il ne faut jamais oublier le contexte chrétien: le « n o n – m o i », c'est, selon le contexte, soit 
le monde non-individuel, transpersonnel, l'autrui, Dieu, soit une soumission profonde, altruiste, pleine 
d'humilité à la volonté supérieure, par opposition au m o i – idolâtrie de soi-même, égoïsme et stupidité. 
Néanmoins, cette ambiguïté, voire cette polyvalence de Norwid ajoute infiniment d'originalité à sa poésie et la 
rend plus universelle.

Il préconise ainsi, comme dans le bouddhisme zen, le naturel dans l'art, le refus de tout artifice. L'artiste et 
son œuvre, en tant que parties intégrantes de l'univers doivent se fondre avec lui et non pas, comme en 
Occident, lui lancer un défi.

Une autre analogie : le silence, la réticence, le non-dit, piliers de la poétique de Norwid, évoquent 
irrésistiblement le silence tellement exalté par le taoïsme et le bouddhisme zen. Lorsque Norwid évoque « la 
sainteté du silence », « celui qui fait taire les mots et parle avec le Verbe-du-verbe », il est dans le même 
diapason spirituel que le maître zen contemporain, Taïsen Deshimaru, qui affirme que dans le silence, l'ordre 
cosmique peut nous pénétrer. Mais, « dans ce silence dont l'essence est immense et l'apparence futile » 
Norwid distingue la présence attentive et bienveillante de Dieu…

Ceci nous conduit directement à un autre élément très caractéristique de la poésie de Norwid : son aspect 
méditatif, contemplatif et recueilli qui est la voie du Sage. Pour le Yijing, le silence est contemplation (image du 
vent qui souffle sur la terre, hexagramme 20, Kuan / La Contemplation). C'est dans cette vie même qu'il faut 

èmenous efforcer de tout comprendre disait le maître chinois du Chan du IX  siècle, Huang Po. De son côté, Laozi 
affirme dans le fragment XVI du Daodejing :

Atteins à la suprême vacuité
et maintiens-toi en quiétude.
Devant l'agitation fourmillante des êtres
ne contemple que leur retour.
Les êtres divers du monde
feront retour à leur racine.



Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude;
S'installer dans la quiétude, c'est retrouver l'ordre;
Retrouver l'ordre, c'est connaître le constant;
Connaître le constant, c'est l'Illumination.

On ne peut s'empêcher de comparer ces fragments à ce que Norwid écrivait dans son essai Le Silence. Il y 
évoque notamment « l'éternel-et-incessant-monologue des harmonies de la création » et « le monologue-qui-
sans-cesse-devient-parabole », une des sources de la vérité, auquel les plus anciennes écoles prophétiques 
asiatiques accédèrent, dès avant Pythagore, par la pratique du silence. Sans doute, pense-t-il ici à la 
conception du Dao. La similitude est troublante…

Il y a encore un autre trait caractéristique, novateur, qui rapproche la poétique de Norwid de celle de l'époque 
de la dynastie des Tang (618-907), période du plus grand essor des arts de l'empire chinois. Dans ses Fleurs 
blanches, Norwid dit avoir employé dans les Fleurs noires la technique qu'il appelle « absence de style ». Il 
l'opposait au style « sur-expressif », ampoulé, « artistiquement factice » des romantiques. De même, dans son 
théâtre, il avait créé la conception de la « tragédie blanche », à l'opposé de la tragédie sanglante de 
Shakespeare. « Ce n'est qu'après avoir entendu diverses sortes de silences – écrit-il – qu'on arrive à entendre 
le drame et à percevoir la profondeur des paroles creuses, décolorées, blanches, pour ainsi dire, et il semble 
bien que ce soit là la trame de toute vraie dramatisation ».

Dans l'exergue du poème De la liberté du verbe Norwid écrivait : « Il y en a qui enseignent que la poésie 
demande des sujets qui ne seraient ni secs ni ingrats … Cette poésie qui, pour être poésie, nécessite des 
sujets non secs et attend des gracieux, n'appartient pas à ma compétence… »

Or, tout cela évoque irrésistiblement la conception de la « fadeur » dans l'art chinois. En fait, la poétique 
chinoise non seulement réserve une place capitale au silence, à l'ellipse, à l'allusion, aux « mots-vides » sans 
parler de l'ambiguïté intrinsèque à la structure même de la langue chinoise, mais aussi à la fadeur qui en 
découle. Que signifie-t-elle ? Ce phénomène typiquement chinois auquel François Jullien a consacré une 
étude capitale et fascinante réunit tous les courants de la pensée chinoise : le confucianisme, le taoïsme et le 
bouddhisme. Il concerne aussi bien la peinture, la musique, la poésie et est intimement lié à la vision chinoise 
du monde. Il consiste à mettre l'expression en sourdine, à parler à mi-voix, en demi-teinte, à avancer à pas 
feutrés, à la cloche de bois… Mais ce procédé est aussi complexe que subtil. « Quand les diverses saveurs – 
écrit François Jullien – cessant de s'opposer les unes aux autres, restent contenues dans la plénitude : le 
mérite de la fadeur est de nous faire accéder à ce fond indifférencié des choses; sa neutralité exprime la 
capacité inhérente au centre. […] Comme ne cessent de le répéter les Chinois, si « tout le monde est à même 
de distinguer les différentes saveurs », l'insipidité du « centre » (ou du « Tao ») est «  ce qu'il y a de plus difficile à 
apprécier ».Car la fadeur contient la plus extrême saveur; ce qui passe inaperçu est de plus en plus prenant et 
devient inoubliable : la saveur idéale, enfin, est celle de l'eau »… Norwid ne dit-il lui-même :

O toi, e a u p u r e… ils t'ont bien oubliée,
Serviable, paisible, simple, tellement indigente,
En laquelle miroite le b l e u d e s c i e u x, toi qui es a u c i e l.

Cette poétique de la fadeur qu'on peut déceler chez le poète polonais, tellement inédite à son époque qu'elle 
a provoqué le rejet total de sa poésie par ses contemporains, se manifeste surtout sur les pages du Vade-
mecum : on y trouve parfois des poèmes « anti-poétiques », surprenant par l' « insignifiance » de leur contenu 
et le « vide » de leur écriture. Mais ce n'est qu'apparence : c'est par ce biais justement qu'ils s'ouvrent sur des 
richesses insoupçonnées.

« Dire le plus possible avec le minimum de mots », telle semble être la devise de Norwid. Cela ne simplifie pas 
pourtant le langage poétique, au contraire, celui-ci peut devenir complexe, obscur, hermétique : il annonce la 

ème
poésie du XX  siècle. Paul Valéry ne disait-il pas « ne saisir à peu près rien d'un livre qui ne lui résistait pas? »

Dans le Shujing (Livre des documents, un des piliers de la pensée confucéenne), nous lisons une admirable 
définition de ce qu'on pourrait nommer l'essence de l'ancien esprit chinois, à travers les préceptes de la 
musique qui doit « allier la droiture avec la douceur, l'urbanité avec la gravité, la bonté avec le courage, la 
modestie avec le mépris des vains amusements ». Or, rien n'évoque mieux l'esprit de Norwid… Et puis, il y a 
quelque chose dans sa poésie, peut-être son penchant pour le paradoxe, l'absurdité, l'oxymore, l'anti-lyrisme 
qui fait penser au koan dans le Zen (Chan chez les Chinois) : énigme ou paradoxe impossible à résoudre par la 
pensée logique, dualiste, linéaire; formule visant à provoquer un nouvel éveil de la conscience. Il est vrai que, 
grand lecteur d'auteurs latins, Norwid a pu être aussi inspiré par l'écrivain chrétien Tertullien, maître du 
paradoxe qu'il cite à plusieurs reprises. Cette tendance, nous pouvons par exemple l'isoler dans le poème A la 
défunte (Vade-mecum, LXXXV)  :
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Laisse ce vestibule derrière toi grand ouvert –
Envolons-nous plus haut!…
Là-même où se tient Personne et Quelqu'un à la fois :
Tous divisibles et cependant entiers !…

Ou bien dans la Lettre datant de 1849 :

[…] L u i l'ineffable
Il ne connaît ni tentation, ni fin,
Et il a tout pour rien et ne l'a pas pour rien.

Ou encore, dans cet extraordinaire fragment du poème Autour de notre terre (1850) :

Alors tu trouveras c e l u i q u i n' e x i s t e p a s,
Dont l'étendard respire seulement au soleil,
Alors tu trouveras celui vers qui s'avance
Le malveillant passé à la honte secrète.

Alors tu trouveras la vie dans la mort, la puissance
Dans la faiblesse, dans le mot qui vole le livre,
Dans les ténèbres – la clarté, dans la clarté – une ombre! […]

Le poème semble presque un écho de Zhuangzi qui affirme : Apprend à voir où tout est obscur et à entendre 
où tout est silencieux. Tu verras la lumière dans l'obscurité et l'harmonie dans le silence. Mais Norwid pouvait-il 
le connaître ? ( La première traduction de l'œuvre de ce grand penseur taoïste, celle de F.H. Balfour, en anglais, 
date pourtant de 1881… ). Nous pourrions dire qu'une étrange communauté d'esprit rapproche Norwid et 
Zhuangzi… Tous les deux combattaient avec la même ironie, la même intelligence lucide le rationalisme 
étriqué et naïf et essayaient de concilier la transcendance et l'immanence, tous les deux refusaient les 
systèmes et les dogmes trop rigides et concevaient la réalité comme un jeu incessant des contraires ou 
complémentarité des opposés.

Pour ce qui concerne la conception norwidienne de l'Histoire et du Progrès, elle diffère de celle de Hegel ou 
de celle du millénarisme romantique. Elle s'oppose aussi aux positivistes comme aux premiers marxistes. 
(Notons que l'auteur du Vade-mecum n'était pas enthousiaste de la philosophie allemande qu'il trouvait 
péremptoire, catégorique et trop abstraite). Il prévoyait avec lucidité les conséquences éthiques de 

ème
l'hégélianisme qu'il ne pouvait que réprouver. L'histoire du 20  siècle, et l'apogée des totalitarismes, lui a 
donné raison.

Une fois de plus, sa vision du monde, qu'il considère à la fois dans son unité et sa bipolarité s'avère 
étonnamment proche de la métaphysique taoïste où le mouvement incessant et le jeu dialectique tantôt 
oppose, tantôt harmonise les forces dynamiques Yin et Yang, sans produire de formes supérieures comme 
chez Hegel.

On dirait que, pour Norwid, l'Histoire est à la fois linéaire et cyclique, elle évolue plutôt en forme de spirale 
comme dans la tradition shivaïte et dans la cosmologie du Yijing et de Laozi, de catastrophe en catastrophe, de 
renaissance en renaissance. Mais c'est une spirale ascendante convergente, comme chez Teilhard de 
Chardin. Alors que, pour Hegel, la culture constitue une suite de métamorphoses où une civilisation en détruit 
une autre, pour Norwid, elle est continuation et cumulation ayant un sens. C'est pourquoi le progrès doit 
nécessairement s'appuyer sur le passé. Avec cette réserve essentielle : « Je n'appellerai pas progrès ce qui se 
paganise à reculons ». À ce propos, il faut noter une étrange similitude entre l'attitude des confucianistes et de 
Norwid qui leur a valu à plusieurs reprises d'être qualifié de « conservateurs » voire de « réactionnaires » (alors 
que cela devrait être plutôt le contraire!). Déjà Mencius, le grand continuateur de Confucius, socialiste utopiste 
avant la lettre, condamnait tout profit. Les confucianistes du premier siècle avant J.C. optaient pour le retour de 
l'économie naturelle s'opposant aux commerçants qui selon eux ne faisaient ramasser que des bénéfices sans 
participer au processus de la création des biens. Ils voulaient aussi éliminer l'économie d'argent. Norwid, pour 
sa part, témoin lucide de la capitalisation forcée et outrancière de l'Occident, avec toutes ses monstrueuses 
injustices sociales et la poursuite du gain à tout prix, ne pouvait que rejeter en bloc ce monde qu'il trouvait de 
moins en moins humain.

Récapitulons encore une fois en quoi pourrait se manifester l'influence de la pensée et de la poétique 
chinoise dans l'œuvre de Norwid : Écriture elliptique, concision extrême du langage, statisme, exaltation du 
silence, de la gravité et de la fadeur, tendance à l'apophtegme, à l'aphorisme; conscience de la vie pratique 
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fondée sur la morale, non-violence, recherche de l'harmonie des contraires, du juste milieu et de la sagesse; 
croyance en un ordre préétabli dans l'univers où chaque chose doit suivre son cours et son évolution, occupe 
sa place précise dans le temps et ne peut être ni accélérée, ni retardée, d'où l'exaltation de la vertu de la 
patience ( cf. Sphinx I ); attachement au passé, à la tradition, désir de rester dans l'anonymat, culte de la bonté 
et de la quiétude, exaltation de la poésie et de la musique considérées comme les reines des arts, respect de la 
nature… Ce qui est caractéristique de la civilisation chinoise, c'est qu'elle amalgame, sans division, trois 
courants d'idées : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme zen (ce dernier, essentiellement chinois, 
tente de concilier l'humanisme du premier avec le transcendantalisme du second) – or, nous rencontrons un 
conglomérat semblable chez Norwid, mais coulé dans un moule chrétien. Ces notes, tirées de son Album 
Orbis, prouvent quel était le centre d'intérêt de sa pensée souvent marquée par un certain statisme : « La force 
et la loi de la résistance dans l'histoire : la Chine et l'Inde – immobilité dans la puissance de la vertu-sagesse. 
Assurément, il y a quelques vestiges des lois éternelles qui gouvernent le monde! Et plus loin : La mise en 
puissance de l'homme à travers

l'union de sa sainteté et de sa sagesse avec les forces de la création est caractéristique de toute la 
philosophie orientale ».

Cyprian Norwid fut un poète et penseur qui s'était proposé comme but de créer une vision intégrale du 
monde. Ses contradictions et ses différences ne le divisaient pas d'après lui, mais au contraire se complétaient 
et s'enrichissaient mutuellement. La grande originalité de sa pensée fut l'intégration de l'acquis culturel de 
l'Europe en tant qu'un ensemble indivisible, car comme il écrivait « une personnalité exilée dans la solitude 
n'est pas encore accomplie et ce n'est qu'en fréquentant d'autres qu'on fait mûrir l'essence de la sienne », mais 
d'incorporer également dans cette vision l'acquis de la pensée de l'Extrême Orient, surtout de l'Empire du 
Milieu, c'est-à-dire la Chine. Il devint ainsi le véritable maître du temps et de l'espace. En cherchant toujours 
non pas ce qui sépare ces civilisations apparemment éloignées, mais ce qui leur est commun, il a réussi à 
créer, comme un alchimiste produisant de l'or une fusion idéale de la pensée chrétienne, confucéenne, taoïste 
voire bouddhiste zen et ceci non seulement sur le plan philosophique et moral mais aussi esthétique. Il réalisa 
ainsi le postulat de Goethe, que « l'Orient et l'Occident ne peuvent plus rester séparés ».
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T.R.

Ion BARBU
19.03.1895 – 11.08.1961

Grup

E temniţa în ars, nedemn pământ,

De ziuă, fânul razelor înşală;

Dar capetele noastre, dacă sunt,

Ovaluri stau, de văr, ca o greşală.

Atâtea clăile de fire stângi!

Găsi-vor gest închis, să le rezume,

Să nege, dreaptă, linia ce frângi:

Ochi în virgin triunghi tăiat spre lume?

[Din ceas, dedus…]

Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,

Intrată prin oglindă în mântuit azur,

Tăind pe înecarea cirezilor agreste,

În grupurile apei, un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea

De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi

Şi cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

(din volumul: „Joc Secund”, 1930)



Semnal. Un scriitor de la 
Piatra Şoimului publicat în 
America de Nord

De către ianuarie 9, 2021 Mesagerul · 
Gazetarul şi omul de televiziune nemţean Traian SOCEA, căci despre domnia sa 

este vorba, retras la Calu Iapa, locul său de baştină, scrie proză. Şi o face în stilul său 
absolut personal, încântător. În 2019, când şi-a lansat volumul „Incursiuni prin 
Regatul Natal – Calu Iapa, rememorări 1”, am publicat o cronică entuziastă 
(Fermecătorul povestitor regal de la Calu Iapa), dar nu ştiu cine m-a luat în serios, 
bănuindu-mă de prietenie cu autorul. Ceea ce, de ce nu?, este adevărat. Suspiciunile 
unor „consacraţi” nemţeni, nu prea lasă loc de întors prin zonă, asta fiind o altă discuţie.

Cartea este o bijuterie a ceea ce are mai natural în el acest personaj, care, peste un 
secol şi ceva, este o reîncarnare a povestitorului Ion Creangă. Au aceeaşi genă, pe 
alte coordonate, desigur, dar cu aceeaşi forţă de a-şi cuceri imediat cititorul, cu acelaşi 
farmec al ţăranului român trecut prin şcoli şi lovit de fulgerul talentului de povestitor, 
care te face să râzi cu lacrimi şi cu sufletul deschis. Traian, la vârsta lui, numai bună de 
reiterat amintiri, a pus gazetăria în cui şi, ajuns un hâtru, a început să scrie proză. Şi are 
un condei rar.

ASRAN, revista Destine literare, care apare în America de Nord (SUA şi Canada), în format print, dar mai ales 
difuzată în variantă electronică, peste tot în lume unde sunt români, i-a oferit prozatorului Traian Socea un 
spaţiu generos, publicând un fragment consistent din carte. Cu promisiunea de a repeta această recunoaşte şi 
în numerele următoare. (Sunt convins că aşa cum chicoteam eu, singurel, citind această carte, o fac acum 
cititori români de peste tot, aducându-şi aminte de ţara lor).

Poate mă înşel eu, dar nu am cunoştinţă, la ora asta (este 21.45), dacă în România apare vreo revistă 
literară, de cultură, de 250 de pagini, cu un sumar atât de bogat, atât de tentant şi atât de declarat patriotic. Am 
găsit acolo şi trimiteri la poetul Adrian Alui Gheorghe (într-un eseu despre Zoe Dumitrescu Buşulenga, maică la 
Văratic), am mai găsit cunoştinţe, prieteni, din literatura contemporană, ignoraţi în ţară. Dar apariţia lui Traian 

Socea, cu o scurtă biografie şi foto cu bărbiţă, m-a încântat.
N.A. Poate nu ştiaţi, dar cartea în discuţie, despre amintirile 

năstruşnicului şi zburdalnicului copil de la Calu Iapa a ajuns şi la 
Vatican, dar este o întâmplare despre care, sperăm, ne va 
povesti el, în volumul următor.

N.A. 2. Ora 21.46 Desigur, la Neamţ apare eleganta revistă 
CONTA, de literatură & arte & atitudini, tot cam de 250 de 
pagini, dar asta americană de pe net ne-a sărit nouă în ochi, ne-
a fost mai la îndemână, e mai colorată.

C.T.

Pe la mijloc de Gerar 2021, am primi în cutia poștală virtuală a computerului meu un scurt mesaj, de la un domn 
pe care nu l-am cunoscut niciodată: Cristian Timofte. Era vorba despre o știre tipărită în publicația care pare a fi 
online, „MESAGERUL de Neamț”, în care era anunțată, cu bucurie mare, vestea că nemțeanul lor, Traian Socea, 
a primit un generos spațiu în revista „Destine Literare”, ce apare peste ocean, prilej cu care revista noastră a intrat 
în atenția unui mare număr de cititori, la care nici nu am îndrăznit să ne gândim că ar putea, într-o bună zi să afle 
despre noi.

Sunt mulțumită că i-am ascultat sfatul unui alt coleg ziarist și membru în colegiul de redacție al  revistei pe care o 
păstoresc, Radu Vida, să citesc și, dacă vor întruni standardele mele (cam înalte, zice lumea) să le tipăresc. Au 
întrunit nu doar cerințele mele pentru a apărea într-o revistă cu circulație internațională, dar mi-au încântat 
sufletul. Bucuria a fost apoi și mai mare, când am găsit în cutia poștală reală, de data asta, volumul „Incursiuni 
prin Regatul Natal – Calu Iapa, rememorări 1” în carne și oase, căruia i-am făcut de îndată o scurtă prezentare 
în cadrul uneia din întâlnirile noastre Zoom-iste, ce poartă același nume, „Destine Literare”. O cronică nu am avut 
vreme de scris, astfel că, atunci când am primit mesajul mai sus amintit, m-am foarte grăbit să îi solicit domnului 
Cristian Timofte, să îmi trimită dânsul o prezentare mai detaliată decât anunțul din ziarul mai sus amintit, fiind 
sigură că o are deja pe birou.

Mi s-a părut firesc să fie împreună, anunțul din „Mesager...” și cronica. Iată-le. Bucurați-vă.
D.O.
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Traian Socea, gazetar nemţean 100%, debutează, la 65 de ani cu o carte: „Incursiuni prin Regatul 
Natal – Calu Iapa”, o frumuseţe de carte, cu subtilul „rememorări 1”, asta însemnând că şi-a luat inima 
în dinţi şi a ajuns la concluzia intimă că merită să mai scrie şi altceva decât gazetărie de zi cu zi, adică 
o carte, or' două. El fiind un timid, care toată viaţa şi-a ascuns timiditatea asta nativă, bunul simţ nativ, 
bună asta creştere a lui de pe malurile pâraielor lui obsesive, Calu şi Iapa, aşadar şi-a ascuns 
timiditatea, care era un fel de handicap, ca un handicap de vorbire, de bâlbâială, apelând la un umor 
absolut dezarmant, dar şi la îndârjirea de a se pregăti serios, fără umor, acribic, pentru meseria de 
gazetar. O combinaţie de ziarist cu şcoală adevărată, cu un hâtru copil al zecelea, din familia lui, care 
dacă începe să povestească ceva, din amintirile lui, o face cu un talent inimitabil de povestaş. Şi dacă 
spun, fără rezerve, că este chiar avatarul, reîncarnarea lui Ion Creangă, povestitorul nostru definitiv, 
care a fost şi popă, nu cred că greşesc. Citiţi această carte, cântăriţi onestitatea ei, autenticitatea ei 
reală, apoi mai vorbim. Mulţi au ambiţii, puţini, foarte puţini reuşesc să scrie o asemenea carte. Chiar 
nimeni.

Dar, de această dată, cu toate că la lansarea acestei prime cărţi a declarat, de câteva ori, cu o 
modestie pe care nu i-o pun la îndoială: „Eu nu sunt scriitor”, el chiar şi-a descoperit, după cei 65 de 
ani ai lui, prin această primă apariţie editorială, un izvor absolut autentic de proză curată, scrisă cu 
acribia gazetarului cu şcoală, cu talentul nativ al povestaşului oral de la alte biblioteci lichide, şi cu 
experienţa unei vieţi de gazetar de Neamţ, care a văzut şi auzit multe. Lumea lui, unde chiar a început 
să se simtă bine, dovadă fiind această primă carte care trebuie citită cu parcimonie, ca degustarea 
unei plăcinte poale-n brâu, calde, ca să nu se termine prea degrabă. O scriitură frumoasă, simplă, 
cursivă, deşteaptă şi onestă, cuvântul definitoriu fiind: autentică. Traian Socea ne invită, ca Faulkner, 
pe teritoriul său unic de la Calu Iapa.

Ca să ne lămurim: pe 9 mai, de ziua Victoriei, ziua cu summit-ul european de la Sibiu, cu mitingul şi 
anti-mitingul de la Iaşi, cu vizita doamnei premier la Cluj, cu altele, Traian Socea şi-a lansat prima lui 
carte în coperte la Biblioteca Judeţeană. Traian Socea este un ins din comună Piatra Şoimului, cartea 
i-a fost prezentată de Sorin Ovidiu Bălan, un ins destul de cunoscut, îl vedem tolănit prin fotolii la 
televizor, gazetar de capitală, mult mai simpatic în realitate, coleg de facultate şi prieten al lui Traian. 
Sorin venise de la Bucureşti la Piatra, pentru a prezenta cartea, căruia i-a scris şi prefaţa. O prefaţă 
colegială, prietenească, în care vorbeşte despre farmecul tandru, bucuria sănătoasă şi umorul 
incredibil al simplităţii. Mai vorbeşte şi despre harul de scriitor al acestui locuitor de la Piatra Şoimului.

De 9 mai, o sală de la biblioteca Kirileanu a fost plină ochi din cauza unui gazetar care, retras la Calu 
Iapa, a început să scrie aşa: „Acu, la şaizeci de ani trecuţi, tare mă minunez de cum izbuteau ai mei să 
rânduiască atâtea treburi, care se-nghesuiau mai ales vara şi toamnă în gospodăria noastră”. Sau: 
„Pentru mama, hrana de seară era mereu o grijă aparte, pentru că în jurul mesei ne adunam fraţi şi 
surori, laolaltă cu părinţii numărându-ne a fi 9-10 guri. Guri flămânde (…)”

Am deschis cartea la întâmplare. Sunt acolo titluri de capitole cu mult mai incitante: „A murit Dej, 
trăiască Ceauşescu” sau „Singurul ţăran student la ziaristică”, în fine, o carte care merită citită cu 
ochii, cu bunătatea nativă pe care o mai avem în noi, dar mai ales cu plăcerea de a citi pagini 
nesofisticate, aproape simple, plăcute, dar asta înseamnă că avatarurile lui Traian Socea s-au 

Fermecătorul povestitor

regal de la Calu Iapa

Cristian TIMOFTE
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terminat, iar el dacă începe să scrie proză, o face la modul lui ţărănesc, simplu, curat, bucurându-se 
când comesenii săi râd şi bat din picioare de atâta râs cu lacrimi, sau îi înţeleg sensibilităţile lui fireşti, 
despre părinţi, despre familie, despre prieteni, despre viaţă, despre tot ce poate fi normal în viaţa asta.

Să vă spunem acum câte ceva despre reţeaua hidrografică ce drenează suprafaţa comunei Piatra 
Şoimului. Acolo sunt două pâraie, Iapa şi Calu, tributare râului Bistriţa, ambele izvorând de sub 
muntele Murgoci, 1292 metri altitudine.

Despre calitatea gazetarului Traian Socea, cu multe gazete în spate, au spus vorbitorii la lansarea 
de la bibliotecă. Nu a spus nimeni nimic despre faptul că scriitorul din Piatra Şoimului ar fi avut ambiţii 
natale despre şoimi sau tăria pietrei, despre zborul şoimilor în sus, mai sus. Fiindcă nu a avut 
asemenea ambiţii… Lui i-au fost şi îi sunt dragi definitiv cele două pâraie: Calu şi Iapa.

Aşadar, nu vă luaţi după ce a spus acest Traian Socea, cum că el nu ar fi prozator. Este un prozator 
foarte bun, unic în Neamţ şi în ţară. Ţăran moldovean licenţiat în jurnalistică, de la Calu Iapa, un 
povestitor fermecător. A reuşit să-şi scoată, încetul cu încetul, din stilul său baroc de băiat timid, de la 
ţară, toată zgura complexelor (vizibilă, chiar deranjanta, uneori, prin textele sale gazetăreşti), iar 
acum îşi povesteşte poveştile lui cu o simplitate şi un umor dezarmante. Fiind, fără discuţie, absolut 
autentic.

Iar această carte este povestea lui, bine pusă în pagină de editor, povestea unui nemţean pentru 
nemţeni. Un dar frumos, muncit mult, o viaţă întreagă, pentru nemţeni. O să vă încânte, vă asigur. 
Asta în ideea că, de mult, mulţi dintre noi, nu mai avem tragerea de a mai pune mâna pe o carte. 
Aşezaţi-vă în fotoliu, luaţi această carte şi citiţi Amintiri din copilărie, varianta de secol XX şi XXI a 
talentatului prozator Traian Socea. Nu mă zgârcesc în aprecieri: un eveniment cultural care merită, vă 
spun şi de ce:

„Ajuns acasă, Rodica, nevastă care stă la mine, mă avertizează:
– Vine părintele, e în cap'tul drumuşorului, acuş' iese la ţaţa Maricica lu' Bâtu ş-ajunge la noi!… 
Până la noi, mai are de intrat în patru case, îndestul timp încât să ţintuiesc o ţigară. Văzându-mă, 

titulara mă ocărăşte parcă s-o audă popa:
– Acu' ţia-i găsit să fumezi, să-i sufli părintelui putoare de ţigară în nas?! (…)”

FLORENTINA STRECHE · STÂNCI
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Traian SOCEA

Poznă mare și cu Valentainus-deiu' ăsta!… Cît de perfid s-o pripășit și prin 
cotloanele Moldaviei noastre, Doamne ferește!… A naibi' chestie, imperialiștii ăștia 
seduc pe proletarii neuniț' din toate țările periferice ca acum secole colonizatorii pe 
băștinași, cu cîte-o mărgică de sticlă… Pe proletari, citiți bine, căci șpăguitele cozi de 
topor ce le-au deschis pîrtie în teritoriul românesc nu cumpără din super sau hiper-
marcheturile lor, adică ei și muierile adiacente fac șoping. Fac, și n-am cum să nu-mi 
amintesc de Domnul Eminescu: „… Ș-aceste mărfuri fade, ușurele, / Ce au uitat până și 
a noastră limbă/ Pretind a fi pe cerul țării: stele!… ” Da, prieteni, în aste zile, comuniștii-
capitaliști de azi nu la Paris învață cum „la gît se leagă nodul”, ci în Dubai… „De unde se-
ntorc… de fericesc norodul/ Cu chipul lor isteț de oaie creață!… “ De zis, mai zi, matali, 
pretini, oriunde te-ai afla!…

Expediez aste gînduri, din cauză de Nicu Angheluță. Insul mi-a fost coleg de liceu. 
Diștept a fost, este, și normal că va și-n viețile noastre ulterioare. Mai mare cu 3 ani decît 
mine, a făcut Silvicultura, pe cînd concurența admiterii la facultate era mai dihai ca la 
Medicină sau Drept. A fost inspector la „Fond forestier”, funcție exercitată pe teritoriul a 
toate ocoalele silvice din Neamț și nu numai. Și-nainte, și după '89, depun mărturie!… 
Azi, Nicu are o firmă ce se ocupă de înființat livezi și vii, de tăieri pomi fructiferi, cu vreo 
10 lucrători. De cîțiva ani, 3 meseriași poposesc și în livăduța personală, în plină iarnă.

Pe piașpe februarie, pe la opt, mă trezesc cu Lică, Ion și Ogostin, profesioniștii lui, în 
ogradă.

– Ni-o trimis șefu', să-ț' curățăm pomii, știi că-i momentul!, mă informează 
Ogostin, șeful de echipă…

– Știu, și bini aț' vinit!, îi întîmpin c-o tăviță încărcată cu păhăruțe umplute cu 
rachiauș moldav…

Înghit primul, ca să impresionez, în vreme ce oaspeții-mi scrutează științific livada…
Ogostin deja împărțise sarcinile: la măr, cireș și vișin – Lică; la piersic, prun și păr – Ion. 

Voinicii desfășoară scările, apucă foarfecile de fălci, și dăi, bătălie. Fără milă, pomii mei 
sînt despuiați de toți lăstarii crescuți peste an. Lică, meșterind în colțul livezii de vreo 
juma' de oră, mă strigă:

– Dom inginer, adu-te-ncoa, să-ț' arăt ceva!…
– Acu', don șef!, îl asigur, nu înainte ca pîrdalnicul să vadă c-am apucat sticla de vinuț 

și mă-ndrept către el.
– Dom inginer, anu' ista rodesc aiestea, la anu' iestelalti, cî di pi-acu' li prigătesc. 

Ăi înțăles?!… Îi mai umplu un pahar de vin, semn că-l aprob.
Îmi torn și mie, însă n-apuc să ridic paharul la gură, căci tocmai mă aud:
– Dom Lică, nu-mi mai zi inginer, bre! Eu sînt ziarist, dom'le!…
Ca un făcut, consolarea-mi vine dinspre poartă:
– Proletare, Lică le zice inginer la toți boschetarii!…
Era glasul conului Nicu, pe care nu-l știusem a veni la mine, darmite a ne și 

supraveghea.
Descumpănit, tot dau cu cu stîngu-n-dreptu', vreme cît milostivul Nicu mă lămurește 

că preopinentu' Lică fu inginer chimist la Săvinești, pînă ce l-au disponibilizat capitaliștii 
italieni și comuniștii români. Apoi, pe cont propriu, s-a specializat horticultor în Spania.

Scurtă 
prezentare:

• născut în 1954, 
martie, patru, în 
comuna Calu 
Iapa (din 1965, 
mahării vremii i-
au schimbat 
numele în Piatra 
Şoimului), 
judeţul Neamţ, 
România

• licenţiat al 
Facultăţii de 
Ziaristică – 
Bucureşti, 1984

• redactor la ziarul 
„Ceahlăul", apoi 
redactor şef la 
„Monitorul de 
Neamţ” şi, 
respectiv, 
Grupul de presă 
„Tele M” Neamţ

• director al 
televiziunii 
regionale EST 
TV

Cel mai mare
ziarist…
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Nicu venise nu numai să-i zorească pe angajații săi să termine lucrarea cît mai repede, ci și să nu mă-ntind 

cu ei la glojgăilă, cum adesea-mi era năravul, compromițîndu-le ziua de lucru.
– Băiete, băieții mai au vreo oră de lucru. Îmbracă-te, c-avem treabă! E Ziua Îndrăgostiților, așa că 

mergem la tanti Ileana și la nenea Sandu, prietenii noștri…
– Uăi, capitalistule, scutește-mă!, replic eu țanțoș, sugerîndu-i cum că, la optzeci de ani, ce român știe sau 

crede în Valentine's-dei…
Vă jur că Nicu Angheluță a fost mai întotdeauna diștept. Nu numai, sau mai ales, decît mine. Prin urmare, m-

am supus. În mașina sa trona un coș cu trandafiri. Cinzeci și cinci, exact cîți ani de căsătorie împlineau 
venerabilii noștri prieteni.

Festin à la Sadoveanu…

Soții Ileana și Alexandru Baluș se trag din Tazlăul lui Jănică Mironescu – doctorul și scriitorul, zămislitor și 
al lui Tulie Radu Teacă. O viață întreagă, amîndoi au slujit pădurea. Acum, sînt pensionari și, la aproape 80 de 
ani, rămîn tot pilduitori, în toate privințele. Am intrat în gospodăria lor destul de rușinat, căci nu-i mai văzusem 
de ani buni, din vremurile cînd drumurile reportericești mă duseseră în locurile în care își săvîrșeau munca.

Doamna Lenuța, la fel de energică, de aprigă, precum era în vremurile cînd ne conducea să filmăm pădurile 
virgine din susul Tazlăului, înspre poiana Gitioana, la vreo 1. 200 metri altitudine.

Nenea Sandu, tot supus și măsurat, precum mi-l aminteam de la cabana Preluci, acolo unde, la întoarcerea 
de pe munte, avea să ne răsfețe cu mîncărică și băuturică, mai dihai ca mama, acasă…

La Preluci, au poposit și Sadoveanu, și Panait Istrati, Garabet Ibrăileanu, Păstorel și Ionel Teodoreanu, și alți 
mari scriitori, care-au „survolat“ întreagă Valea Tazlăului, ba la pescuit păstrăvi, ba la vînătoare… Ș-apoi, 
conțineți, prieteni, că aste osteneli erau preludiul obșteștilor lor năravuri… Anume, de a descînta cu poezie și 
șuguială păstrăvi dichisiți în frunză de brusture, răstigniți în jarul din vatra focului înstăpînit de brigadierul Vîntu 
Sr…

Pomenind și de fleicile de mistreț povîrnite pe suișul jarului în crăcane de alun, de tocănița din cărniță de 
căprior, lasată a-și face de cap în ceaunoaie aduse de starețul mînăstirii Tazlău, ctitorită de Ștefan cel Mare la 
1497, înțelegeți domniile voastre că totul se întîmpla sub suverana rînduială a Domnului Sadoveanu, 
nesmintit…

Doamne, călcam, prin urmare pe cărări pășite de acești voievozi ai culturi române, alături de urmași ai lui 
Irimie Honcu, nemuritul primar al locului, silvicultorii Vasile Vântu și Neculai Anghel, emoționați și onorați să 
povestească despre privilegiul tăzlăuanilor de a fi stăpînii unui teritoriu de patrimoniu, de tezaur…

Ăste amintiri mă asaltaseră și, încercînd să scotocesc în memorie și altele, ca să pot îngîna măcar o 
propoziție de bun găsit, îl și aud pe însoțitorul meu, Nicu Angheluță:

– Mamaie, iaca, ți l-am adus pe cel mai mare ziarist!…
Tanti Lenuța mă prinde-n brațe, mă strînge și mă pupă moldovenește pe amîndoi obrajii, nelăsîndu-mă să-i 

sărut mîna. Încurcat, reușesc, totuși, să rostesc cele cuviincioase și, suficient de preocupat, o-ntreb de nenea 
Sandu.

– L-am trimis pînă-n beci!, îmi risipește curiozitatea tanti Lenuța.
Tovarășul meu, Nicu Angheluță, hîtru și vigilent cum fu croit de-acasă, țîșnește din odaie către beci. În vreo 10 

minute, se-ntorc amîndoi în mîini cu niște trăiști pline, ca de la supermarket. De data asta, eu sînt primul care 
sar în mijlocul încăperii, îl îmbrățișez sănătos pe nenea Sandu și trag cu coada ochiului la burduhănoasele din 
mîinile lui Nicu.

– Afinată și vinuț, Trăienuț!… Destul, cît să bei ca-n tinerețurile tale!, mă tachinează conu Nicu.
Mă uit chiondorîș la individ și încerc să-mi aduc aminte dacă atunci, de la cabana Preluci, am plecat pe 

propriile-mi picioare sau am luat „metroul”. Nu reușesc și, vinovat, îmi admonestez companionul:
– Vorbești de mine, ca de tine, campionuleee!…
Nenea Sandu, ca să ne-mpace, ne-nghesuie șmecherește cu două pahare de afinată, groasă ca pelteaua și 

tare ca spirtul. Licoarea se prelinge încătră duoden, arzînd toate în calea-i. Doar gustul acrișor al bobițelor de 
afină, rămase pe fundul paharului, îi mai calmează tăria. Le crănțănesc pe îndelete, după ritualul ecologic 
impus de nenea Sandu, gazda noastră a toate știutoare.

Astă vreme, tanti Lenuța deja așezase masa. În mijloc, pe un fund masiv din lemn, zăcea o mămăligă 
uriașă, tăiată cu ața în felii gospodărești, cît să te saturi pentru vreo două zile. În fața fiecăruia, trona o farfurie 
încărcată zdravăn cu jumări și cîrnați de porc, înnăbușite cu cîte-un coltuc de caș de oi atunci scos din bărbînță, 
peste care tanti Lenuța repartizase numai două ochiuri, cu gălbenușuri roșii precum șofranul. Alături, un 
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lighean cu varză murată, înecată într-o moare rubinie, îți confisca definitiv privirea, în gură saliva depășind 
cotele Dunării, pe la Bechet…

Însă, ce mai adusese gospodina pe masă?!… Vorba din reclama „Asta nu e tot!“… Ei bine, dragi pohtitori, 
greu e a vă-nchipui, chiar reamintindu-vă, că gazdele noastre au fost, o viață-ntreagă, oameni ai pădurii.

Salata de bureți negri…
Așadar, astă minune era următorul răsfăț, și-mi pare tare rău că mulți dintre dumneavoastră n-aveți privilegiul 

de a o savura…
– Ei, dom Trăian, di cînd n-ăi mai mîncat așa bunătate?…
– De cînd am fost la Preluci, acum vreo douăzeci de ani, să mai fi avut de vreo două ori ocazia, o asigur 

pe tanti Lenuța.
Știam că bureții negri cresc pe fagii în putrefacție, către sfîrșitul toamnei. Știam că sînt, la concurență cu 

bureții păstrăv, cei mai buni și mai greu de găsit în pădurile noastre. De aceea, sînt considerați o delicatesă, 
fiind foarte căutați și, prin urmare, foarte scumpi.

De bună seamă, am lăsat la o parte deșănțata varză. Am năvălit pe bureți, înghițind din cînd în cînd cîte o 
fleandură de mușchi și cîte un cîrnaț dolofan, din tochitura ce încă se destrăbăla în farfurie, așa, ca să mai pot 
glojgăi, gospodărește, și cîte-o ulcică de vin mama lui, tras cu furtunul de amicul Angheluță din damigenele 
burtoase, regește rînduite pe rafturile din beciul lui nenea Sandu.

Salata asta, bunii mei, e cu adevărat un răsfăț culinar și cred că numai tanti Lenuța e capabilă s-o prepare. 
Frumusețea, policromia din farfurie întruchipează un fel de preludiu, un catalizator în descoperirea gustului 
atîtor-alte bucate.

Bureții – tăiați trigonometric, în franjuri astrale; măsline – obraznic de negre, rondele de morcovi trufași, 
boabe de piper deloc stingher, frunzulițe diafane de dafin, ceapă – și roșie, și peștișor, la un loc îmbăiate în oțet 
de mere… Toate alintate cu trei linguri de miere, neapărat de salcîm, și cu un ciocănel de untdelemn de măsline 
– rînduite într-un borcan de 3 litri, în straturi, pe rostul fiecăruia.

Cu două cercevele puse cruce deasupra întreg așezămîntul și cu capac cu ghivent, pentru ermetizare în 
cuptorul de plăcinte, borcanul se pune la odihnă în deplin întuneric, într-un beci neapărat zidit cu piatră.

Ș-așa, se lasă la odihnă pînă cel mai devreme în prima zi de Crăciun.
Sau, mai ales, pînă cînd, de drag de un musafir, tanti Lenuța umblă la tezaur, dăruind Dumnezeiasca-i 

bunătate unui proletar, ca mine. Și unui capitalist, ca Nicu Angheluță, firește.

Alintul nostru gastronomic a durat vreo 4 ceasuri. Am 
mulțumit, am zis bogda-proste de multe ori, ghiontindu-l pe 
conu Nicu să facă la fel. N-apucă, căci gazdele noastre s-au 
repezit a-i mulțumi pentru că l-a adus la ei pe „cel mai mare 
ziarist”, așa cum mă ironiza prietenul meu, hîtrul Nicu 
Angheluță.

– Așa șuguiește el, tanti Lenuță și nene Sandule, 
restabilesc mintenaș lucrurile. Atunci cînd vrea să cîștige 
ceva fără muncă. Sau cînd „îi arde gîtul, ca curu' la 
cloșcă… “

Însă, oarece dreptate are. Adevărat, sînt cel mai mare 
ziarist. De la Piatra Șoimului, că altul nu mai este. Parol!…

(fragment din volumul „Incursiuni prin Regatul Natal – 
Calu Iapa, rememorări 1", Editura „Sensul”, Piatra Neamț, 
2019)
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Legenda

mărţișorului

Passionaria STOICESCU

T.R.

A fost odată ca niciodată o bătrână care trăia la poalele unui munte înalt. N-avea altă avere decât o turmă de 
mioare, cu care vara urca pe munte și iarna cobora acasă. Singurul ei ajutor se dovedise a fi Dulău cel rău, 
care-i păzea oile de lupi și le mâna ciobănește, înapoi în turmă, când se rătăceau te miri pe unde.

Dochia, căci așa o chema pe babă, era ursuză și deloc vorbăreață, și oricât s-ar fi gudurat pe lângă 
stăpână-sa Dulău cel rău, tot n-ar fi căpătat de la ea o mângâiere.

Într-o zi, când turma se întorcea din munte acasă, la iernat, o oaie capie căzu într-o prăpastie. Dulău cel rău 
fugi după ea, și, până s-o ajungă, nimeri cu laba într-o capcană ruginită.

Pe când chelălăia el și se chinuia să-și scoată biata labă zdrobită din colții de fier, văzu venind o fată. Deși 
Dulău cel rău mârâia și-și arăta colții, Viorica nu se feri de el. Îi vorbi încet și blând, se apropie ușurel și scoase 
din trăistuța ce o avea cu sine, un codru de pâine. După ce-l mâncă hulpav, Dulău cel rău începu să dea din 
coadă și o lăsă să-l mângâie. Încet-încet fata îi trase laba din fierotanie, îi spălă rana și i-o legă cu o cârpă 
curată.

Atunci câinele o apucă ușurel de poalele rochiei și o trase ca pe un musafir spre casa Babei Dochia. Nici n-
apucară să zărească bine poarta, că ursuză de babă îl și luă în primire, de departe, cu obișnuitele ei sudalme:

– Ai îndrăznit să vii acasă fără oaie, potaie? Leneșule și puricosule, care leorpăi zerul de pomană! O să mai 
vezi tu vreun ciolan, la anu' și la mulți ani!

Dulău cel rău își vârî spășit coada între picioare și se apropie hămăind. Își cerea iertare în graiul lui câinesc, 
pentru oaia căzută în prăpastie, dar totodată îi dădea de veste Babei Dochia că i-a adus-o pe Viorica. Și cum 
băbătia înțelegea bine limba dobitoacelor, că doar cu ele stătea de-atâta amar de ani, ieși în pragul porții și 
întrebă răstit:

– Da' tu cine mai ești și de unde-ai venit?
– Sunt a nimănui, că nimeni nu-mi dă nimica și mă cheamă Viorica. Vin de unde răsare soarele, și tare mă 

mai dor picioarele, zise fata și se repezi să sărute mâna babei.
Așa se pomeni ea în căsuța bătrânei, cu Dulău cel rău și cu turma de mioare. Ziua era mică pentru gătit, 

spălat, dereticat, oile de muls, lâna de tuns, mieii de-nțărcat, brânza de strecurat, baba de descântat.
De la o vreme, oile o uitară pe bătrână, care, cât era ziua de mare, moțăia pe laviță. Nici Dulău cel rău nu-i 

mai venea la picioare ca altădată, că și el asculta acum de fată. Viorica, pe unde călca, locul îl sfințea.

Legenda

mărţișorului
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Când iarna era pe sfârșite, într-o dimineață, 
babei îi veni chef de dulce.

– Fată, fetișoară, mi-e gura amară, zise ea. 
Du-te-n pădure și află teiul de trei sute de ani… 
În el își au urdinișul niște albine sălbatice. Adu-
mi un fagure de miere că mor, și-un cofăiel de 
apă proaspătă de izvor! Hai, fugi repede și până 
înnoptează, să te și întorci acasă!

Degeaba îi spuse copila că nu are încălțări, 
că-n pădure zăpada e până la brâu, Baba 
Dochia se dovedi de neînduplecat.

Porni Viorica la drum și dădu peste-o urmă 
de iepure. Merse pe ea și, după o tăvăleală-n 
zăpadă, urma se schimbă într-una de vulpe. 
Pasămite vulpea mâncase șoldanul și, sătulă, 
plecase în drumul ei. O ținu așa pe urmele vulpii, 
până când zări trei pete mici de sânge. De aici 
încolo, zăpada era bătătorită și pe ea se 
întipăriseră pași mari, omenești. „Bine că nu 
sunt singură”, își zise fata și o luă pe urmele 
acelea până la o colibă. În prag zăcea o vulpe, 
de pe coș ieșea fum, iar înăuntru își curăța 
pușca un vânător.

– Ziua bună, zise Viorica deschizând ușa 
colibei.

– Bună să fie, răspunse vânătorul. Dar cine 
ești și ce cauți în pustietatea asta, când iarna 
încă nu s-a sfârșit și pădurea n-a-nverzit?

– Sunt slujnica Babei Dochia și m-a trimis 
să-i caut un fagure de miere, că-i e poftă și apă 
de izvor, că-i e dor…

– Dacă-i așa, apoi n-are gusturi rele baba ta. 
Doar că milă mi-e de picioarele tale înghețate și 
de poalele rochiei udate. Șezi colea la sobă și să 

stăm de vorbă. Eu sunt vânător și-mi spune Mărțișor. Dacă-mi deretici și mie prin casă și-mi frămânți o pâine 
gustoasă, m-oi duce eu în pădure după fagure…

– Bucuros oi frământa și-oi deretica, de te-oi duce dumneata, zise fata.
Și nici una, nici două, începu să scuture și să măture, să spele, să cearnă făina și să frământe pâinea.
Mărțișor își luă pușca și tolba și plecă în pădure. Când se întoarse acasă, mai să nu-și recunoască biata lui 

colibă, de arătoasă ce era și plină de mireasmă de pâine coaptă.
– Hei, fată dragă, asta face mai mult decât un fagure de miere și-un cofăiel de apă de izvor… Eu sunt 

vânător și nu-mi place să rămân dator! Ține bănuțul ăsta și să-l porți, să-ți aducă aminte de mine, zise Mărțișor 
și-i dărui un bănuț găurit de argint.

– Dar n-am pe ce-l pune la gât și-am să-l pierd, răspunse Viorica , nevoind să ia ia bănuţul.
– Să-i facem atunci un șnuruleț, că-i un dar de preț și-ar fi păcat să nu-l iei, se învoi Mărțișor. Apoi ieși în 

pragul colibei și zise:
– Zăpadă, zăpadă,
dă-mi un fir de nadă!
Atunci un bulgăre de nea lovi ușa, iar ea pe Viorica. Bulgărele intră în casă, se sui pe masă, se suci, se 

răsuci și-ntr-un fir alb se urzi.
Viorica rămase cu gura căscată. Mărțișor luă firul, dar i se păru subțire. Atunci îi spuse fetei:
– Mai trebuie un firicel să-l întărim, altfel n-o să țină!
Îngenunche la vatră și se rugă de foc:
– Focule, nestinsule,
roșu cum e sângele,
fă-mi și tu un firicel,
să legăm banul cu el!
Focul sări din sobă, luci în obrajii fetei, apoi în ochii tânărului vânător, și din nou în inima Vioricăi, străpunse 

și pieptul lui Mărțișor și se făcu un firișor.
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Răsuciră ei firișorul alb cu cel roșu, prinseră pe el bănuțul de argint, și-l puse la gât Viorica, oglindindu-se în 

cleștarul apei limpezi din cofăiel, luă fagurele de miere și-un dulce „la revedere” și dădu să plece înapoi la Baba 
Dochia.

– Promite-mi că mai vii pe-aici, o rugă Mărțișor. Pâinea care mi-ai copt-o, n-o să țină prea mult… Până s-o-
mprimăvăra, mai vino-n coliba mea, că tare mi-e urât în pustietatea asta!

– Promit, spuse Viorica și luă iar nămeții în picioare.
Ajunsă acasă, Baba Dochia o iscodi. Pe unde-a fost, cum s-a descurcat, în tei cum s-a urcat, fagurele cum 

l-a luat. S-a cam încurcat biata fată și n-a putut să-i spună mai multe. În schimb, toată ziua cânta și-și pipăia 
bănuțul de argint și șnurul cel răsucit. În curând le prinse și oilor la gât un fir de lână alb, împletit cu unul roșu. Ba 
găti și pomii din ogradă cu astfel de șnurulețe. Îi era dor de Mărțișor și voia să împărtășească asta cu tot ce o 
înconjura. De fapt nu știa cum să facă să ajungă iar la coliba lui. Se rugă de Baba Dochia s-o lase să urce cu oile 
în munte. Așa, ar fi trecut prin pădure și l-ar fi văzut.

– Nu-i încă vremea, mormăia baba. E frig…Te-oi duce numai tu cu mioarele, că eu m-am săturat o viață 
întreagă. Dar nu acuma…

– Ba e cald, răspundea Viorica în ciudă.
Se îndrăgostise de vânător și era toată numai o flacără. Noaptea, în colțișorul ei, născocea descântece de 

îmbunat soarele, să ducă mioarele, sus, la munte, la izvor, la frumosul vânător.
Până la urmă, îi spuse și lui Dulău cel rău oful ei. Atunci, câinele o sfătui să se roage de luna Februarie să se 

mai scurteze cu câteva zile, ca să se împrimăvăreze mai repede.
Februarie îi ascultă ruga, dar o povățui să se ferească de Baba Dochia. De-o fi să plece cu oile sus, în 

munte, la izvor, s-o facă degrabă, până nu prinde babornița de veste.
Cu sufletul plin de dor, Viorica îi dădu seara o fiertură somnoroasă Babei Dochia, iar în zori, când ea sforăia 

mai abitir, luă turmă și pe-aici ți-e urma. Tocmai intră în pădurea în care se întâlnise cu Mărțișor,
când Baba Dochia, trezită din somnul cel lung, văzu soarele pe cer și oile nicăieri…
Îi clănțăneau dinții din gură de furie și nu se bucura deloc de căldura de-afară. Ieși în poartă să vadă urmele.
– Ah, asta nu-i zăpadă, blestema ea, ăștia-s mieii și oile mele, n-ar avea parte nimeni de ele! Dă, Doamne, 

ninsoare, ca să se coboare și zloată să toarne, ca să se întoarne…
Își puse pe ea toate cele nouă cojocele de ciobăniță, pe care le avea, gândindu-se că încă e Februarie, și 

vremea înșelătoare la drum. Dar soarele care era de foc, ținea cu cei doi îndrăgostiți.
În prima zi de căldură, baba slobozi un cojoc, în a doua pe următorul, și tot așa până își lepădă și al nouălea 

cojoc și rămase într-o cămașă de borangic. Dădu peste izvorul de unde Mărțișor luase apă în cofăiel și-i zise:
– Izvorule, curgătorule, cum ți-am sorbit eu apa, spune-mi și tu taina: nu au trecut pe-aici oile mele c-o fată 

după ele?
– Uită-te-n oglinda mea și vei afla! susură izvorul.
Atunci Baba Dochia se uită-n cleștarul apei și ce-i văzură ochii? Pe cei doi tineri drăgostei, cu oile după ei. 

Iar la picioarele lor se gudura Dulău cel rău.
– Aşa! urlă babornița bătând furioasă apa izvorașului cu toiagul ei de ciobăniță, și spărgând în mii de cioburi 

oglinda care-i înfățișase pe cei doi. Să se-nchege apele, să cadă ninsorile, s-acopere zările! blestemă ea. Tu, 
fată, în pământ și zăpadă să stai viața toată, iar tu, flăcău, s-ajungi mai rău… Cum ești de gâtul ei, drăgăstos 
spânzurat, la gât de fete să spânzuri ne-ncetat; de două ori răsucit, de două ori șnuruit! Așa să fie!

Și se porni o viscolniță și o vijelie, de se acoperi soarele. Viorica se făcu o floare mică și plăpândă în totul, 
înfruntând așa, albastră-vineție de frig, omătul. Iar 
iubitul ei, vânătorul, se preschimbă într-un 
mărțișor, după cum îi era numele, un șnur alb și 
roșu, pe care și azi îl poartă fetele la gât sau la 
mână.

Dar viforul acela o îngheță și pe Baba Dochia, 
ajunsă între timp lângă oile ei, fără nici un cojoc 
din cele nouă, cu care plecase.

De atunci Februarie e mai scurtă decât 
celelalte luni-surori, iar primele nouă zile ale lui 
Martie se numesc „zi lele babei” și sunt 
schimbătoare la fire, ursuze că Baba Dochia și 
reci.

Iar cine urcă în Ceahlău, află acolo, împietrite 
pe veci, o turmă de mioare, o babă și-un dulău…

Ilustrația pentru „ALT ARICI... TOT POGONICI” 
și titlurile rubricilor revistei:

Tatiana ROGOVSKY, SUA (prescurtat în revistă T.R.)
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T.R.

Ion MINULESCU
06.01.1881 – 11.04.1944

Romanţa cheii

Cheia ce mi-ai dat aseară –
Cheia de la poartă verde –

Am pierdut-o chiar aseară!…
Dar ce cheie nu se pierde?
Cheia ce mi-ai dat aseară

Mi-a căzut din turn,
Pe scară,

Şi căzând, mi-a stins lumina.

Cheia ce-am pierdut aseară
Am cătat-o;

Dar pe scară
Era noapte ca şi-afară –
Noapte ca sub boltuita
Cupolă de mănăstire,

Când s-au stins pe la icoane
Lumânările de ceară.

Şi-am rămas în turnul gotic –
Turnul celor trei blazoane:

Al Iubirii,
Al Speranţei,

Şi-al Credinţei viitoare…
Şi-am rămas în turnul gotic
Domn pe-ntinsele imperii

Ale negrului haotic.

Şi-au trecut de-aseară clipe,
Şi-au trecut de-aseară ore,

Şi-ale zorilor aripe
Fluturatu-mi-au grăbite,

Ca şi clipele trăite
Pe-albul treptelor sonore.

Şi m-am coborât pe scară…
Dar pe cea din urmă treaptă
Cheia ce mi-ai dat aseară

Am găsit-o prefăcută
Într-o cupă albă, plină

Cu vin verde de cucută.

Şi pe cea din urmă treaptă
Am îngenuncheat

Şi-am plâns –
Căci pe cea din urmă treaptă,

Ca-ntr-o carte înţeleaptă,
Am citit în fundul cupei

Naufragiul ce m-aşteaptă!…

(din volumul: 
„Romanțe pentru mai târziu”, 1908)
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Am oprit lângă niște tufe și m-am afundat în ele, voiam să fac „treabă mică” – așa mă învățaseră părinții să 
spun – și locul mi s-a părut potrivit, tufele erau un paravan bun, nu puteam fi văzut din șosea.

Când m-am întors, am găsit un copilaș care stătea sprijinit de mașina mea. Era blond, avea înfășurată în jurul 
gâtului o eșarfă aurie, iar în mână ținea o hârtie. Am avut o bănuială care mi s-a confirmat imediat ce am văzut 
că pe hârtie era desenată o cutie paralelipipedică și l-am auzit întrebând:

– Poți să mă duci la prietenul meu care mi-a desenat această oaie?
– Da, i-am răspuns fără să mai întreb nimic, pentru că știam că micul prinț nu răspunde niciodată la întrebări.
Ne-am urcat în mașină și am pornit. Eram extrem de bucuros că s-a nimerit așa, că tocmai cumpărasem o 

mașină nouă capabilă să accelereze în 2. 9 secunde de la zero la viteza luminii și apoi s-o depășească. Pentru 
că numai depășind viteza luminii poți călători înapoi în timp și numai așa puteam ajunge la prietenul lui.

– Oamenii mari sunt tare ciudați, a spus micul prinț.
Știam că spusese asta de multe ori, dar de ce o repeta tocmai acum?
– Vezi tu, dragul meu, ai dreptate, oamenii mari sunt foarte ciudați, dar tocmai ciudățenia lor i-a făcut să 

descopere lucruri minunate, cum ar fi posibilitatea de a călători în timp sau să le explice pe altele. Ia spune, de 
cât timp ai plecat de pe planeta noastră?

De data aceasta mi-a răspuns prompt:
– De șase ani.
– Pentru tine au trecut doar șase ani pentru că ai călătorit prin spațiu cu viteze foarte mari. Aici, pe Pământ, au 

trecut de atunci șaizeci de ani. De aceea trebuie să ne întoarcem în timp pentru a-ți găsi prietenul.
A părut foarte impresionat de cele auzite și, cu o tristețe care o depășea pe cea obișnuită lui, mi-a zis:
– Adică, vrei să spui că atunci când te așteptam lângă mașina ta, prietenul meu nu mai era?
– Ai înțeles, dar nu fi atât de trist, noi ne întoarcem și curând îl vei vedea.
Am oprit mașina pe tăpșanul din fața hangarului în care Antoine își ținea avionul. Prin ușile deschise îl 

vedeam cum încearcă să desfacă un bulon îndărătnic de la motor. Micul prinț a coborât din mașină și s-a 
îndreptat spre hangar. Eu m-am uitat la ceasul de la bord. Indica data de 31 iulie 1944. Asta însemna că Antoine 
își pregătea avionul pentru ultimul zbor, dar nu cred că el știa asta. Nu am vrut să asist la întâlnirea lor, nu 
credeam că aveam dreptul să transform bucuria și emoția lor într-un spectacol pentru mine, așa că am vrut să 
plec. Dar ochii mi-au căzut pe tufele de la marginea tăpșanului și mi-am dat seama că mi-ar fi prins bine să le 
folosesc, nu mai făcusem „treabă mică” de șaizeci de ani, chiar dacă derulați în sens invers.

Când am ieșit din tufe, i-am văzut pe tata și pe mama stând nerăbdători lângă mașină. Mă priveau cu reproș.
– Ce-i cu tine, copile, ziceai că faci un pipi, ai adormit în tufe?, m-a luat tata la rost.
Cred că era supărat, numai atunci mi se adresa cu „copile” și, în loc de „treabă mică”, zicea „pipi”. Era clar că 

de-abia aștepta să conducă iarăși mașina cea nouă cu care făcuserăm până acolo doar câțiva kilometri.
M-am urcat în mașină. Tata a apăsat pe accelerație. În câteva secunde a ajuns la 100 km la oră. Dar ce încet 

mergea față de mașina mea care depășise viteza luminii!
– Vă amintiți ce spunea la radio cu puțin timp înainte să oprim? Nu vă amintiți? Vorbea despre Antoine de 

Saint-Exupéry, spunea că a murit într-un accident de avion pe 31 iulie 1944 și că nici azi nu se știe ce s-a 
întâmplat, iar corpul lui nu a fost găsit niciodată. Ei bine, eu știu cum a dispărut.

Tata nu părea să mă fi auzit, era atent la drum. Mama a zis așa, într-o doară:
– Ei, cum?
– A zburat împreună cu micul prinț pe altă planetă, una destul de mare ca să poată răsări pe ea mai mulți 

trandafiri, să poată să pască mai multe oi. Și n-o să-i împiedice nimeni acolo să fie fericiți.
– Îhî, a făcut mama care poate se aștepta la altceva.
Cine m-o fi pus să vorbesc? Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic și e obositor pentru copii să le tot dea 

explicații. Avea dreptate micul prinț: Oamenii mari sunt foarte ciudați.

(din volumul „Aburi  și spini”, Ed. Coresi, 2020)

Mircea BODNARIU

Micul prinţ
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Intriga consoanelor

Cum nu putem să 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.

O elegie

Nu colportez pe teme mari, timpul rujat, istoria
Paiață, amabilității îi prefer rodnicia, orbirii, lupa
Exploratorului, copilul curiozității și al simțurilor.

În vremurile bune cercetam cu ochii, cu papilele
Dilatate, cu mușchii și articulațiile, puneam limba

Pe curentul fierbinte al cunoașterii care ne scutura.
Aș fi vrut să fie așa până la capăt, cămașă de forță
Tangentă la isteria nepăsării, anestezic barbarului
Distrugător, îmbarcați pe arca cunoașterii viitoare.
Am schimbat à l'amiable explorare cu exploatare

Conform principiului că trebuie schimbat câte ceva
E vremea pupilelor înghețate, a limbilor congelate.

Ca să știi ai nevoie de timpul crud, ca să nu greșești
Ai nevoie de nudul istoriei, de cicatricile ei, ar trebui

Să reînvățăm mersul, să purtăm pe umeri porumbei.

Așa citise Solon elegia Sensului, plânsetul său curgea
Cuvinte sărate, lumea eupatrizilor spasmodic devenea

Un nou pământ, pentru toți și toate, o paradigmă în
Care nobil se citea dreptate, iubirea devenea cetate.

Cerasela TOFAN
Canada



A trecut timp și iată-ne șifonați în costumul de 5 stele
Cu scâlciați pantofi din piele de șarpe și câțiva clopoței

Cetățile sunt ruine, dreptatea e marfă, iubirea hologramă
Pământul, căzut din Odiseea Spațială, un bolid fără masă.

Am fi putut să-l păstrăm bine, la piept, pentru voi și noi
Să-i schimbăm pansamentele steril, să adăpăm licuricii
Cu lumină antisolară, argila vieții, mormântul lui Solon

Ar fi trebuit să învățăm paradigma iubirii, să nu rătăcim.

Fatum

Ploaia cu grăunțe de propolis nu contenea.
Apa ceruită și tulbure, de culoare alb Pastis
Lăsa impresia absorbției. În fapt, adeziunea
Moleculelor noastre era superficială, călâie.

Tăcerilor pe teme înalte le-au urmat tăcerile.
Privirile galvanizate, curent continuu și slab

Un schnaps fără fructe, grețos, prea dulceag
Turnat în pahare pe o impresie de solidaritate.

În vacarmul acesta entropic lipsește mesajul
Corpul calos unește ce poate. Frankenstein-ul
Contratimpului nostru blând, chinuit de șovăieli

Lasă impresia unei a doua înțelegeri, cea de Ieri.

Fără restanțe

Haide, recunoaște, spuse vocea de dinăuntru, nimeni nu
Nu ar fi stat cu tine, de vorbă, de mână, nimeni nu ți-ar fi

Purtat cămașa, made în China, în carouri negru și alb, din
Bumbac aproape sută la sută, cu regine și nebuni la guler,
Cu ture și cai la mâneci, și, nici tu nu ai fi vrut să fii expus
Focului Leviatanului într-o arenă plină cu histrioni și solzi
Mari, atât de strălucitori, discreditând timida homeostază.

Sâmbătă de sâmbătă ai fi făcut greva cuvintelor în plus dar
Finalul săptămânii era închiriat, luni de luni ai fi manifestat

Pentru abolirea liniilor frânte, înlocuindu-le cu cercul presat
Un cerc alb închis peste raze, linii și ele, în toate punctele lui
Rămâneau zilele din mijloc ocupate și ele de vinerea neagră
Care se muta acum, bogată, în toate zilele sfidător de negre.

Ai promis, continuă vocea, fără modulație, ar fi putut să fie
Vocea oricui, un ochi magic vorbitor, de asemenea. Arată-te.

Desenele pe care le-ai scris, avioanele din hârtie care plimbă
Poemele la clasa întâi fiecare dublat de o notă de observație

La clasa a doua, dedesubt rădăcini peste sedimentele de cuarț
Mugurii silabelor accentuate, chimozină peste ele devenite tu.

În zațul translucid al cafelei din apă de mare sărat de amară,
Se ivește printre figurine improbabile, ce vremuri seci, o altă

Promisiune plutitoare eupneic pe oceanul încâinit de meduze
Dar filtrat de voci, de zgomotul infernal al verbelor de mișcare.
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CEAȚA DIN GRĂDINĂ

Li se spune
să spargă ceaţa.

Ceaţa de dimineaţă
către seară,

aceea care apare
precum un gând

iritant
şi prelung,

o durere de măsea
subtilă

în timpul orelor de office,
fără cafea,

adânc învăluită
în hârtiile

dezordonate
interior.

Li se spune
în fiecare clipă,

să adauge scanner-ul
şi să disloce

roua ce picură
de pe telefon.

O întreagă grădină
înverzită

ce li se spune
să fie privită:

întâi în răsărit,
apoi în destin,

a treia dată în curaj.
Li se spune

să spargă ceața
privită

dintr-un zgârie nori,
cu gândul

în cer.

Scurtă prezentare:

• s-a născut în București, în 
anul 1970

• în 2009 imigrează în 
Sydney, Australia, 
împreună cu familia

• absolventă a Facultății de 
Energetică și a Facultății 
de Limbi și Literaturi 
Străine – România

• în Australia, și-a îndreptat 
atenția spre un domeniu 
nou de cercetare: Analiza 
Discursului, finalizând teza 
de masterat cu o lucrare ce 
lansează o comparație 
între discursul liderilor 
politici din România și al 
celor din Statele Unite ale 
Americii

• în Sydney a debutat cu o 
serie de șapte poezii sub 
titlul ”Sacred”, 
recompensată cu premiul 
al 3-lea în cadrul 
competiției ZineWest, 
Western Sydney Writers, în 
anul 2010

• este autoarea a 6 volume 
de poezie și proză scurtă și 
editorul Antologiei 
Româno-Australiene de 
Poezie și Proză Scurtă (5 
volume)

• în prezent, este 
coordonatoarea proiectului 
guvernamental 
„Multicultural March”, de la 
State Library of NSW, 
pentru comunitatea de 
limbă română din Sydney

Mihaela CRISTESCU
Australia



120 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
CU TIMPUL

„Ce de ţestoase”,
îmi spun,

„Ce de ţestoase
pe pământul rece al oceanului!

Cât de încet se mişcă ele,
şi ce siguranţă

a trecerii timpului
prin propriile celule

aduc acum
pe foaia albă din faţa mea.

Cum se tăinuie
carapacea

între mişcătoarele Lumii
perechi
de ochi

şi cât de pitoresc
se colorează

în repetiţie
adevărul lor

nerostit.”

„Aşa”, îmi spun,
„Aşa să ne îngropăm în nisip.

să ne găsească noaptea
cu gândurile curate

ale vieţuitoarelor
de lângă noi.”

„Aşa”,
îmi zic eu,

„plutind
pe pământul rece

al oceanului întins
între doua sfere

de gravitate.”

POVEȘTI

Poveștile se spun
iarna,

la gura sobei,
cu pâine caldă,

murături
și bună voie.
Zic și eu așa,

despre poveștile noastre
neuitate,

mituri moderne
în memoria

vorbită
a străbunicilor

actuali.

ÎNTOARCEREA ÎN BABILON

Recomandarea
a fost făcută
rapid,
am înlocuit
lexiconul
prin morfeme
simplu și ușor de înțeles,
independente,
cu substrat profund,
multiple posibilități de întrebuințare
și pronunțare
delicată.
S-au gândit
să semene iarba
în interiorul piramidelor
crăpate de vreme,
să aducă la suprafață
un nou mod de conviețuire
în comun,
o nouă sursă
de energie.

Așa încât,
am parcurs drumul înapoi,
printr-o paradigmă diferită:
perspectiva unei credințe
native,
o lingvistică
personală
în apărarea modestă
a trecutului
perimat.

CLĂDIRI

Începem și noi
cu pânza de păianjen
din arhivă
și putem încheia
prin adierea vântului
de vară târzie,
la umbra
viței-de-vie
din grădină.
Între timp
avem de ridicat
câteva întrebări
clădirilor din fața noastră,
nu putem cumpăra pământ,
îl putem
– numai –
cultiva cu păianjeni.
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Mirela Roznoveanu, conaționala noastră din New York, e profesoară 
universitară, critic literar și scriitoare. În anul 2020, ea a îmbogățit zestrea 
exilului românesc cu un nou volum intitulat Epic Stories, apărut recent în 
Statele Unite. Jurnalista Roznoveanu s-a afirmat în publicistica românească 
încă din țară, unde a prins-o revoluția plină de elan și de dorința de a milita 
deschis pentru adevăr și dreptate. Vechea securitate și colaboratorii ei, 
metamorfozați spontan în purtători ai valorilor naționale, nu i-au iertat însă 
probitatea, au amenințat-o și au determinat-o să părăsească România. În 
America, a întâmpinat nenumărate greutăţi, dar tenace și hotărâtă le-a 
depășit, și-a continuat cariera și s-a afirmat din nou ca jurnalist și scriitor…

Cred că am văzut-o pe Mirela Roznoveanu o singură dată la o întrunire 
publică din New York, dar nu ne-am cunoscut personal. Ulterior, i-am citit mai 
multe articole și apoi am avut împreună câteva convorbiri telefonice. Am 
descoperit în ea un om informat și cumpătat; un om cu preocupări filozofice și 
spirituale. Aşa am ajuns să primesc ultima ei carte intitulată Epic Stories. 
Lectura cărții m-a impresionat și mi-a stârnit un sentiment de admirație. Cartea 
mi-a declanșat totodată o curiozitate deosebită pentru că, deși eu sunt român 
în toată ființa mea, știu de la tata că o spiță a familiei noastre e de origine vlahă, 
armâni din Macedonia istorică. Ei au fost numiți macedoneni în România, după 
teritoriul unde au locuit și de unde au emigrat, iar Mirela este și ea armâncă 

după mamă. Populația originară a sudului Dunării a fost numită Vlahi de invadatorii slavi care au început să 
curgă din secolul VI, dar ei, oamenii acestei populații originale, s-au numit pe ei înșiși armâni.

Aici voi face o mică digresiune. Tata s-a născut la București în 1893 și a rămas orfan la vârsta de 7 ani. A fost 
crescut de o bunică și nu a avut o viață ușoară. Apoi, a fost sergent în primul război mondial și a luptat la 
Mărășești, iar când s-a întors din război nu și-a mai găsit nici mama. Câțiva ani mai târziu, și-a întemeiat o 
familie care a avut zece copii, din care opt au ajuns la maturitate. Din cauza greutăților, tata nu şi-a putut căuta 
mult timp rădăcinile genetice. În familie aveam însă certificatul de naştere al bunicului, Costache Dima, 
comersant angrosist născut în Brașov și stabilit ulterior în București. După pensionare, tata a purces însă la 
căutarea rudelor și le-a găsit la Braşov, unde a aflat că familia Dima provenea din localitatea Moscopole din 

Nicolae DIMA
Statele Unite ale Americii

EPIC STORIES 
(Mirela Roznoveanu, Editura Exlibris, USA, 2020, 381 pagini)
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Epirul istoric, regiune azi în Albania sub numele de Voskopje. Vechiul oraș prosper vlah / armânesc întemeiat în 
jurul secolului al doisprezecelea, metropolă Balcanică, a fost distrusă în 1788 de un pashă albanez islamizat. O 
seamă de familii, între care și clanul Dima, au părăsit atunci regiunea împreună cu cel care va deveni episcopul 
Andrei Șaguna. Unii fugari din Moscopole, s-au așezat în Transilvania, alții în munții Dinarici, alţii în regiunea 
Romanija din Serbia sau în jurul orașului Mănăstiri / Bitola – locuri ale transhumanței. Unii au ajuns în Ungaria 
și în Austria unde au devenit importanți oameni de afaceri ai imperiului Habsburgic.

Nenumărate sunt căile Domnului! În mod neașteptat, Mirela Roznoveanu m-a ajutat să refac o pare a 
traseului înaintașilor mei. Nu cred că din punct de vedere genetic sunt mai mult de 10-20 la sută vlah sau armân 
sau cum se mai spune macedo-român. Sunt în egală măsură ardelean, basarabean, bucureştean, dar mai 
presus de orice sunt român și… punctum. Citind unele capitole ale cărții m-a trecut însă un fior de neexplicat. 
Sângele apă nu se face! Am simţit chemarea străbunilor. Am trăit metafizica destinului! Noi, românii, suferim de 
un mare păcat. Ne uităm strămoșii; ba mai mult decât atât – epigonii de azi își neagă strămoșii și unii îşi 
ponegresc trecutul. Nu ne putem privi în oglindă, dacă nu ne cunoaștem trecutul. Și nu putem spera la nici un 
viitor, dacă ne negăm străbunii.

Am început lectura cărții de la pagina 270 unde am găsit un capitol dedicat călătoriei autoarei – desfășurată 
în etape de explorare timp de un deceniu – prin satele și regiunile armânești din Grecia, Croația, Peninsula 
Istria, Muntenegru, Macedonia de Nord și Albania. Apoi, am trecut la alte capitole și însemnări de călătorie, ca 
în cele din urma, să reiau cartea de la început. Autoarea e un om complex, un observator fin și un scriitor 
talentat. Ea și-a studiat bine traseul călătoriilor și și-a făcut riguros lecțiile pregătitoare. Cartea ne plimbă prin 
peninsula Balcanică, prin Turcia și Asia Mica, prin India și peste tot, autoarea face referiri la istoria, cultura și 
obiceiurile locurilor vizitate. Mirela Roznoveanu face incursiuni psihologice, metafizice și filozofice; leagă 
trecutul de prezent și privește în viitor. Limba ei engleză e literară, e bogată, e frumoasă și e clară. Pe alocuri 
apar alegorii și ușoare ironii. E de admirat modul în care a reușit să-și însușească o limbă engleză atât de 
competentă. Ce păcat că scriitori și gânditori ca ea din exil sunt nu numai necunoscuți în țară, dar sunt în mod 
sistematic ocoliți, ca nu cumva să zguduie fotoliile pseudo-valorilor postdecembriste.

Sunt impresionat în special pentru că sunt geograf și pentru că am călătorit și eu prin multe țări și meleaguri. 
Roznoveanu combină însă în mod armonios descrierile geografice cu vastele ei cunoștințe și cu trăirile 
personale. Ne prezintă, de exemplu, Troia antică și se imaginează în acele timpuri de mit. Dacă în India trăirile 
ei sunt imaginative, în Rumelia – provincia otomană unde au trăit strămoșii ei armâni – viața o aduce la 
realitate. Aici, armânii încă sunt în viață, dar îşi trăiesc destinul în mod invizibil ascunși de ochii străinilor și ai 
autorităților. Mirela îşi urmărește însă pas cu pas strămoșii din partea mamei, îi caută și îi găsește, vorbește cu 
ei în dialect, le vizitează casele, vetrele, bisericile, cimitirele. Cu o tenacitate de neînchipuit, ea face singură cea 
ce nu a făcut întreaga Academie Română de la București. 

Autoarea întâlnește confrații noștri vlahi în toate țările Balcanice, dar peste tot, aceștia se ascund și se tem 
pentru că autoritățile tuturor țărilor Balcanice fac eforturi diabolice să-i deznaționalizeze. Și de ce? Pentru că 
armânii sunt populația de baștină a Balcanilor și au supraviețuit până în zilele noastre. Cei care le-au uzurpat 
plaiurile, se tem acum până și de amintirea naționalității lor. Se tem ca hoțul din Biblie. Se tem că revine 
stăpânul să-și reia în primire ceace îi aparține!

Am întrebat autoarea ce a determinat-o să cutreiere atât de minuțios pământurile străvechi ale fraților vlahi / 
armâni-macedoneni? E un omagiu pe care îl aduc mamei mele care mi-a îmbogățit copilăria cu poveştile 
fascinante ale familiei materne din Munții Pind. În plus, lucrez la un roman istoric brodat în jurul unei povești de 
dragoste dintre doi tineri din tabere aflate în conflict. Povestea epică se desfășoară pe aceste meleaguri, în a 
doua jumătate a secolului al optsprezecelea, mi-a răspuns modest Mirela Roznoveanu. 

I-am cerut apoi să ne prezinte pe scurt acest proiect literar și testamentar la care lucrează: Acțiunea 
romanului se desfășoară atât în Epirul istoric, cât și în cancelariile imperiale ale vremii, de la cea otomană, a 
imperiului habsburgic, la aceea venețiană, țaristă etc. A fost o vreme de încleștare politică, de războaie 
cumplite, în care s-a încercat printre altele și nimicirea independenței armânilor – o entitate creștină în sânul 
imperiului otoman, care cu inteligență reușise să rămână quasi independentă timp de secole în chiar interiorul 
imperiului otoman. Romanul mai aduce în prim plan intențiile rusiei țariste imperialiste care voia un Balkan 
vorbind exclusiv limba slavă; prezintă situația Patriarhiei Ortodoxe de la Constantinopole, prizonieră în pământ 
Islamic (prizonieră și azi!); culminează cu distrugerea metropolelor Moscopole și Gramoste. Am scris 
VLACHICA – Mountaintops above a Stormy Sea of Contending Empires în engleză, pentru că nu se ştie 
nimic despre vlahi / armâni în teritoriul anglofon. Ei nu există de fapt pe nici o hartă a lumii. Limba armână este 
pe cale de dispariție, în mod greșit înlocuită cu limba română. Copiii Armâni trebuie să învețe limba Armână, 
limba lor străveche, strămoșească. Armâna si româna sunt limbi surori, armâna nu e un dialect al Românei – o 
dovedesc ultimele cercetări lingvistice din acest secol. Poate că este timpul să fie corectată această eroare 
istorică, cu implicații multiple, politice și socio-lingvistice pentru armânii din statele din Balcani! Armânii sunt un 
popor de sine stătător care nu a reușit, în ciuda încercărilor repetate, să își creeze un stat. O asemenea 
încercare a fost și Republica din Krusevo din 1903 sub conducerea generalului armân Pițu Guli…

Arizona, USA, September 2020



123

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

3 august 2019

Din stația Usaquén, în Bogotá, luăm trenul 

turistic, prin savana Bogotei. Oprim în Zipaquirá 

și Cajicá, două localități mici (1).

În primul vagon (cocho A), locul (silla) 8 (2).

Avem și muzică în vagon, grupul Papayera. 

¡Ven y vive la experencia! (Vino să trăiești pe viu 

– traducere liberă).

Muzică andină: la flaut, nai și tobă.

*

Locomotivă stil vechi, Diesel, cu aburi. E mai 

poetic. (3)

*

Sunt și călători străini, fiindcă anunțurile în tren 

sunt în spaniolă și engleză. Trenul merge încet, 

precum mocănița românească.

Am ieșit de mult din capitală. Câmpuri verzi, 

umede, stufoase, se întind de-a lungul căii 

ferate.

*

Turul centrului istoric al orașului Zipaquiró.

150.000 locuitori aici. Au locuit indigeni aici, la 

început. (4)

Stația colonială de tren, stil francez. În 1926 

construită. Nu mai funcționează.

Columbia

Zipaquirá și Cajicá

Florentin SMARANDACHE
Statele Unite ale Americii

1

2

3
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Parcul Esperanza.

O casă militară.

Cámara de Comercio de Bogotá. (5)

*

Reconstruirea caselor vechi trebuia să 

păstreze stilul colonial spaniol: case cu 

balcoane, obloane.

Numele ghidei: Deyisi Macyori Rodríguez 

Villarraga.(6)

Culorile: verde = muntele, alb = sarea, roșu = 

martirii revoluției columbiene.

Plaza de los Comuneros. Spaniolii au venit în 

căutare de aur. Palacío del Gobiermo.

Catedrala Diocesana din piatră de Zipaquirá, 

construită în anii 1781-1805. Renovată în anul 

1969.

Playa de Independencia. O oră și jumătate în 

acest oraș, apoi cu trenul(ețul) spre Cajicá.

*

Într-un Restaurante Campestre în Cajicá.

57. 000 locuitori. (7)

În Parcul Principal din Cajicá.

Cumpărat dulciuri: cocada.

*

Having fun! (Păi dacă-i bal, bal să fie!)

¡Cuando es a bailar es a bailar, cuando es a 

tomar es a tomar, y cuando es a pelear es a 

correr!

[Glumește Rafael: Când e de dans să dansăm, 

când e de mâncat să mâncam, şi când e de 

luptă… să fugim!]

*

Întorși, Rafael și eu, în Bogotá, cu trenul 

turistic. Repede cu taxiul la apartamentul 

închiriat să prindem la televizor meciul de fotbal 

columbian dintre echipele din prima divizie 

Deportivo Cali – Equidad Bogotá = 2-0.

4

5

7

6
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T.R.

Alexandru MACEDONSKI
14.03.1854 – 24.11.1920

Rondelul

cupei de Murano

Nu e de aur: e de raze.

O-ntind grifonii ce-o susţin.

E dătătoare de extaze,

Cu ea-n onoarea ta închin.

În schinteierea-i de topaze

Coprinde-al nemuririi vin.-

Nu e de aur: e de raze.

O-ntind grifonii ce-o susţin.

E arta pură, fără fraze,

E cerul tot de soare plin.

Talaze largi, după talaze,

E sufletescu-avant deplin,

Nu e de aur: e de raze.

(din volumul: „Poema rondelurilor” (1927)
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Ultimul sfert de veac în haiku-ul românesc

Indubitabil, ultimul sfert de veac reprezintă cea mai prolifică perioadă în haiku-ul românesc, pe toate 
dimensiunile sale: număr de poezii compuse, calitate, interes al cititorilor, recunoaștere internațională, 
concursuri, publicații online, reviste, broșuri etc.

Începând cu anul 1990, poemele haiku s-au remarcat cu generozitate în România, datorită unor entuziaști ca 
Florin Vasiliu și Vasile Smărăndescu, dar și altor poeți ca Manuela Miga, Magdalena Dale, Eduard Țară sau Ion 
Codrescu (lista poate fi mult extinsă). Un titlu generic, „Poemul haiku în România”, a planat lin ca un fluture pe 
coperta unei cărți din anul 2001, de Florin Vasiliu.

Scriind despre haiku în Europa, în prestigioasa carte publicată în 2014, cu ocazia celei de a 25-a aniversări a 
HIA, Klaus-Dieter Wirth a subliniat importanța festivalurilor internaționale de haiku din Constanța, în anii 1992 
și 1994. Printre încercările de internaționalizare a haiku-ului, el a remarcat o revistă bilingvă editată în România 
de Ion Codrescu.

Se distinge prin prospețimea internaționalizării cartea „Ceva din nimic” (Something out of nothing, Red Moon 
Press (2014, Winchester VA, USA)), o colecție a maestrului contemporan de haiga, Ion Codrescu, de 
interpretări ale poemelor originale scrise de 74 de poeți nord americani.

O istorie a literaturii române publicată de criticul Ion Rotaru (1924 – 2006) cuprinde, cu obiectivitate, printre 
genurile literare din țara mea, și haiku.

Mai aproape de zilele noastre, Eduard Țară, unul din cei mai recunoscuți autori de haiku pe plan 
internațional, obține mai multe premii, printre care, în anul 2010, la concursul european, cu acest poem:

Deschizând o hartă
Petalele de cireș leagă
Europa și Japonia.
Punctul de plecare al trecutului sfert de veac stă sub marca fostului diplomat român la Tokyo, Florin Vasiliu, 

care a publicat în 1989, împreună cu Brândușa Steiciuc, cartea „Interferențe lirice: Constelația haiku”, un fel de 
piatră de temelie în orientarea românilor spre a înțelege și compune haiku. Au urmat alte eseuri despre istoria și 
tehnica genului. Un an mai târziu, același autor a lansat prima revistă română de haiku și una din primele în 
Europa: „Revista de interferențe culturale româno-japoneze HAIKU”. Excepționalul rezidă nu numai în 
numărul de exemplare tipărite (8.000), ci și în componența echipei editoriale, din care făcea parte ministrul 
culturii la acea vreme, faimosul scriitor și poet Marin Sorescu (1936 – 1996).

De fapt, Marin Sorescu scrisese strofe scurte din trei versuri, fără să le numească haiku, încă din 1975, într-o 
carte intitulată „Norii”. Mostra de mai jos grăiește de la sine:

Cu mine se petrece
Ceva.
O viaţă de om.
„Geniu melancolic – comic voios”, cum îl descrie Edna Longley, Sorescu nu se cruță nici pe sine de săgețile 

ironiei inteligente, sărind cu nonconformismul său peste tiparele stricte ale oricărui gen literar.
Următorul an, 1991, a marcat o altă premieră: înființarea primei asociații a iubitorilor de haiku, Societatea 

Română de Haiku (SRH), de anvergură națională. Teritoriul României fiind destul de întins, iar la vremea aceea 
neexistând internetul, entuziaștii haiku-ului au început să se organizeze la nivel local, înființând câteva 
societăți, prima în Constanța, prin contribuția esențială a lui Ion Codrescu, care și-a înființat și propria revistă, 
„Albatros”.

Destul de prolific în haiku-ul românesc, anul 1992 s-a remarcat nu numai prin atractivitatea genului – 
reflectată în numărul societăților și revistelor, dar și prin apariția unei edituri specifice, denumită Haiku, prin 
care se publicau broșuri în limbile română, engleză și franceză. A urmat o altă editură, Alcor, înființată de 
Cornelia Atanasiu.

În 1993, președintele HIA la acea vreme, domnul Sono Uchida, s-a întâlnit cu câțiva poeți din București 
stabilind o primă întâlnire româno – japoneze, de la om la om, pe tărâmul haiku-ului.

HAIKU
PE FIRMAMENTUL LITERATURII ROMÂNE

Radu ªERBAN



Un loc aparte pe scena de azi a haiku-ului românesc îi revine lui Valentin Niculițov, prolificul președinte al 
Societății Române de Haiku. Interviul său cu poetul american Charles Trumbull, fondator al Grupului Chi-ku din 
Chicago, publicat într-o revistă Haiku din 2013, amintește editarea „Terapiei prin senryu”, o antologie româno – 
americană cuprinzând 15 poeți români și 15 americani.

Câteva mișcări regionale de haiku și-au găsit calea de exprimare în Slobozia, Târgu Mureș, Piatra Neamț, 
Cluj-Napoca, Arad, Satu Mare, Iași, Slobozia sau Târgoviște. La Târgu Mureș, de exemplu, poetul Ion 
Găbudean (care a avut amabilitatea să-mi prefațeze prima cărticică de haiku în 2012) a fondat clubul „Bucurii 
efemere”, atrăgând circa 80 de membri, printre care și câțiva elevi. Fructuoasele sale demersuri s-au finalizat 
cu două reviste: Orfeu și Imagini frumoase. Pentru a completa gama inițiativelor sale de tip haiku, a înființat 
editura „Ambasador”, menită să aducă în lumina tiparului broșuri în română, engleză și franceză. Așadar, în 
buna tradiție a haiku-ului românesc, instrumental s-a dovedit însuși cuvântul „ambasador”, potențând scrierile 
atâtor diplomați ce au cochetat cu acest gen de poezie.

Astăzi, la noi în țară, în școli și universități, peste 2000 de elevi și studenți învață limba japoneză, apropiindu-
se treptat și de tainele haiku-ului.

Renumită pentru promovarea poemului haiku în România, ceainăria „Sakura” din Cluj-Napoca a oferit cu 
generozitate o primă întâlnire a poetei Cristina Oprea cu poemul nipon scurt. În orașul Slobozia, în 1995, poetul 
Șerban Codrin a întemeiat o școală de haiku și două reviste, Orion și Micul Orion. În acest deceniu foarte 
prolific pentru haiku în România, el a publicat cărți de genul „Grădina Zen” sau „Dincolo de tăcere”, alături de 
alți poeți: Mioara Gheorghe (Petale de lumină), Florentin Smarandache (Clopotul tăcerii), Florin Vasiliu (Tolba 
cu licurici), Ștefan Teodoru (Întâlnire în amurg), Duțu Nițu (Literele pașilor).

Emblematică pentru acea perioadă, „Tolba cu licurici” se structurează în 4 părți, câte una pentru fiecare 
anotimp. În timp ce primăvara se vestește printr-un „triumf alb” de fluturi, vara aduce pe fereastră ramul de 
salcâm, cu „ochi verzi iscodind”, iar într-un geam dublu, toamna surprinde un păianjen ce moare în propria 
plasă. Iarna, la rândul ei, transformă omul de zăpadă într-un „menhir de-o clipă”, un efemer Stonehenge. În 
sfârșit, în cel de-al cincilea ciclu denumit „Meditații”, Vasiliu conchide filosofic: „Vechi orologiu, când tu vei fi 
plug, eu voi fi brazdă”, abătându-se astfel de la strictul ciclu al anotimpurilor.

În anii 1990, s-au publicat unele reușite antologii de haiku: Umbra libelulei, O sută de catarge, Caligrafiile 
clipei.

Datorându-și începuturile literaturii universale, tradus din franceză, germană și engleză, haiku-ul românesc a 
început să-și ramburseze datoriile, prin prezența creației originale în tot mai multe publicații de prestigiu și prin 
câștigarea unor premii la concursuri, începând încă de acum 20 de ani.

La exact 300 de ani după moartea lui Matsuo Bashō, în 1994, Bucureștiul și Constanța au găzduit conferințe 
pe această temă, cu participare internațională. A fost o bună ocazie pentru Florin Vasiliu, la vremea aceea 
președinte al Societății Române de Haiku, să publice eseul „Matsuo Bashō: sfântul haiku-ului”. Momentul 
comemorativ a prilejuit un concurs, poemele câștigătoare fiind publicate în revista Haiku International de la 
Tokyo.

Tot Florin Vasiliu a inventariat, în anul 2001, haiku-urile românești cu recunoaștere internațională, 
concluzionând că 22 de poeți au primit premii de la jurii japoneze, iar 45 au fost incluși în prestigioase antologii 
internaționale, mai mult de 100 fiind publicați în reviste străine.

În anul 2008, s-a organizat primul concurs internațional de haiku de la noi din țară, încheindu-se cu antologia 
„Greieri și crizanteme”.

La cel de al 7-lea festival de haiku, Constanța a reușit să atragă poeți din diverse țări și chiar diverse 
continente, inclusiv din țara natală a haiku-ului. Merită să cităm din mesajul ambasadorului Japoniei, ES Keiji 
Yamamoto, la acest festival: „Sunt plăcut surprins de faptul că în România există atâtea societăți de haiku, nu 
numai în București, dar și în alte orașe ca Iași, Târgu Mureș, Slobozia, Bacău, Constanța etc., unde mai mult de 
300 de persoane apreciază poemul scurt originar din Japonia”. În anul 2014 a avut loc la Constanța un colocviu 
național de poezie clasică japoneză, cu haiku la loc de cinste.

Câștigând premiul întâi al concursului Kusamakura din Kumamoto, în 2004, românul Marian Nicolae Tomi a 
fost invitat în Japonia, călătorie care i-a inspirat cartea „Zburând spre Kumamoto”.

Traduceri din poeții români sunt publicate în diverse reviste japoneze de haiku: Ko, Hi, HIA, World Haiku etc.
Tot mai multe haiku-uri românești sunt publicate în reviste on-line, inclusiv japoneze, americane sau chiar 

irlandeze. De exemplu, în „Shamrock Haiku Journal”, poemul românesc apare la sugestivul capitol „Haiku din 
Irlanda și restul lumii”.

Pe de altă parte, în România se publică tot mai mult haiku-ul de factură internațională. La București, Marius 
Chelaru a înființat în 2012 revista bienală Kado – review of Euro / Asian Poetry and Poetic Culture, membră a 
Asociației Revistelor și Publicațiilor din Europa.

Societatea română de haiku organizează un concurs săptămânal de haiku, începând cu anul 2007.
*
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Romanian haiku over the last quarter of a century

Undoubtedly, the last quarter of a century has been the most prolific period in the Romanian haiku, in all 
aspects: number of composed poems, quality, interest of the readers, international acknowledgement, 
contests, online publications, magazines, booklets etc.
Starting with the year 1990, haiku poetry has been promoted largely in Romania, due to some enthusiasts 
like Florin Vasiliu and Vasile Smărăndescu, and other poets like Manuela Miga, Magdalena Dale, Eduard 
Țară or Ion Codrescu (the list is much larger). A generic title “Haiku Poem in Romania” has been given by 
Florin Vasiliu to a book in 2001.
Klaus Dieter-Wirth, writing about haiku in Europe, in the prestigious book published in 2014 by HIA on the 

thoccasion of its 25  anniversary, emphasized the importance of the international haiku festivals in 
Constanta, Romania, in 1992 and 1994. He also underlines among earlier European attempts towards 
internationalization of haiku, the bilingual magazine edited in Romania by Ion Codrescu.
It is worth mentioning the book Something Out of Nothing, 2015, collecting interpretations of original haiku 
of 74 North American poets by contemporary haiga master Ion Codrescu.
A history of Romanian literature, published by the literary critic Ion Rotaru (1924 – 2006), includes haiku 
among the literary genres in my country.
Closer to our days, Eduard Țară is one of the most internationally recognized authors of haiku, receiving 
many awards. In 2010, he won a European contest with the following haiku:

Unfolding a map
the cherry petals connect
Europe and Japan.

The starting point of this quarter of a century has been marked by a former Romanian diplomat in Tokyo, 
Florin Vasiliu, who published in 1989, together with Brândușa Steiciuc, the book “Haiku constellation; Lyric 
interferences”, a kind of cornerstone in guiding Romanians to understand and write haiku poems. It was 
followed by other essays on the history and technique of haiku. One year later, the same author launched 
the first haiku magazine in Romania and one of the first in Europe: “Haiku Magazine of Romanian – 
Japanese Relationship”. What is very important, is not only the number of copies printed (8.000), but the 
composition of the editorial team, including the Minister of Culture at the time, the famous writer and poet 
Marin Sorescu (1936-1996).
In fact, Marin Sorescu wrote a short stanza of 3 verses, without calling them haiku, in a book titled “The 
Clouds”. For example:
“Random with me happens
something
a human life”.

Sorescu was even a member of the editorial staff of Haiku magazine.
Next year, 1991, marked another premiere, the first association of haiku-lovers, Romanian Haiku Society 
(RSH), which gained national coverage. Since Romania is a large country (as large as Honshu) and, at the 
time the internet didn't exist, haiku enthusiasts started to organize themselves at a regional level, setting up 
local societies, among them the first one in Constanta, with the essential contribution of Ion Codrescu, who 
founded also his own magazine, “Albatros”.
Quite prolific in Romanian haiku, the year 1992 was relevant not only by attractiveness of the genre – 
reflected in number of societies and magazines, but also by setting up a specific publishing house, named 
Haiku, which edited booklets in Romanian, English and French. It was followed by another printing house, 
Alcor, founded by Cornelia Atanasiu.
In 1993, the president of HIA at the time, Mr. Sono Uchida, received some haiku-poets from Bucharest, 
establishing one of the first people-to-people Romanian – Japanese rencontre related to haiku.
An important figure in today's haiku scene in Romania is Valentin Nicolițov, the very prolific president of the 
Romanian Haiku Society and chief editor of Haiku magazine. His interview with the American poet Charles 
Trumbull, founder of Chi-ku group in Chicago was published in Haiku Magazine in 2013, mentioning the 
editing of „Senryu Therapy”, a Romanian – American anthology including 15 Romanian and 15 American 
poets.



Some regional haiku movements found their way of expression, in Slobozia, Târgu Mureș, Piatra Neamț, 
Cluj-Napoca, Arad, Satu Mare, Iași, Slobozia or Târgoviște. In Târgu Mureș, for instance, the poet Ioan 
Găbudean (who prefaced my first haiku booklet in 2012) founded the “Ephemeral Joys”, a haiku club 
attracting about 80 members, among them some of his pupils too. His fruitful activity culminated with 2 
magazines: Orpheus and Beautiful Pictures. And to complete the range of haiku activities, he set up the 
“Ambassador”, a printing house, editing booklets in Romanian, English and French. As you may see, the 
word ambassador as such has been instrumental in Romanian haiku, with many diplomats actively 
engaged in writing this form of short poetry.
Today, there are more than 2000 students in my country, learning the Japanese language in schools and 
universities.
Sakura tea house in Cluj-Napoca is well known for promoting haiku in Romania. There, the poet Cristina 
Oprea met for the first time with haiku. In the city of Slobozia, in 1995, Șerban Codrin, poet, founded a 
haiku school and two magazines, Orion and Little Orion. In this very prolific decade for haiku in Romania, 
he published books like “Zen Garden” and “Beyond the silence”, alongside with other poets: Mioara 
Gheorghe (Petals of Light), Florentin Smarandache (Bell of Silence), Florin Vasiliu (The Bag with Glow 
Worms), Ștefan Teodoru (Meeting in the Twilight), Duțu Nițu (Letters of the Steps).
Emblematic for the period, “The Bag with Glow Worms” is structured on 4 parts, one for each season. 
While the spring is announced by the butterflies with a “white triumph”, in the summer time the branch of 
acacia enters the window “with green prying eyes”; autumn is catching within a double window a spider 
which dies in its own web. In winter time, the snowman becomes a “menhir for a moment”, an ephemeral 
Stonehenge. Finally, in the fifth cycle called “Meditations”, Vasiliu states philosophically: “Old clock, when 
you'll be plough, I will be furrow”.
During the '90s, some haiku anthologies were published: Shadow of Dragonfly, One Hundred Masts, 
Calligraphies of the Instant etc.
Owing its beginnings to the international literature, being translated from French, German and English, 
Romanian haiku started repaying its debt, by being present in many prestigious haiku publications, and 
winning different prizes at contests, even 20 years ago.
Three hundred years after the death of Matsuo Basho, in 1994, Bucharest and Constanța hosted 
conferences on this topic with international participation. It was a good occasion for Florin Vasiliu (1928 – 
2001), at the time president of the Romanian Society of Haiku, to publish the essay “Matsuo Basho – The 
Saint of Haiku”. A competition was organized to commemorate the occasion, with the winning poems being 
published in “HI Magazine”.
Florin Vasiliu made an inventory, in 2001, of the Romanian haiku poetry with international recognition, 
concluding that 22 poets received prizes from Japanese juries, and 45 were included in prestigious 
international anthologies, more than 100 being published in foreign magazines.

th
At its 7  international haiku festival, in 2013, Constanța succeeded to attract poets from different countries, 
and even different continents, including from the birth country of haiku. It is worth quoting from the 
message of the Ambassador of Japan, HE Keiji Yamamoto, to this Festival: “I'm pleasantly surprised at the 
fact that in Romania there are many Haiku societies not only in Bucharest, but also in other cities like Iasi, 
Târgu Mureş, Slobozia, Bacău and Constanţa etc, where more than 300 people enjoy the short poetry 
originated in Japan”. In 2014, a national colloquium of classical poetry, including haiku, took place in 
Constanta.
In 2004, the first prize winner of the “Kusamakura” haiku competition in Kumamoto was a Romanian, 
Marian Nicolae Tomi, who, after visiting Japan published the book “Flying to Kumamoto”. Translations of 
Romanian poets are being published in different Japanese haiku magazines: Ko, Hi, HIA, World Haiku etc. 
More and more Romanian haiku are published in on-line magazines, including Japanese ones, American 
or even Irish. For instance, in “Shamrock Haiku Journal”, suggestively called “Haiku from Ireland and the 
rest of the world”, Romanian haiku are present.
In Romania, on the other hand, international haiku are more and more frequently published. In Bucharest in 
2012, Marius Chelaru founded the biannual magazine Kado – review of Euro / Asian Poetry and Poetic 
Culture, a member of the Association of Magazines and Publications from Europe.
In 2008, the first international haiku contest was organized in our country, being finalized with an anthology, 
“Crickets and Chrysanthemums”.
A weekly contest of haiku online is organized, since 2007, by the Romanian Haiku Society.

(Eseu pentru reuniunea anuală a Asociației Internaționale de Haiku – fragment)
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And yet… Dr. Arima

When Kobayashi Issa, one of the ”four saints of haiku”, lost his beloved daughter, he composed a haiku, 
full of sorrow:

the world of dew
is the world of dew
and yet, and yet…

When the world of haiku lost its most beloved son of the XXI century, Dr. Akito Arima- sensei, a billion haiku 
needs to be written to express our deep sorrow.
I am honoured to say that I was extremely privileged to personally meet and speak with Dr. Arima, feeding 
my soul from his serenity, intelligence and kindness. At the confluence of science and poetry, Dr. Arima 
described in limited number of words the beauty of this world we live in, even when his haiku addresses 
feelings like sadness, pain or distress.
Scientist, inventor, president of the University, minister of education, member of the Diet, doctor in 
sciences, with many awards and honours bestowed upon him, Dr. Arima remains forever, for the haiku 
lovers, a great poet and a warm endearing soul, dedicated to the culture of his country. I am convinced that 
his insistent efforts for registering haiku on the UNESCO World Intangible Cultural Heritage List will finally 
bear fruits.
It is not merely a coincidence that one of his haiku books is called ”Einstein's Century”, being excellently 
qualified to harmonise science with poetry.
For me personally, Dr. Arima remains an example of humanism, soul sensitivity, intelligence and 
professional dedication, a philosopher and a researcher at the same time, if only to list some of his 
exceptional qualities.
By his extensive and multidisciplinary writings in various areas, by his influence on his own native 
language, by his humanism, by his prestige, by his political involvement, by his popularity, by his 
substantial impact on the contemporary thinkers and by his legacy, I would compare Dr. Akito Arima with 
the famous Cicero, writer and philosopher of Antiquity.
Let me quote from Cicero:
”If you have a garden and a library, you have everything you need”.
In addition to brevity, the text resonates with the quintessence of haiku and the lifestyle of master Arima.
Finally, one more thing that binds the two masters: they both passed into eternity on December 7th.
We, in Romania, say: rest in peace, gentle soul!
The name of Dr Akito Arima will remain forever synonymous with the Japanese haiku of the 21 Century.

Radu Șerban
January 2021

[articol scris pentru revista ”Haiku International”  (HI Magazine), din Tokyo]
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Hokusai
Lăptos și roz un cer de dimineață

Sub care – inundate – abia vezi
Pătratele plantații de orez

Cu sate mici în pâlcuri de verdeață.

Și-aprinde luminoasele dovezi
Și, săgetat pieziș de-un zbor de rață.

Rupând închipuirile de ceață,
Îți suie-n minte piscul ce-l visezi.

Furnici, pe cap cu mari ciuperci de paie.
Îți pare-n zări un șir de peregrini –

Dar tu chemând priveliștea-n odaie,

Și, la măsura ta lărgindu-i rama,
Cu-o trăsătură de penel senin

Culegi din nori eternul Fuji-Yama.
(din volumul: „Limpezimi”, 1928)

Poetul
Nu sunt al lui, dar satul e în mine;
Trăieşte-n sufletu-mi cu toţi ai săi.

Simt cum mustesc în sângele din vine:
Copaci şi case, oameni buni şi răi.

Amestec fără seamăn: cer şi glie,
Iubiri, dureri şi chiot şi blestem –

Tot universul strâns într-o moşie…
O, Doamne, fă să-l deapăn ca pe-un ghem!

(din volumul: „Poezii”, 1944) T.R.

Ion PILLAT
31.03.1891 – 17.04.1945
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Andrei POGÁNY

Scurtă prezentare:
• Data şi locul naşterii: 

1935 07 09 Timişoara.
• Studii: Facultatea de 

Construcţii, Timişoara, 
1958.

• Profesia: Inginer 
hidrotehnic.

• Specializări şi titluri 
ştiinţifice: Doctor-
inginer, Facultatea de 
Construcţii Timişoara, 
1958, Inginer European 
(Eur. Ing) acordat în 
1992 de Federaţia 
Europeană a 
Asociaţiilor Naţionale 
de Ingineri.

• Activitate în 
învăţământul 
superior: Cadru 
didactic la Facultatea 
de Construcţii 
Timişoara, Secţia de 
limbă germană 1993-
2010.

• Activitate literară: 
Traduceri în limba 
germană şi maghiară 
ale poemelor autorilor 
din zona Banat şi 
publicarea lor în 
revistele din Banat

• Editarea volumului 
propriu „Nuvele 
necenzurate” la Ed. 
Mirton, Timişoara, 2012

• Publică articole, 
recenzii, poeme în 
diferite revistele din țară

• Membru în Redacţia 
revistei ANOTIMPURI 
LITERARE din 
Timişoara din 2012.

Anterior volumului „Destin de 
luptător”, autorul Ioan Cosmuţă a 
mai publicat alte cinci volume de 
proză: La Ed. Dacia, Cluj-Napoca 
în 1999 volumul „Canada − între vis 
şi realitate”; la Ed. A. Ivireanul, 
Râmnicu-Vâlcea în anul 2006 
volumul „România mea, Canada 
mea!”; în 2011 volumul „Un român 
expert canadian în... Africa!”; în 
2013 „Cu ”truck”- ul prin America”; 
la Ed. Imprimeria Ardealul, Cluj-
Napoca în 2015 volumul „Evadat 
din jungla Ebolei!”. La Zalău, în 
Sala de lectură a Bibl ioteci i 
Judeţene „I.S.Bădescu” Sălaj, la 
22. 05. 2018 a avut loc prezentarea 
volumului „Destin de luptător” a 
autorului Ioan Cosmuţă, de Conf. 
univ. Dr. Viorel Hodiş.

Veţi întreba cine este acest Ioan 
Cosmuţă,  cel  care edi tează 
volumele în România, dar multe din 
ele tratează problemele despre 
Ţara Arţarilor, despre Canada?

Răspunsul este simplu, acesta este un volum romanţat al vieţii autorului care 
poate fi lecturat cu mare satisfacţie. E născut în comuna Gâlgău satul Glodul 
Someşului, judeţul Sălaj, la 13 mai 1939. Face şcoala primară în satul natal. Prin 
formulări artistice mânuite cu mare măiestrie ni se prezintă epoca copilăriei când 
Dictatul de la Viena a generat mari suferinţe populaţiei române din Ardeal. Se 
redau stări sufleteşti ale refugiaţilor, evenimente triste când românii căutau 
salvarea prin trecerea cu mare dificultate în România.

După 1944, la revenirea în localitatea natală, părinţii autorului suferă alte 
necazuri. Tata arestat şi dus la muncă forţată pe ani de zile la Canal, mama este 
învinuită ca hoaţă fiindcă a adunat ceva fructe sub un pom de păr din fosta lor 
grădină care acum era în proprietatea Cooperativei Agricole de Producţie. 
Interesant este modul cum autorul prezintă perioada când a fost elev în şcoala 
medie şi admiterea la Facultate de Medicină, unde nu reuşea să între. Lucrează 
un an la o uzină în Codlea, apoi reuşeşte întrarea la Facultatea de Construcţii din 
Cluj-Napoca, cu nota maximă. După nici două luni a fost exmatriculat din cauza 
părinţilor. Dar nu se opreşte, luptă mai departe şi încearcă să fie reprimit ca 
student. Se prezintă personal cu un memoriu la Direcţiunea Generală a 
Învăţământului Superior. Primeşte aprobarea şi continuă învăţământul mai 
departe la Facultatea de Construcţii.

Apoi este redat cu mare sensibilitate perioadă din viaţa de student când 
autorul este trimis la practică în Valea Jiului. Aici se aproprie sentimental profund 

Despre volumul

DESTIN DE LUPTÃTOR
de Ioan Cosmuţă



de colega sa Doina. Am recitit de mai multe ori aceste pagini care printr-o expunere reală te determină să 
meditez adânc despre starea sufletească a celor doi îndrăgostiţi. După terminarea practicii, autorul pleacă la 
Constanţa având un bilet de odihnă la litoral, iar Doina la părinţii, în inima Ardealului.

La întoarcerea de la litoral, întrerupe călătoria în localitatea unde stă Doina. La căminul părintesc al ei este 
primit doar de mama Doinei în haine de doliu. Urmează redarea convorbirii între autor şi mama fetei, cum 
Doina într-un tragic accident cade într-o prăpastie care pentru ea acesta este sfârşitul vieţii. Şi această parte 
din volum arată că autorul stăpâneşte redarea cu măiestrie şi cu mare talent a aspectelor tragice care apar pe 
neaşteptate în viaţa noastră.

În continuare autorul este tracasat iar din cauza originii sociale. Nu va mai avea drept la bursă şi de hrană 
gratuită. Având rezultate bune la învăţătură va avea drept doar de cămin gratuit şi de scutirea taxei şcolare. 
Măsura această este o pedeapsă pentru părinţii nu şi pentru el. Dar se luptă şi el în continuare, cere aprobarea, 
şi o primeşte. Este trecut pe lista supiştilor, va putea lua supa ce rămâne de la studenţii bursieri şi felul doi 
câteodată, tot ce nu au mâncat şi alţii.

Odată sesiunea de vară încheiată, face în vacanţă prima convocare pe o lună de zile la o unitate militară de 
artilerie antiaeriană din sudul ţării. După două săptămâni este mutat cu câţiva colegi la Arad într-o unitate de 
artilerie terestră. După terminarea stagiului militar se duce acasă la ţară, la părinţii. Se reîntoarce şi la facultate. 
Aici află cu bucurie că a fost trecut pe lista bursierilor, alte veşti bune sunt că tatăl său este reprimit în 
învăţământ şi fratele reuşeşte să fie inginer.

În 1963 termină Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca. După examenul final şi trei luni armată Ioan 
Cosmuţă este inginer la nici douăzeci şi patru de ani. Activitate sa o începe la un trust de construcţii din nordul 
ţării. Realizarea blocurilor de construcţii pentru el par banale, aproape plictisitoare. Se angajează pe şantierul 
Complexului hidroenergetic Porţile de Fier unde simte că activitatea sa este totalmente altceva, o inginerie 
adevărată, „unde am învăţat meserie cât în zece facultăţi de construcţii”, după propria-i declaraţie. Fiind un 
specialist ireproşabil în construcţii hidroenergetice, a proiectat aproape tot ce s-a construit pe Someşul Mic, 
Cald şi Rece, pe râul Drăgan din Apusenii şi pe Colibiţa din Munţii Bistriţei. A proiectat şi-n străinătate, alături de 
alţi ingineri străini şi români, Hidrocentrala „Al Fakla” din Algeria.

După 1989, când se simţea mai apt să construiască în continuare ceva util şi măreţ pentru Patria lui, acesta 
nu-i mai putea oferi nimic altceva decât o pensionare. Noul lui destin l-a împins într-o abatere sufletească de 
care nu putea scăpa. Fata lui, Veronica, o specialistă în IT, plecată de câţiva ani cu contract de muncă în 
Canada, îşi invită ambii părinţi la ea, dovedind că-i în stare să le ofere o bătrâneţe decentă amândurora. Aşa 
ceva era pentru Ioan Cosmuţă, de neacceptat. El dorea să fie activ, să construiască ce va fi folositor şi Canadei. 
Pentru a fi angajat în meseria de constructor hidroenergetic trebuie să fie membru al Ordinului Inginerilor 
Canadei, iar pentru asta va necesar să-şi echivaleze (nostrifica) diploma de inginer din România, va trebui să 
studieze şi să obţină o nouă diplomă de inginer canadian. Primind celebrul „Ordin al Inginerilor Canadieni” se 
angajează la barajele şi centralele din Nordul Quebec ului, ca inginer şef adjunct surveillance şi consilier tehnic 
la Compania de Stat Hydro-Quebec Montreal, cea mai renumită firmă de construcţii hidroenergetice şi de 
transport energie electrică din America de Nord. A fost şi în Algeria, în Guineea Franceză (Conakry), în 
Guineea Spaniolă (Ecuatorială), în Africa la baraje şi centrale hidro, unele în junglă ecuatorială, în calitate de 
specialist româno canadian,

A publicat studii şi articole de specialitatea sa în Revista Hidrotehnica, în perioada 1975-1989. Dar este şi un 
scriitor talentat de beletristică, este membru al Asociaţiei Române din Canada, organizaţie socio-culturală în 
provincia francofonă Quebec. A dat interviuri la Radio Montreal – Emisiune pentru români, la ziarul Pagini 
Româneşti din Montreal, la revista Oraşul din Cluj-Napoca, la Radio-România Actualităţi, la TVR şi la TVR 
Internaţional. După apariţia celor cinci volume, menţionate la începutul prezentului articol, a publicat şi pe cel 
de al şaselea „Destin de luptător”.

Eroul din volumul „Destin de luptător” este chiar autorul, Ioan Cosmuţă, un luptător curajos. Cititorul face 
cunoştinţă cu evenimentele ce i-au produs necazuri şi suferinţe în epoca dură de asuprire hortystă, în războiul 
al II-lea mondial, în comunismul totalitar, în neocapitalismul de după 1989 şi în capitalismul nord-american. 
Autorul nu este numai un luptător contra acestor evenimente, dar se zbate şi în meseria lui de inginer 
constructor de baraje şi centrale hidroelectrice să învingă problemele tehnice ce apar la aceste unicate, 
rezolvându-le. Amintesc câteva: organizarea şantierelor, devierea apelor, turnarea a milioanelor de metri cubi 
de beton, avansări în galerii subterane, dese defecţiuni ale macaralelor, lipsă de ciment, motorină şi de piese 
de schimb, pericolele neaşteptate generate de intemperii.

Autorul a ştiut să lupte şi cu aceste evenimente ieşind victorios prin realizări remarcabile în România, în Africa 
şi în Canada. A dovedit cu succes că şi cei din România sunt specialişti în construcţii hidroenergetice căutaţi cu 
mare încredere pe tărâm mondial. În lupta lui, soţia l-a sprijinit cu mult devotament.

În încheiere felicit pe autorul pentru modul de exprimare artistică impecabilă şi că a pus la dispoziţia cititorilor 
un volum ce poate fi lecturat cu mare satisfacţie nu numai în România dar şi în Canada. Îi doresc succes în 
cariera literară şi să ne aducă în viitor cărţi la fel de interesante!
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Fala de a primi musafiri 

– Vă așteptam, bine ați venit în mica Vienă! Nu e frig, deși în calendare scrie iarnă. Soarele e foarte vesel, 
clima noastră temperată ne ferește de îngheț și alunecuș. Putem merge foarte lejer pe jos. Este joi, nu va fi 
aglomerație. De altfel, bănățenii sunt renumit de făloși, le place să arate ce-au realizat, ce gospodari sunt, așa 
că, nu ar conta prea mult vremea de afară, fiind vorba de-a primi goști, adică oaspeți. Oricând, prilej de bucurie. 
Ați nimerit ușor punctul de întâlnire, aici la Catedrala Mitropolitană?

– Oh, da, pare a fi centrul orașului!
– Exact. Ne aflăm în punctul de mijloc al unei răscruci. Catedrala, datată 6 octombrie 1946, când a fost sfințită 

în prezența ctitorului său, Majestatea Sa, Regele Mihai.
Pictura este semnată de Atanasie Damian.
Așadar, din acest punct, putem porni în patru direcții. Puțin în diagonală spre dreapta, vedeți o parte din 

Clădirea Filarmonicii Banatul și grădina sa de vară, în care este amplasată, Fântâna martirilor, 1995, sculptor, 
Victor Goga. Exact în fața noastră, se întinde, Corso, locul de plimbare, tradițional. Istoria sa a făcut obiectul 
unor importante opere literare. La capătul Pieței, vizibilă, este clădirea care adăpostește Teatrul Național Mihai 
Eminescu și Opera, multă istorie și aici, dar, mai ales, vom vedea de aproape, renumitul Balcon de la care s-au 
citit toate documentele în zilele Revoluției din 1989. La dreapta, pornind de la punctul acesta, despre care 
vorbeam, este zona academică, universitățile cu aura lor, iar la stânga, Parcul Central, unde ne-am putea 

TIMIȘOARA

Veronica BALAJ

T.R.
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plimba pe aleea personalităților orașului iar 
vizavi, se văd alte clădiri din palierul universitar. 
Dacă o luăm pe traseul răscrucii aflat în partea 
din spate a Catedralei, putem trece canalul 
Bega, emblematic, și dăm de imaginea veche a 
orașului, cu amprenta vremilor care-au trecut pe 
aici. Vă propun să străbatem mai întâi Corso și, 
ajungând în altă zonă, veți vedea cum multe 
însemne ale orașului ne vor atinge mintea și 
privirile.

– Sună promițător!
– Vă rog să-mi scuzați imposibilitatea de-a vă 

spune toate poveștile fostei cetăți a Timișoarei și 
de-a vă detalia importanța sau destinul fiecărei 
clădiri de seamă. Asta ar însemna să mai 
reveniți, dar sună și a avertizare. S-ar putea să 

vă placă atât de mult, încât, să vă mutați la Timișoara. Li s-a mai întâmplat multora. Apropo, conform celor mai 
recente studii ale Băncii Mondiale, am citit că Timișoara este orașul cu cel mai mare indice de magnetism. 
Atrage anual, circa 8.000 de noi rezidenți, dintre care, unii flotanți, dar alții devin permanenți.

Corso, un salut cu jobenul, pălăria sau bastonul aristocratic

Ah, iată, semaforul e verde, putem păși pe Corso. Cele două trotuare sunt gardate de clădiri numite încă de la 
construcția lor, palate. Întreg perimetrul poartă denumirea de Piața Victoriei. Chiar acum trecem prin fața 
Palatului Jakab Lofler și fiii, pe colț. Observați ce alură imperială, statuetele de pe frontispiciu, mai rezistă încă. 
Ce ancadramente, ferestrele ovale de sub acoperiș primesc deopotrivă, lumina soarelui și a lunii. La parter s-
au tot schimbat sedii de magazine. Un renumit Lactobar înainte de '89, dar la etaje, mereu au fost locatari. 
Toate clădirile au alură de palate. Ne aflăm în Mica Vienă, cum a mai fost denumit orașul! Să priviți și Palatul 
Szechenyi, același stil de ancadramente, statuete, eleganță, dar și rezistență în timp. Pe mijloc, iată, 
arhitectură de flori și verdeață, care susține și răsfățata denumire de Oraș al florilor.

V-am ademenit pe partea stângă a traseului străzii, cu gândul să adăstăm câteva clipe lângă un simbol pe 
care nu-l putem ignora: Lupoaica din statuie. Așezată în parcul care desparte cele două trotuare, statuia a fost 
donată chiar în ziua de Sf. Gheorghe, 23 aprilie 1926, de către Primăria din Roma, în semn de legătură întru 
latinitate. Este din bronz, 4, 96 metri, copie după celebra Lupa Capitolina. La momentul festiv, au participat 
10.000 de persoane, printre care și Vasile Goldiș. O perioadă scurtă, statuia a fost îndepărtată, timișorenii fiind 
revoltați că Mussolini, care făcuse darul, susținea Dictatul de la Viena și pierderea Transilvaniei. Fiecare clădire 
din această zonă, are o istorie bogată, imposibil să o derulăm, de aceea, aleg doar Palatul Lloyd. Pe colț, vizavi 
de fostul și actualul teatru. Mulți o consideră cea mai frumoasă clădire din Timișoara, fiind luată în considerație 
și eleganța din interior. Acum găzduiește Rectoratul Universității Politehnica. Construită între anii 1910-1912, 
în stil secession și eclectic, de către arhitectul Lipot Baumhom, în perioada înfloritoare a exportului de grâne din 
Banat, clădirea fiind sediu al Bursei de grâne, precum erau în Praga, Pesta, Trieste. Un lucru trebuie reținut, 
terenul era liber după ce se dărâmase zidul cetății orașului. În Timișoara, se intra la începuturile sale prin cele 
patru porți ale cetății. În apropiere, pe aici, a fost Poarta Petrovaradin. Adaug informația că și numele orașului 
trimite la statutul de cetate. Provine de la 
denumirea râului din apropiere, Timiș adăugând 
sufixul – var, cu accent pe a, cuvânt care, în 
limba maghiară, însemna cetate. A rezultat 
Temesvar, iar în timp, s-a statornicit numele 
actual Timișoara. Care seamănă, nu-i așa, cu 
denominativul de alint al unei fete.

În perioada interbelică, lumea obișnuia să vină 
pe Corso, duminica la plimbare. Se întâlneau cu 
prieteni, se etalau ținutele doamnelor, atent 
gătite. Și servitoarele aveau o zi a lor când 
puteau să se răsfețe într-o plimbare pe Corso.

Clădirile care gardează bulevardul ne dau și 
ele certitudinea că ne aflăm într-un fost oraș 
imperial.
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Balconul Operei, Teatrul, istoria…

Am ajuns pe esplanada Teatrului Național 
Mihai Eminescu, suntem chiar sub renumitul 
Balcon al Operei, devenit istoric. Ar trebui să 
apelăm la imaginație pentru a vedea cu ochii 
minții miile de oameni, umăr la umăr, zile și nopți 
adunați aici, cu speranțe și steaguri, cu vocile 
unite: Li-ber-ta-te! Li-ber-ta-te! Revoluția își 
leagă momente importante de balconul acesta. 
Chiar la intrarea în teatru erau tancuri. În 
diagonală este o altă clădire simbol: Muzeul 
Banatului, cu mai vechea denumire, Huniade. 
Ridicat pe amplasamentul castelului construit 
de Carol Robert de Anjou la începutul secolului 
al XIV-lea. Fațada actuală, a fost proiectată din 
1856. Sub zidurile sale a căzut primul împușcat la Revoluție. Ladislau Czismarik. Un fost coleg de-al meu, 
dirijor de coruri. Pentru a descrie importanța acestei piețe și a balconului, ar trebui să ne oprim la Memorialul 
Revoluției, aflat nu departe de aici. Sunt acolo, exponate, înregistrări, o bibliotecă numai cu volume scrise 
despre acest moment istoric. Octavian Paler, într-un interviu, afirma că este onorant, pentru cine poseda, mai 
ales atunci, buletin de Timișoara.

Teatrul actual, nu putea să nu aibă și el o istorie care să umple cel puțin câteva zeci de pagini. Construcția 
datează din 1872-1875, după proiectul arhitectului Ferdinand Fellner, senior din Viena. În 30 aprilie, 1880, 
clădirea trece printr-un incendiu. Doi ani a durat reconstruirea. A mai trecut și prin alte restaurări. Arcul 
monumental este ideea arhitectului Duiliu Marcu, 1934. Timișoara se mândrește, fiindcă este singura clădire 
din Europa în care funcționează, sub același acoperiș, trei instituții de cultură: Teatrul Național, Mihai 
Eminescu, Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de stat, Csiky Gergely. Pe scena Naționalului se prezintă 
și spectacolele Operei Române din Timișoara.

Piața Libertății, înainte și după 1848

Facem o mică ocolire și străbatem Piața Libertății, unde se mai află clădirea unei foste vechi Primării, 
Clădirea roșie, se zice că este de pe vremea stăpânirii turcești, între anii 1552-1716, când Prințul Eugeniu de 
Savoia, preluase comanda și reușise să obțină victoria împotriva stăpânirii turcești peste cetatea Timișoarei. 
Casa care-i poartă numele se păstrează, aici, la câteva străzi. Este atât de mică, gârbovită, sfidată de clădirile 
impunătoare încât, merită să o venerăm. Da să nu plecăm din Piața Libertății fără a pune o floare la picioarele 
Sfântului Nepomouk, prezent aici în chip de statuie. Și aceasta, ca și statuia Sf. Treimi, a fost comandată la 
Viena, după ce orașul a scăpat de ciuma de la 1738. Îmi asum păcatul de-a vorbi doar în treacăt despre acest 
sfânt ca și despre mulți alții din perimetrul orașului. În această piață, la 1848, se manifesta pentru idealurile 
vremii. Stejarul din latura pătratului cum privim cu spatele la Primăria veche, cum i se spune, numără în 
trunchiul său, anii unui secol. Clădirea adăpostea în 1727 Comenduirea Garnizoanei. Are ceva istorie, nu doar 
poveste. Aici se afla reședința Generalului, comandant în Banat, Contele Claudius Florimund Mercy. Multe a 

făcut pentru oraș acest domn al cărui nume, pe 
merit, îl poartă o stradă. În partea dreaptă a 
pieței, era Comandamentul Cetății Timișoara. Și 
azi, clădirea arată ca la 1752. Atractivă și pentru 
că aici era Cazinoul Militar. Câte povești, câte 
averi pierdute sau câștigate, s-au sedimentat în 
uitare!

La spectacol cu Trupa Pascaly

Se mai păstrează clădirea fostului Teatru 
Comunal, foarte bine conservată și unde a 
poposit trupa de teatru Pascaly. Aici, acum 
funcționează Liceul în l imba germană, 
„Nicholaus Lenau”. În anul 1868 venea în turneu 



trupa Pascaly, din care făcea parte și tânărul 
sufleur, Mihai Eminescu de mai târziu. Venise și 
cu motivația să-și caute fratele mai mare, pe 
Nicolae care, se pare, ar fi fost copist la un 
avocat. Teatrul avea 155 de locuri în sala mare, 
26 în lojele de la etajul I, 21 de loje la etajul al II-
lea, plus locurile de la balcon. Publicul prefera, 
desigur, piese din Bolintineanu. La Cafeneaua 
Trei Roze, din cartierul Fabric, fără îndoială a 
participat și tânărul sufleur când a fost botezată 
fetița, pe care Matilda Pascaly a născut-o la 
Timișoara. Informațiile pe larg, sunt prezente în 
ziarul „Banater Zeitung”, păstrat la fondul 
documentar al Bibliotecii Municipale din incinta 
Bastionului Cetății, unde vom adăsta peste 
câteva minute.

Cafeneaua Spiel Hour și construcția din vise a artiștilor orașului

Nu mai există decât locul fostei cafenele, loc de întâlnire al oamenilor de vază, în special scriitori. A fost 
dărâmată. A rămas doar în documente cu tot cu renumele și farmecul epocii. Între pereții săi s-a consumat o 
adevărată epopee culturală. La masa bine stabilită din incintă, în perioada interbelică, se întâlneau ideile celor 
care promovau înnoirea spirituală. Trifoiul bănățean, alcătuit din cei trei corifei, sculptorul Romul Ladea, 
Nicolae Țirioi și Virgil Birău, se implicau în promovarea culturii unui oraș cunoscut mai mult pentru 
spectaculoasa dezvoltare economică. Era loc și pentru cultură. Așa se face că pe aici, la invitația lor, au trecut 
personalități importante ale vremii, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, George Enescu. Din proprie inițiativă, 
Camil Petrescu, înființând și o revistă literară.

Piața Unirii

Arată ca în ilustratele cu povești. Clădiri care poartă înscrise în pereții lor câteva secole, sunt o delectare și 
pentru ochi. Arhitecturi diferite. Colorate în stilul epocii când au fost construite, arată acum ca un refugiu în alte 
vremi. Casa cu lei, Cafeneaua La două Chei, în patrulaterul bine delimitat. În mijloc, statuia Sfintei Treimi, pe 
colțul din dreapta se află Palatul Baroc. Actualmente, Muzeul de Artă. La 1734 avea numai parter și etaj. Apoi, 
s-a extins. A avut multe roluri de-a lungul existenței sale. Eu aduc aminte doar de Sala de bal.

Pe latura din față, Domul romano-catolic, o capodoperă arhitecturală. Deține o orgă de mare valoare, se 
susțin și azi concerte, fiind vorba și de o perfectă acustică. Tot aici se păstrează o icoană a cărei artă picturală 
se asemănă doar cu un alt exemplar aflat în Italia. De partea cealaltă a Pieței, reper monumental, se află 
Vicariatul Ortodox Sârb. Dar să nu uităm, Piața Unirii a fost vizitată și de împărăteasa Maria Tereza. Aici se 
desfășurau paradele militare. De unde, o vreme și denumirea de Parade Platz. Se mai păstrează în documente 
Adunarea de la 3 August 1919, când Banatul s-a unit cu Ţara. În fiecare an se sărbătorește ziua Orașului, chiar 
la această dată.

Dicasterialul

O clădire impresionantă aflată la limita cu Piața Unirii. Nu poate fi trecută cu vederea. Construită între anii 
1855-1860, ca sediu al Guvernului, „Țării de Coroană Banatul Timișan și Voivodina Sârbească”. Se află în 
stare de funcționare perfectă, găzduind și astăzi, cele mai importante foruri legiuitoare: Tribunalul, D.N.A.-ul, 
Procuratura. Adresa: Piața Țepeș Vodă. Sugestivă alegere sau pură întâmplare? Clădirea numără 365 de 
încăperi, exact câte zile are de obicei, un an calendaristic.

În zonă sunt, bine refăcute, părți din veche cetate. Noi le numim, Bastionul Cetății. Zidurile de o grosime și 
rezistență impresionantă, adăpostesc acum elegante spaţii pentru expoziții, o secție a Bibliotecii Județene, 
„Sorin Titel”, anume, secția documentară, cafenele, toate impresionând prin farmecul vetust. Toate au valoare 
de mărturii. Istoria orașului a înregistrat un șir de nume care au marcat evoluția, lucruri folositoare și astăzi. Mai 
toate personalitățile pot fi „întâlnite”, pe Aleea personalităților din Parcul Poporului, aflat lângă Catedrală. 
Observați că toate becurile destinate iluminatului public au un anume design? Avem tradiție și în acest sens. E 
adevăr, nu în totalitate fală bănățenească. Vorbim de renumita fabrică Elba, care, funcționează și azi. La 
parametri mai restrânși. Dar numele său, face încă lumină pe unde ajunge. Aveți cumva, picioarele obosite? 
Facem un popas la Fabrica Guban. Cine nu-și dorea cândva, o pereche de pantofi cu această marcă? Acum, 
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are o capacitate mult mai redusă, dar nu a fost atinsă de uitare, deși moda s-a schimbat, desigur. A intervenit și 
concurența.

Trecem cu grăbire peste Bega, traversând Podul Decebal, de la Băile Neptun, apoi, peste Podul 
Michelangelo și tragem o ochire în Parcul Rozelor, potrivit pentru orașul florilor desigur, unde se desfășoară de 
30 de ani Festivalul inimilor, cu participare internațională și aș dori să ne oprim, în zona unde istoria orașului 
face, pentru totdeauna, frăție semnificativă cu prezentul și viitorul.

Coroana de foc a lui Doja și scânteia Revoluției din 1989

La stația de tramvai numită Maria, se află un mic altar pentru închinare la Fecioara Maria. Istoria spune că, în 
acest loc, Gheorghe Doja a primit coroana de foc. Coincidența istoriei, tot de aici, a pornit Revoluția din 1989. 
Tramvaiele au fost blocate în stația Maria. O scânteie. Grupul de manifestanți a devenit apoi, călăuzitorul 
revoltei timișorenilor: Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!

De aici înainte, povestea orașului de pe Bega, se deapănă prin lume și prin statistici, în volume de istorie, în 
studii socio-politice, etc.

Despre acest capitol, ar trebui să reveniți în orașul nostru, numit și orașul premierelor, în diferite domenii. 
Apropo de această etichetă, lipită pe numele Timișoarei, facem un sumar. Că tot se află prin preajmă 
Universitatea de Vest, Biblioteca Centrală Universitară, Institutul Politehnic, de unde ne putem informa mult. 
Exhaustiv.

Timișoara, orașul premierelor

1718 – Fabrica de bere, cea mai veche din România
1728 – Canalizarea râului Bega, devenit navigabil
1737 – Construirea Spitalului Mizericordienilor, primul spital public
1760 – Iluminatul cu lămpi de gaz
1771 – Apare primul ziar pe teritoriul României, Temeswarer Nachrichten
1881 – Prima rețea de telefonie din România
1884 – Timișoara, primul oraș din Europa iluminat electric
1869 – Râul Bega asigură transportul fluvial de mărfuri de la Dunăre, Mureș, Tisa
Alte premiere sau unicități: Prima fertilizare in vitro, construirea primului calculator din România, primele 

studii aplicabile în folosirea energiei solare și altele.

Despre Timișoara, Capitală Culturală Europeană, vom vorbi la momentul potrivit.

La plecare, vă dăruim volumul cu numărul 6, editat de Editura Facla, Timișoara, 1987, și care face parte din 
cele 10 volume cu titlul „Cartea Călătoriilor”, publicate după însemnările făcute de Evlia Celebi, istoric, geograf 
și scriitor otoman, care a poposit și la Timișoara în vremea când aceasta era pașalâc turcesc. Aflăm că 
Timișoara avea pe atunci, în cetate, 10.000 de soldaţi, 400 de magazine, (cifra credem că intră în rândul 
exagerărilor care trebuiau să augmenteze buna administrare otomană), dar, se poate face o interesantă 
comparație cu orașul de astăzi.

Vă mai așteptăm. Puteți sosi prin vama dinspre Ungaria, la distanță doar vreo 60 de kilometri, sau prin vama 
Moravița, de la sârbi, la 45 de kilometri.

Timișoara, vă așteaptă!
Suntem mereu bucuroși de goști / oaspeți.



Mihai URSACHI
17.02.1941 – 10.03.2004

Vedenie în burgul gotic

Doamne, se pornise o ploaie, 
o vânată ploaie de seară şi noapte,
În burgul acela carpatic.

Pădurile putrede se înecaseră în neguri
Şi trăsnetul rău bântuia ca o groază.
De la fereastra din turn mă uitam fără şine

Prin cetina neagră, zidurile negre.
Pierdusem cât mai e ceasul, cât mai e veacul.

Şi, la lumina lungă a unui fulger mut,
Văzui şi căzui leşinat sub icoana.

Pe caldarâmul albastru, de jad lucitor
Goneau două umbre înalte, smintite din sufletul meu.

Siluete prelungi de călugări.

T.R.
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Balul
Alexandrina TULICS
Statele Unite ale Americii

… demult nu am mai tihnit într-o casă cu mobilă cunoscută, 

cu acel miros de lemn cu aromă de tămâie, ce se împrăștie 

când soarele înainte de apus adoarme pe jumătatea de 

masă… S-a întors vântul de dincolo de ochiul ferestrei să-l 

trezească, știind că-l așteaptă razele aliniate în fuioare 

luminoase ca mierea scursă din cana de cristal ce se odihnea 

pe masă dimineața, la cafea… Mă ridic leneș din scaunul cu 

spătar înalt, cu nervurile lemnului, aproape albe, ca măduva ce 

plutește în supieră, duminica, atunci când ne așezăm la masă. 

Ating broderia ca o mângâiere, netezesc cu degetele furnirul 

mesei îmbătrânite de ani, furnicându-mă plăcut. Mă opresc cu 

privirea la fața de masă pe care bunică-mea o cususe și i-o 

dăduse ca zestre mamei, la nuntă. Mă întorc discret și mângâi 

scrinul vechi, cu sertarele sculptate în același model ca și 

scaunele. În el sunt vasele bune, tacâmuri și broderii cu model 

discret, în colțuri cu monograma mamei; Îs cusute cu ață roz. 

Ușa se deschide și Lucia ajunge în fața oglinzii de cristal cu 

rama groasă, brodată în împletituri. Își aranjează părul bogat 

ce-i cade atât de frumos pe decolteul discret, închis cu un 

trandafir din același material, croit de Ileana Velican. O privesc 

din umbră… e frumoasă! Ce bine-i stă ușoara roșeață din 

obraji, reflectată de culoarea rochiei, dar și emoția întâlnirii cu 

Dor, tânărul care se aude vorbind cu tata, în salon. Arunc o 

privire și-l văd pe tata atent, așteptând răspunsul tânărului, ce 

nu-l înțeleg. I se vede aceeași emoție pe față ca și Luciei pe 

care o însoțește la primul bal. Ating catifeaua moale, aproape 

caldă, a draperiei ce ne-a fost ascunzătoare în jocurile noastre, 

cândva… Mă îndrept spre fereastra întredeschisă, de unde se 

aude ceartă de păsări gălăgioase care-și continuă negocierile 

pe tufa bogată de trandafiri de culoarea focului ce stau ca într-o 

rugă cu crengile încărcate de flori, până la atingerea gulerului 

de iarbă din jur. Simt o ușoară fericire în după-amiaza 

scufundată în mierea soarelui care mă caută să-mi dea 

sărutarea caldă, privindu-mă până-și ascunde fața - conturul 

secerii de foc -, dincolo de deal.
6 ianuarie 2021

(Din volumul de proză scurtă: „Îngerii de-atunci”, aflat în 

pregătire)
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– Mi-e greu să-i înţeleg pe oamenii ăștia, mi s-a confesat Cristiana, în acea dimineață de Martie, 
când OMS decretase Europa drept epicentru al pandemiei de coronavirus. S-a uitat la mine cu o 
privire înghețată, ca și cum eu aș fi fost vinovat de nefericita concluzie medico-sanitară la nivel înalt, 
după care a continuat pe tonul sever, specific profesiei sale.

– Fiecare dintre acești „sus-puși”, fără excepţie, are sentimentul că averea sau faima îi conferă, 
automat, nemurirea! Spectrul doamnei cu coasa, ce le-ar putea bate la uşă într-o bună zi, să-i întrebe 
despre comorbiditățile de care suferă și, tușindu-le în nas virusul ucigaș, să-i infecteze, este într-un fel 
sau altul imaginea ce-i devastează… Iar toţi aceşti „grei”, ale căror nume pot face înconjurul planetei 
în numai câteva secunde, aşteaptă de la mine elixirul salvator!

– Trebuie să fie destul de complicat să ai de-a face cu astfel de pacienţi, nu-i așa?, o compătimeam 
eu, mai în serios, mai în doi peri, dar tot timpul la pândă, nu cumva să mă prindă că vreau să-i pătrund 
prea adânc în secretele meseriei.

Cristiana moștenise pasiunea pentru domeniul dezolant, dar delicat al gerontologiei, de la mătușa 
sa, profesor dr. Ana Aslan, savant român despre care s-a spus, pe bună dreptate, că „a învins 
bătrânețea”. Iar Cristiana, care amestecase în sângele ei ADN-urile unor seminții trăitoare în 
România – sașii și armenii – ținuse morțiș să urmeze cariera eminenţei sale mătuși. Vizele din 
paşaportul său, dintre cele mai diverse, de la țări care construiseră civilizații, dar și țări exotice, 
drumurile făcute cu prilejul simpozioanelor de specialitate, dar şi vizitele private, la pacienţi cu dâre de 
mână, în mai toate oraşele din Europa, ba de câteva ori în Statele Unite, o schimbaseră pe fetiţa 
sfioasă din Mărginimea Sibiului, venită la Bucureşti să facă medicină cu orice preţ, într-o adevărată 
cocoană.

O cunoscusem în casa viitorului meu socru, Helmuth Storck, pe vremea când uceniceam ca 
reporter de investigaţii, şi o reîntâlnisem la Bucureşti, din întâmplare, în casa unei familii de pitici. 
Venise în vizită la familia ai cărei copii, pigmei şi ei, erau sub supravegherea medicală a studentei 
aflate în practică, iar eu mă nimerisem acolo ca să-i iau un interviu capului de familie, un circar vestit 
pentru formidabilele sale acrobaţii aeriene. De altminteri, pereţii mansardei ce-i adăpostea pe 
liliputani, erau pavoazaţi cu nenumărate diplome obţinute de piticul-acrobat în România şi în 
străinătate. Tavanul atât de jos şi mobila comandată special pentru nevoile acelor fiinţe făceau ca 
locuinţa lor să semne cu scena unui teatru de păpuşi. Ei bine, în acest peisaj miraculos, aidoma unui 
basm al fraţilor Grimm, mi-am descoperit eu viitoarea soţie!… 

După ce ne-am căsătorit, glumeam pe seama Cristianei, întrebând-o cum ar fi să facem sex în 
pătuţuri ca acelea văzute în casa piticilor?… Drept răspuns, fata cu obrajii ca piersica şi forme tăiate 
parcă în piatră, îmi aplica un cot în coaste şi mă trântea în pat cu vigoarea femeii de la munte, care îi 
cere bărbatului s-o însămânţeze de îndată, fără să facă multă filozofie.

– Lasă bazaconiile astea, Serafime, că este foarte bun şi pătuţul nostru, ia să vedem dacă am 
dreptate!… 

După care, umbla la anatomia mea pe îndelete, fără să ocolească vreun amănunt şi sunt sigur că, 
dacă ar fi pus-o cineva să mă ghicească, pe întuneric, dintre mai mulţi bărbaţi, nu ar fi dat greş! Şi asta, 
pentru că dintotdeauna făcuse dragoste cu mine doar pe întuneric, niciodată cu lumina aprinsă, 
respectând o anume pudoare virginală, specifică femeilor armene din familia maică-sii și care, altoită 

Elixirul salvator

Eugen DUMITRU



peste puritanismul saşilor din zona Sibiului al tatălui ei, se transformase într-un soi de beton 
educațional, care mi-a întărit convingerea că, în concepția soției mele, viaţa trebuie să înceapă şi să 
sfârşească doar cu acelaşi bărbat.

– Da – reluase Cristiana firul prelegerii ei despre gerontologia anumitor categorii sociale – e destul 
de complicat, mai ales cu pacienții în care frică de moarte s-a acutizat deja, ei preferând mai degrabă 
să fie congelaţi, decât să dea nas în nas cu doamna de care îţi vorbeam adineauri!

– Evrika!, am emis eu, ca din întâmplare, strigătul de bucurie al lui Arhimede, atunci când a 
descoperit – spune istoria – legile hidrostaticii… Așadar congelați, Frau Doktor, am reformulat eu, 
extorcându-i cumva cuvintele… Și atunci – m-am întors spre ea, victorios – de ce n-ar fi criogenia 
soluția câștigătoare?… 

Văzând-o cum ezită, etalând acel rictus al feței, semănând mai degrabă cu un soi de râs forțat, m-
am așezat din nou la pândă.

– Tu, ca specialist, de ce n-ai accepta-o, Cristiana?
– Poate doar în filmele SF, drăguțule!, a refuzat ea propunerea… Și, hai să zic că eu una aș putea 

întârzia o vreme îmbătrânirea – cel puţin aşa mă fac să cred rezultatele mele de până acum – dar nici 
vorbă să pot împiedica moartea să-şi facă de cap!

Aici o prindeam pe Cristiana mai de fiecare dată, fiindcă dialogul se sfârşea cu invariabila sintagmă 
moartea îşi face de cap!… Nu putea înţelege că elixirul salvator, pe care trebuia să îl administreze 
pacienţilor săi îi stătea la îndemână, că ar fi fost de ajuns să aplice dialectica celor două entităţi, viaţă-
moarte, entităţi aparent contrarii, dar care succed una celeilalte, cum noaptea urmează zilei sau gerul 
iernii, verii caniculare, și poate că spaima devastatoare în faţa doamnei cu coasa ar fi dispărut pentru 
totdeauna.

– Știi de ce, am făcut-o eu pe campionul intuițiilor bazate pe elemente contextuale. Fiindcă, prin tot 
ce-au acumulat, ca bogăţie şi faimă, acești pacienţi sunt mult prea legaţi de viaţă, prin urmare nu pot 
înţelege ce este moartea. Şi urmând aceleiași paradigme, nu vor pricepe nici ce-i viața, deşi l-au făcut 
pe dracu-n patru s-o scoată la capăt cât se poate de bine cu bunăstarea lor!

– Mi se pare cel mai tare paradox!, a apelat Cristiana la o expresie parcimonioasă în ceea ce 
privește dialectica celor două entităţi, aparent contrare: viaţă-moarte… Păi, cum vine asta, meiner 
Lieber: dacă ţi-e frică de moarte, nu poţi înţelege ce-i viaţa?

– Ohoho, tu să fii sănătoasă, nu numai că nu poţi înţelege ce este viaţa, dar ajungi să-ţi fie frică de 
ea!

Încrâncenarea ce se citea pe figura „doamnei doctor de bătrâneţe” – cum o alintam eu pe Cristiana, 
ori de câte ori reuşeam să o scot din logica savantului, punând-o să plonjeze în abisul metafizic al 
dumnezeirii – mă obliga să fiu cât se poate de pedant în explicaţiile mele.

– Viaţa, nepoată a lui Schopenhauer, este condiţia sine qua non a morţii, ea te conduce în mod firesc 
spre moarte sau, cum ar fi spus conaţionalul tău pe linie paternă: „doar trăind, vei ajunge să mori”… 
După ce vei înţelege dihotomia părţilor de soare şi umbră ale lumii prin care trecem şi în care sfârşim, 
probabil că nu va mai trece multă vreme şi-o să descoperi elixirul pe care şi-l doresc, cu ardoare, 
pacienţii tăi… 

Înzestrată cu un al şaselea simţ, propriu doar femeilor de succes, Cristiana a mirosit că în vorbele 
mele se ascundea un secret. Ca să-l afle, a reinventat-o de îndată pe fecioara ce mi se strecura în pat 
cu vioiciunea mercurului din termometru, dar care nu acceptă să facă dragoste decât pe întuneric.

– Şi, mă rog, care ar fi formula acestui elixir, după părerea ta, fiindcă despre terapii bazate pe 
speculaţii filozofice nu am auzit până acum?!… E ca şi cum ai vrea să faci copii, doar că partenerul 
tău, în loc să-ţi aplice tratamentul adecvat, are chef să vadă, peste noapte, un film de colecţie… 

Simţindu-i ironia, am procedat, la rândul meu, cu răbdarea psihiatrului care are de-a face, zilnic, cu 
acelaşi pacient încăpăţânat şi plin de ifose.

– Eşti într-o totală eroare, Frau Doktor!
– În ce sens?
Am vrut mai întâi să verific dacă informaţiile pe care mi le dăduse altădată erau încă de actualitate.
– Tratamentele tale se bazează mai ales pe produsele naturiste, adică pe procaină sau, cum o 

denumea mătușa ta, doamna profesor Aslan, novocaină, corect?
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– De ce nu?! În fond, ce altceva face pleiada acestor analişti ai visului, decât să zgândăre în mintea 
unor indivizi bolnavi de ghinionul de a nu avea, în timpul nopţii, un somn profund, un somn care să-i 
lase fără obiectul de studiu, ca să zic aşa, pe psihanalişti, visul?

Cristiana m-a aprobat cu o scurtă clătinare a capului, aşteptând, totuși, să vadă unde se va 
împotmoli teoria mea. Așa că, fără nici o altă invitaţie, am detonat bomba.

– Renunţă la tratamentele astea naturiste, Cristiana!
Fiind dispus la orice formă de persuasiune, doar ca să-mi accepte propunerea, i-am explicat că, 

pentru pacienţii ei, care, deşi erau cu un picior în groapă, încă mai apăreau pe prima pagină a 
„mondenelor”, tratamentul cel mai bun ar fi fost somnoterapia.

Cântărindu-mă cu neîncredere, un zâmbet jovial i-a înflorit în colțul gurii.
– Adică să adoarmă în lumea asta şi să se trezească în cealaltă?
– Ai un talent special de a muta discuţia în derizoriu, am mustrat-o eu pentru ezitările de-a rămâne 

egală cu sine însăşi, de-a lungul unei înfruntări de idei.
– De ce n-ai putea crede că, după vârsta de şaptezeci de ani, un pacient de-al tău e sătul de jocul 

ăsta de-a viaţa? Că ar vrea să meargă acasă? Că s-a jucat el, cât s-a jucat cu castelele de nisip, s-a 
certat cu ceilalţi, s-a luptat pentru castelele lui, ăsta e al meu, ăla e al tău, dar gata, ajunge!… Că, 
pentru el, a venit seara și, dacă soarele apune, trebuie să se întoarcă acasă… 

– Ştii care-i defectul raţionamentului tău, Serafime? Faptul că le anulezi acestor bătrâni şi ultima 
speranţă de a mai câştiga vreo câteva luni de viaţă! Crede-mă, îi ştiu bine, îs pretenţioşi şi plini de 
hachiţe, aşa că n-o să-i conving în ruptul capului de utilitatea tratamentului tău defetist!… Plătesc bani 
grei, așa că vor rezultate pe măsură, în viitorul apropiat.

– Mai poate fi viitor apropiat pentru unu' care a sărit de şaptezeci de ani?, am atacat eu la baionetă 
absurdul situaţiei, în care nişte oameni avuţi pretind dumnezeirii, contra cost, privilegiile unei imunităţi 
imposibile.

– Cum s-ar zice, hai să construim repejor un mare zid chinezesc în jurul miliardarului X, sau a 
prinţului consort Y, sau ce Dumnezeu o fi fost în viaţă, ca să nu i se întâmple tocmai lui inevitabilul, sau 
măcar să-l amânăm un pic?!… Dar, deja i se întâmplă de mai multă vreme, Cristiana, nu-i o chestiune 
de viitor… apropiat. I se întâmplă de când a venit pe pământ, n-ai cum s-o mai amâni pe doamnă cu 
coasa şi nu poţi face nimic împotriva ei!

Începusem alocuţiunea nervos, plin de draci, însă am încheiat-o extrem de calm, pe un ton aproape 
părintesc

– Iată de ce cred eu, Frau Doktor, că elixirul miraculos este somnoterapia!
A rămas câteva momente pe gânduri, calculând beneficiile, dar şi dezavantajele acelei propuneri 

neaşteptate. Apoi, cu o rigoare specifică doar seminţiilor din Nord, şefa de promoţie cândva, acum 
medic de renume european, a pus semnul plus pe rezumatul inovaţiei mele medicale. Dar n-a 
renunțat nici o clipă la tonul ei academic.

– Sigur că, în asemenea cazuri, somnoterapia ar fi remediul, mi-a dat dreptate Cristiana. Numai că, 
urmând demonstraţiei tale, eu cred că formula acestui elixir salvator – să vedem dacă o vom găsi 
vreodată! – ar trebui să se bazeze pe un mariaj perfect între agresivitatea vieţii, ce ne obligă la eforturi 
de a acumula nebuneşte, de a dobândi peste măsură ambiţie, fericire și atâtea moșteniri fabuloase – 
lucruri fără importanţă, la urma urmei, dacă te gândeşti că le vei lăsa la uşa celeilalte lumi – când aripa 
morţii, care reprezintă relaxarea față de orice efort de acest fel, fiind locul de odihnă de unde începe 
călătoria interioară… 

– Și chiar mai mult decât atât, am încercat, entuziasmat, să duc mai departe fluxul acelor metafore 
atât de inedite şi de inspirate… Gândeşte-te că în fiecare noapte întâlneşti moartea, sigur o mică 
moarte, dar tocmai de aceea te trezeşti dimineaţa aşa plin de viaţă. Cei ce nu au norocul să „moară” în 
fiecare noapte, dimineaţa sunt mai obosiţi decât în momentul în care s-au culcat. Şi ştii de ce?… 
Fiindcă au visat, iar în somn au rămas agăţaţi de viaţă, au retrăit grijile atâtor lucruri de peste zi, 
împiedicând moartea să le dea odihna, relaxarea şi mai ales, energia proaspătă de care vor avea 
atâta nevoie în următoarea lor înfruntare cu grijile diurne!

– Ai pătruns pe un teren minat, meiner Lieber, iar mie zău că nu-mi dă mâna să intru în contradicţie 
cu Freud şi cu întreaga pleiadă a psihanaliştilor.
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– Nu numai pe psihanalişti i-ar putea zgândări, cred eu, dar chiar şi pe îndrăgostiţi, m-a contrazis 
Cristiana, surâzând trist și câteva momente am avut senzaţia că îmi va depăna din nou – pentru a câta 
oară? – visul compensatoriu al femeii care tânjeşte de mult prea multă vreme să ajungă mamă… Într-
un fel, alchimia vieţii şi a morţii, pe care ai vrea ca eu s-o transform în elixir geriatric, mi se pare a fi un 
mimesis perfect al felului de a face dragoste al omului.

Uimit şi oarecum circumspect, am încercat temporizarea entuziasmului care mă copleşise mai 
devreme, constatând felul ei pozitiv de a recepta şi-a recrea microcosmosul ce se ascunde în orice 
fiinţă umană.

– Nu duci lucrurile prea departe?
– Deloc!… N-ai băgat de seamă că, după ce faci dragoste, cazi într-o stare de depresie şi eşti asaltat 

de frustrări inexplicabile, care contrazic extazul în sine al actului? De ce, Serafime?… Este, oare, încă 
un paradox care intră în reţeta de fabricaţie a elixirului?

Intuiţia ei funcţionase perfect, însă nu era vorba de nici un fel de paradox. Atunci când atingi pragul 
orgasmului, e ca şi cum ai cuceri, după o ascensiune grea, culmea unui munte. Iar această culme a 
dragostei nu-i altceva decât culmea vieţii… 

Apoi, dintr-odată, intervine frustrarea! Te întrebi: ce-am realizat, urcând această culme?… Nimic, 
doar frustrare! Vârful acesta pe care l-am escaladat cu atâta greutate, ajungând în braţele extazului, 
nu-i decât o iluzie de moment… După care, cazi din nou cu picioarele pe pământ, în acelaşi loc de 
unde ai pornit ascensiunea… Şi, asemeni lui Sisif, începi o nouă ascensiune, şi încă una, şi încă una, 
mereu extaziat şi mereu frustat, fără să realizezi că, de pe culmea vieţii, te rostogoleşti, de fiecare 
dată, în abisul morţii.

– Când faci dragoste, Cristiana, te ridici pe cea mai înaltă culme a vieţii, însă de acolo, din vârf – n-ai 
încotro! – vei vedea şi valea de umbre care te înconjoară, am încercat eu să-i liniştesc angoasele 
existenţiale, dându-i totodată şi un răspuns voalat la frustrările ei matrimoniale.

– Cu cât culmea vieţii este mai înaltă, cu atât valea morţii este şi mai vizibilă, am tras eu cortina pe 
final.

– Ce-mi spui seamănă foarte bine cu o poveste auzită mai de mult, în Africa, mi-a șoptit ea, adâncită 
în gânduri.

Între pacienţii Cristianei, granguri ai politicii sau finanţelor, se numărase la un moment dat şi un 
militar african, colonelul N`Komo Moyo. Dincolo de faptul că fusese unul dintre aghiotanţii fostului 
dictator Idi Amin Dada, militarul acela se mândrea şi cu calitatea sa de iniţiat în practicile voodoo.

Deşi avea ceva din brutalitatea lui „Big Daddy”, spre deosebire însă de acesta, N`Komo Moyo era un 
individ mai rezervat, decenţa să în a asculta şi a se face ascultat trădând anume maniere de tip 
european. Şcolit la Londra, în ştiinţele juridice, se aflase – ce-i drept – de câteva ori în anturajul – 
altminteri abject – al conaţionalului său african. Numai că N`Komo nu avusese loc de întors, fiindcă, 
după ce Idi Amin Dada dăduse, în Uganda, o sângeroasă lovitura de stat, la întoarcerea avocatului 
N`Komo Moyo în țara de baștină, proaspătul împărat îl luase pe sus de la aeroport şi, acordându-i pe 
loc gradul de colonel, îl numise prim-aghiotant al său.

Lingăii dictatorului, ştiind că toana brutei-măscărici n-o să ţină o veşnicie, îl aşteptau pe N`Komo la 
cotitură, cei mai mulţi dintre ei nereuşind să-şi explice interesul manifestat de Amin Dada pentru un 
simplu avocat, fie el şcolit la Londra… Din păcate, secretul a fost descifrat mult prea târziu, când 
evenimentele generate de mintea înfierbântată a fostului sergent ajuns împărat nu mai puteau fi 
stăpânite de nimeni şi de nimic, nici măcar de vreo intervenţie străină.

N`Komo făcea parte din vechiul trib Hutu, ai cărui membri migraseră din sudul Africii spre nordul 
continentului, fiind cunoscuţi mai ales pentru practicile voodoo. Bunica sa fusese cea mai vestită 
Mambos – adică, preoteasă – din Africa Centrală, iar N`Komo Moyo însuşi participase la câteva 
ceremonii ale desfacerii de blestem şi de îmbunare a spiritelor Loa, urmând ca, după ce și-ar fi 
încheiat studiile universitare în Europa, să devină Houngans, adică preot voodoo. Dar mai ales pentru 
talentul său special de a ghici viitorul şi de a prepara poţiuni letale, pusese ochii pe el, făcându-şi-l 
prim-aghiotant, împăratul Amin Dada.
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Funcţia de prim aghiotant era echivalentă cu aceea de prim-ministru al unui guvern, fie el 
democratic sau dictatorial.

Ştiind cât de dificil e împăratul „Big Daddy”, proaspătul colonel şi prim-aghiotant stătuse o vreme 
deoparte, mulţumindu-se să fie doar eminenţa cenuşie care îi dădea sfaturi și-i şoptea în somn 
împăratului său cât de mult trebuia să fie Uganda „doar ţara negrilor”. Numai că nărăvaşul leader 
african nu se mai mulţumea, de la o vreme, doar cu paşnicele invocaţii Rada făcute către acei Loa 
buni, el vroia de la aghiotantul său ceremonii de magie neagră, în timpul cărora să se lase „călărit” de 
spiritele Wangas şi să calce pe capetele duşmanilor ca pe nişte şerpi veninoşi.

Degeaba a încercat să-i explice bietul N`Komo că el nu va fi niciodată preot al cultului Petro, a cărui 
credinţă în legea karmică a „întreirii” – în sensul că orice ritual de magie neagră se va întoarce asupra 
ta de trei ori – era mult prea riscantă pentru el şi întreaga lui familie, căpcăunul nu s-a lăsat înduplecat, 
obligându-l să coboare în împărăţia morţilor şi să se întoarcă de-acolo cu o armată de zombies care 
să asculte doar de poruncile sale.

Prins între ciocan şi nicovală, N`Komo Moyo a-ncropit o ceremonie care să urmeze tipicul vrăjitorilor 
posedaţi de diavol, numai că lucrurile au luat, de astă dată, o întorsătură neaşteptată. După câteva 
zile de la executarea dansului extatic şi a incantaţiilor adresate spiritelor Legba şi Agwe, una dintre 
nevestele lui Idi Amin şi trei dintre copiii lor, care ieşiseră la scăldat pe înserat, au fost hăcuiţi de 
crocodili. Aflând de întâmplare, împăratul a fost cuprins pe loc de nişte spasme infernale şi a umplut 
câteva ligheane cu vomă amestecată cu un sânge închis la culoare, un soi de noroi maroniu, după 
care a căzut într-un somn agitat vreme de două zile.

– Moyo!, a fost ordinul scrâşnit printre dinți de dictator, când a făcut din nou ochi. „Moyo” era 
prenumele lui N`Komo şi însemna, în dialectul local, „inimă”… Ordinul nu se discută, se execută! 
Strâns în chingi, primul aghiotant a fost adus în faţa împăratului, care l-a privit cu ură şi dispreţ, 
şuierându-i printre dinţi osânda: „într-o zi, o să-ţi mănânc inima şi copiii!

N`Komo Moyo – „Inimă” – n-a mai aşteptat un al doilea avertisment. Şi-a încărcat imediat familia şi 
câteva bagaje în maşina consulului Belgiei din Entebbe – vechea capitală a Ugandei, care s-a mutat 
între timp la Kampala – iar în seara următoare era deja în Tanzania, printre duşmanii de moarte ai lui 
Idi Amin Dada. Peste doi ani, exilaţii ugandezi printre care se afla şi N`Komo, ajutaţi de armata 
tanzaniană, au declanşat invazia asupra regimului despotic al lui „Big Daddy”, silindu-l pe nărăvaşul 
împărat să-şi ia tălpăşiţa.

– Când l-am cunoscut pe colonelul N`Komo, m-a pus la curent Cristiana cu politica la zi a Ugandei, 
acesta era deja unul dintre cei mai apreciaţi diplomaţi ai continentului african. Trecut binişor de șaizeci 
de ani, păstra încă distincţia intelectualului de rasă, trecut prin şcolile Europei, chiar dacă dobândise 
între timp şi calitatea de Houngans, participând la toate ceremoniile vooodoo ale comunităţii sale.

Fără să aibă nevoie, așadar, de artificiile geriatrice ale unei civilizaţii care o luşe de-a binelea razna, 
s-a lăsat totuşi impresionat de faima profesoarei Ana Aslan şi a staff-ului ei de tineri. Prin urmare, a 
vrut să afle pe propria-i piele dacă stoparea fenomenului îmbătrânirii, ridicată în slăvi de mulţi 
cunoscuţi de-ai săi, este un alt fel de magie sau doar o gogoriţă… 

Fiind un Houngans veritabil, ştia din proprie experienţă cât de mare e deosebirea între un vrăjitor 
voodoo, care citeşte în măruntaiele unui cocoş ce drum va alege un suflet de tâlhar pe lumea cealaltă 
şi ceremoniile „jucate” în faţa turiştilor bogaţi, care ţineau morţiş să se teleporteze în lumea miturilor 
aparţinând unor civilizaţii de care n-aveau habar… Știa foarte bine că era doar un spectacol de circ, 
pentru ca dolofanii plătitori să trăiască senzaţii tari, deși nu aveau cum să înţeleagă că magia aparține 
celor iniţiaţi, că ea necesită timp şi se înfăptuieşte numai cu ajutorul legilor naturale.

Prin anii '90 se auzise și în Africa de tratamentele împotriva îmbătrânirii ale românilor. Ca să afle 
adevărul în legătură cu acele tratamente, zice-se miraculoase, N`Komo pusese la cale o viclenie, mai 
exact se declarase pacientul dispus să plătească regeşte pentru un astfel de tratament, cu o condiţie: 
specialiştii români să-i acorde asistenţă medicală chiar la el acasă, în Africa. Prin urmare, invitaţiei lui 
N`Komo i-a răspuns doar soția mea, şi asta din motive lesne de înţeles. Profesoara Aslan se 
prăpădise de ceva timp, iar singurul specialist în gerontologie, de anvergură europeană, era doctoriţa 
Cristiana Storck-Vaida, nepoata savantei care „învinsese bătrânețea.



Aflând că, atât Gerovital h3, precum şi celelalte medicamente de referinţă în gerontologia 
românească, erau concepute pe baza unor anestezice puternice – de pildă, procaina, un derivat 
sintetic al cocainei – fostul aghiotant al împăratului Amin Dada a redevenit, brusc, Houngans al tribului 
său Hutu.

– Nu-mi spuneţi o noutate, doamnă doctor! În ritualurile noastre voodoo, cocaina e folosită în mod 
frecvent, a contrariat-o Houngans Moyo pe Cristiana, având în vedere cât de atent era controlată 
industria stupefiantelor şi ce pedepse exemplare erau aplicate traficanţilor de droguri în România 
totalitară.

Fără să bage în seamă frământările medicului român, preotul Moyo „Inimă” și-a continuat netulburat 
şirul observaţiilor adunate în timpul atâtor ceremonii voodoo pe care le oficiase.

– Adeseori, din aceste substanţe atât de blamate, şi în Europa, şi peste ocean, se naşte miracolul… 
– Noi le spunem „ierburi rele” şi, din câte ştiu eu, nu declanşează nici un fel de miracol, ba din contră, 

cei ce le folosesc, sfârşesc destul de rău, l-a contrazis Cristiana, cu o vehemenţă pe care nu şi-ar fi 
bănuit-o vreodată, fiind convinsă că vorbele colonelului ascund o capcană.

– Confundaţi răul social pe care îl produce, desigur, orice drog, cu esenţa fenomenului, îi liniştise 
bănuielile N`Komo… Or, omul de culoare, încă tribal de cele mai multe ori, trăieşte într-o lume a 
realului extrem de dură… El chiar nu are timp de anchetele psiho-sociale ale europenilor sau să 
descopere cauza ce-a produs această malformaţie în carnea oricărei civilizaţii. Africanul are nevoie 
de aceste ierburi miraculoase tocmai pentru a-şi trata cangrena de-a se fi născut într-o lume 
imperfectă şi de-a se muta, prin intermediul ei, într-o viaţă a visului, adică în esenţa fenomenului… Iar 
această „viaţă din vis” este, într-un fel cât se poate de firesc pentru el, parte a realităţii fizice cu care se 
confruntă în fiecare zi. El trăieşte acum şi totuşi, în lumea miracolului, nu ştiu dacă m-am făcut 
înţeles, doamnă doctor?

– În seara aceea, ce-i drept, nu am înţeles eu mare lucru, a recunoscut Cristiana, cu fair-play-ul 
specific doar oamenilor din Nord, dar Houngans Moyo mi-a demonstrat, pe viu ca să zic aşa, cum 
acţionează spiritele Loa în această „viaţă din vis”. Apoi și-a continuat seria dezvăluirilor cu o 
întâmplare absolut fascinantă, de a cărei veridicitate n-aveam de ce să mă îndoiesc, fiindcă fosta mea 
soţie, medic de excepţie şi vlăstar de teutoni și armeni, s-a jurat că o văzuse cu ochii ei.

Ca Houngans al tribului Hutu, N`Komo fusese chemat să oficieze înmormântarea unei femei, 
undeva, în insula Ukerewe, din sudul lacului Victoria. A luat-o în acel periplu religios şi pe Cristiana, 
hotărât să-i arate cum se desfăşoară, pe viu, o procesiune voodoo.

Au traversat o bucată bună a lacului, în pirogi scobite în trunchiuri de palmier, dar nu mai înainte ca 
Houngans - „Inimă” să-i dea Cristianei prima dovadă a puterii sale spirituale asupra Hutilor.

Nu s-a urcat în acea ambarcaţiune primitivă până când cei șase barcagii nu i-au cerut iertare 
sufletului arborelui doborât pentru a fi scobită în el piroga, organizând cu acel prilej şi o ceremonie 
voodoo, cu rugăciuni şi dansuri adresată spiritului acelei bărci, pentru că barca să-i accepte pe 
oameni şi să-i poarte pe cărările de ape, ferindu-i de accidente şi, îndeobşte, să vegheze asupra lor.

După un drum anevoios, în timpul căruia pericolul cel mai mare l-au reprezentat crocodilii 
înfometaţi, au ajuns, pe la asfinţitul soarelui, în satul unde răposase femeia de culoare, o tânără de 
vreo douăzeci şi cinci de ani, ai cărei copii şi rude apropiate, când au descins la faţa locului, intonau 
cântece dominate de o jale molcomă, în surdină, şi cu atât mai profundă.

Înainte să înceapă ceremonia, N`Komo a vrut să afle împrejurările în care murise Ashura, răposata.
– Duhul apelor, slăvitul, mi-a pus în năvod, în ziua aceea, mai mult peşte ca niciodată, aşa că m-am 

întors acasă spre seară, tare mulţumit – şi-a început povestea bărbatul femeii, un Hutu negru ca 
smoala… Am mâncat, împreună cu ai mei tot ce agonisisem peste zi şi, înainte să mă culc, am dat 
fuga la ulciorul cu apă să-mi domolesc setea, care îmi ardea măruntaiele de parcă aş fi înghiţit ulei 
încins, nu alta. Ashura fusese mai vrednică decât mine, fiindcă băuse deja vreo jumătate din ulcior. 
Văzând cum mi se lipesc pleoapele de-atâta oboseală, s-a tras într-o parte, lăsându-mă să beau 
înaintea ei. A aşteptat, răbdătoare, în spatele meu, pregătindu-se să primenească apa ce mai 
rămăsese pentru nevoile de peste noapte ale copiilor. După ce mi-am stins setea, am pus capacul 
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peste ulcior şi am ieşit în curte, să fumez. Am supt repede o ţigară din foi de acacia şi m-am dus la 
culcare. M-am întins lângă Ashura şi, chiar dacă eram aşa de obosit, am vrut să aflu dacă este 
pregătită să-şi primească bărbatul în trupul ei, dar nu mi-a răspuns… Am smucit-o uşurel, gândind că 
poate a aţipit, dar n-a fost aşa… 

În absenţa unui medic legist care să constate cauza decesului, dar crezând cu toată inima povestea 
acelui bărbat naiv, dar atât de curat sufleteşte, N`Komo a redevenit preot Hutu.

A verificat dacă sunt pregătite cele necesare înhumării şi, după ce-a constatat că totu-i în regulă, a 
început slujba religioasă.

– Atunci s-a întâmplat miracolul, am simţit-o pe Cristiana retrăind, cu o voce tremurată, cel mai 
important moment al aventurii sale africane.

Când cei patru bărbaţi, aleşi de Houngans Moyo dintre rudele apropiate, au ridicat trupul Ashurei, un 
freamăt prelung a străbătut întreaga adunare. Pentru moment nu mi-am dat seama ce se întâmplase, 
toţi cei prezenţi înghesuindu-se unii în alţii ca să vadă mai bine ce se petrece în preajma femeii care 
urma să fie coborâtă în mormântul proaspăt săpat. Spaima, scurgându-se ca un izvor fierbinte pe şira 
spinării, m-a invadat în clipa în care am văzut-o pe Ashura cum păşeşte, sprijinită de subsiori de cei ce 
pregătiseră până atunci să-i fie cioclii. Călca aproape fără să atingă pământul, ca un automat, de-a 
dreptul buimăcită de toată acea adunare de îngropăciune care dansa şi se ruga în ritmul tobelor, 
potrivit vechiului ritual Hutu.

– Eram, Serafime, martora unui miracol în starea lui pură. Trăiam, ca halucinată, senzaţia aceea de 
zbor pe care o simţisem, uneori, în vis – atât de ireală, dar atât de concretă, într-un timp fără 
determinări precise… 

Şi totuşi, parcă nu-mi venea să-mi cred ochilor, bănuiam că la mijloc e vorba de un truc de care 
pacientul meu, fostul aghiotant al lui Amin Dada, nu era străin.

– Trebuie să ştiţi că în religia voodoo, între viaţă şi moarte există un ciclu natural şi cât se poate de 
normal, în care omul face parte dintr-un tot perfect unitar, mi-a lămurit, mai târziu, cele întâmplate 
N`Komo, fără să pară deranjat de bănuiala mea… Sigur, pentru un european obişnuit cu raţionalismul 
cartian, atât de sever şi lipsit de imaginaţie, întoarcerea Ashurei în această viaţă poate fi calificată 
drept truc, însă pentru un african, dezlegarea tainei e cât se poate de simplă!

Ce s-a întâmplat, de fapt?, mi-a explicat pe îndelete colonelul N`komo Moyo… După ce se ospătase 
şi ea, alături de copii şi bărbat, din peştele prins cu atâta trudă, Ashurei i se făcuse, cum e şi firesc, 
sete. A dat fuga la ulcior şi a început să bea cu lăcomie. Bărbatul, chinuit şi el de sete, a venit în urma 
ei, la ulcior şi cum tradiţia spune că un Hutu trebuie respectat şi în somn de femeia lui, Ashura s-a 
retras, gândind că o să se întoarcă mai târziu, după ce va mântui grijile gospodăriei. Numai că sufletul 
femeii, fiind foarte însetat, rămăsese în ulcior, iar bărbatul, după ce a băut şi el pe săturate, a pus 
capacul, închizându-l acolo. Mai târziu, în timpul ceremoniei de înmormântare, unul dintre cei de faţă 
a vrut şi el să bea, a ridicat capacul şi a eliberat sufletul femeii închise în ulcior. Sufletul a revenit pe loc 
în trupul Ashurei care, aşa după cum aţi văzut, a înviat… 

– Cuvintele simple şi lipsite de echivoc, cu care a îmbrăcat misterul trăit „pe viu”, alături de cei din 
Ukerewe, mi-au întărit convingerea că un Houngans de soiul lui N`Komo reprezenta cu mult mai mult 
decât un preot voodoo, era, dacă vrei, un fel de oracol, de la care, cu răbdare şi condescendenţă faţă 
de practicile arhaice ale africanilor, puteai afla orice… Cu diplomaţie, având în vedere că, până una 
alta, eu eram medicul, iar el pacientul, i-am solicitat un fel de consultanţă de specialitate, N`Komo a 
acceptat cu multă bunăvoinţă şi vreau să-ţi spun, meiner Lieber, că am aflat lucruri uluitoare despre 
felul cum trebuie să te pregăteşti pentru viaţa de apoi, dar şi lucruri pe care n-aş fi vrut să le aflu 
niciodată… 

(Fragment din volumul de proză scurtă „Elixirul salvator”, aflat în pregătire)
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Moto: 

„Sunt nefericit în fericire 

și fericit în nefericire”

În sfârșit, mi-am găsit răgazul să răspund 
invitației profesorului Mircea Tomuș de a-l vizita la 
Căminul de vârstnici „Maria Theresa” de la Șura 
Mică. Este drept că atunci când ne-am reîntâlnit 
cu emoție la o lansare de carte a Ilenei Marinescu 
nici nu puteam bănui că ne va încolți o pandemie 
care să ne oblige la izolare. Dar dorința sinceră 
pe care și-a exprimat-o atunci m-a încurajat să 
obțin acum, după mai multe luni, aprobarea de 
vizitare și, așa cum cere regulamentul, purtând 
botoșei și mănuși de nylon albastru, mascată 
corect, am fost condusă spre filigoria pregătită 
pentru vizite. Nu același drum de acces era 
rezervat lui Mircea Tomuș, care ieșind din clădire 
sosise în filigorie din partea opusă, iar masa 
lunguiață, la capetele căreia ne-am așezat, era 
prevăzută cu un separator de plastic, ceea ce ne-
a dat  cer t i tud inea că d ia logu l  nost ru , 
supravegheat atent de o asistentă a instituției, nu 
era pândit de nici un pericol de infectare.

Aerul ușor pierdut al profesorului 
Mircea Tomuș m-a determinat să 
găsesc o formulă care să ne 
r e a d u c ă  m a i  a p r o a p e  d e 
comunicarea noastră caldă și 
directă de altădată. De când? De 
aproape 50 de ani!

A[nca] S[îrghie]: Am venit să vă invit 
la un vals. La un vals al amintirilor, 
stimate domnule profesor și coleg de 
catedră la Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu. În locuința familiei 
dumneavoastră din Cluj eu țin minte 
perfect că am fost prin 1965, când 
Mircea, băiatul dumneavoastră cel 

Valsul amintirilor
MIRCEA TOMUȘ ÎN DIALOG CU ANCA SÎRGHIE

Prof. univ. Dr. Anca SÎRGHIE

mare, era elev, eu fiind studentă. De ce venisem? 
Pentru că doamna Silvia Tomuș, prima soție a 
dumneavoastră, pe atunci asistenţa noastră la 
Facultatea de Filologie din Cluj, mă chemase la 
dânsa ca să iau o carte ori o bibliografie la o lucrare. 
Dar nu acolo ș i  atunci  v-am întâ ln i t  pe 
dumneavoastră. Noi doi ne-am cunoscut abia prin 
anul 1972, de la primele numere ale noii serii a 
revistei „Transilvania“, la Sibiu, publicație la care 
erați numit redactor-șef. Eram profesoară de 
literatura română la prestigiosul Liceu „Gh. Lazăr” 
din Sibiu și mi-ați încredințat la început o rubrică a 
literaturii pentru copii și mai apoi pe cea a cronicilor 
de teatru. Desigur că de-a lungul timpului am scris 
în „Transilvania“ eseuri și articole pe diferite teme 
literare. Ce a însemnat pentru universitarul clujean, 
redactor-șef la revista „Steaua” venit la Sibiu, parcă 
reluând traiectul refugiului Universității „Regele 
Ferdinand I” după Diktatul de la Viena, activitatea la 
o revistă literară prestigioasă ca aceasta, cu o 
tradiție ca a ei? Ce impedimente și ce izbânzi ați 
avut în acea perioadă a epocii de aur a 
socialismului românesc?

M[ircea] T[omuș]: Chiar de la apariția decretului 
prezidențial de înființare a revistei, mi s-a anunțat 



îngrijorătoarea condiție, anume că ea va fi, de la 
bun început, finanțată din fonduri proprii. Pentru că 
atunci se comemora un secol de la moartea lui 
Avram Iancu, mi-a plăcut faptul că s-a aprobat o 
excursie de documentare în Munții Apuseni, pe 
urmele vieții și faptelor eroului, deplasare pentru 
care Maria Fanache, președinta Comitetului de 
cultură județeană Sibiu, a asigurat microbuzul 
necesar. A fost binevenită, apoi, propunerea lui Ion 
Miclea de a realiza un calendar cu tipuri de 
locomotive tradiționale, tiraj cumpărat de Centrul 
de librării din Sibiu, prin înțelegerea directorului 
Reimar Alfred Ungar, ca banii obținuți să fie dați 
pentru revistă. Aducerea lui Mircea Ivănescu la 
Sibiu a fost o mare izbândă pentru colectivul 
redacțional, dar poetul pretindea o locuință și chiar 
publicarea traducerii sale la romanul Ulise de 
James Joyce, care se blocase la Editura Univers, 
având director pe Romul Munteanu. Cauza 
blocajului era contractul încheiat anterior cu Eugen 
Barbu, autorul atât de discutat, pe atunci, el 
nevrând să renunțe în ruptul capului la acel proiect. 
A fost necesară o vizită pe care eu am făcut-o la 
biroul celui care scrisese Groapa, ca acel contract 
să fie anulat. Așa a putut să apară versiunea lui M. 
Ivănescu a marelui roman în limba română. 
Cunoscând pasiunea poetului pentru muzică, l-am 
îndemnat să scrie cronica muzicală lunară. Articolul 
de fond îl scria după propria propunere, nu l-a 
obligat nimeni, el singur s-a oferit, argumentând că 
la Agerpres, unde lucrase înainte, s-a obișnuit cu 
redactarea unor texte în jargonul politic. Este 
adevărat că articolele de fond pe atunci erau 
semnate „Transilvania”. Dar cronicile muzicale 
scrise de poetul nostru erau adevărate texte de 
analiză competentă și profundă a concertelor 
simfonice care se desfășurau la Sibiu și ar fi păcat 
să rămână în paginile unei reviste uitate, iar cei 
care se laudă cu memoria marelui poet și 
traducător ar putea să-i completeze opera și cu 
analizele lui muzicale.

A.S.: Sunt de acord cu idee că cel mai valoros 
colaborator în redacț ie pe care l-a avut 
„Transilvania” a fost Mircea Ivănescu, un om de o 
modestie exemplară și cu o cultură covârșitoare. 
Permiteți-mi să vă arăt cartea mea în două volume, 
căci la al treilea tocmai acum lucrez, America 
visului românesc, datorată experienței mele din 
ultimii 20 de ani, când am fost adesea în vizită la 
băieții mei și în comunitățile românilor din S.U.A. și 
Canada. În pași de vals ajungem dincolo de 
Atlantic, la anglistul Ștefan Stoenescu, din Ithaca 
newyorkeză, anglist care îmi mărturisea în interviul 
din trilogia mea memorialistică faptul că el 

consideră că cea mai importantă realizare a sa a 
fost traducerea în limba engleză a 3000 de versuri 
ale lui Mircea Ivănescu.

M.T.: După ce se ridică restricțiile perioadei de 
pandemie, doresc să citesc cele trei volume, pentru 
că mă interesează America. Și eu am fost de trei ori 
în S.U.A. unde am întâlnit oameni interesanți în 
comunitățile diasporei noastre.

A.S.: De când datează întâlnirea dumneavoastră cu 
literatura americană și când ați călătorit pentru 
prima dată peste Atlantic?

M. T: Întâlnirea mea cu literatura americană s-a 
produs în anii de liceu, căci în ultima vacanță îmi 
amintesc că citeam la Biblioteca Universitară din 
Cluj pe Karl May cu eroii lui Winetou și Old 
Shaterhand. Șansa de a călători în America am 
avut-o mult mai târziu. Era pe la începutul anilor '80, 
când Nichita Stănescu fusese propus pentru o 
călătorie în S.U.A. , dar el refuza categoric, pentru 
că nu mai voia să călătorească cu avionul. S-a 
întâmplat că eu fusesem împreună cu Octavian 
Paler în R.F. Germană la un colocviu al scriitorilor, 
organizat la Köln, și aveam toate aprobările 
necesare. Am plecat la Iowa unde am participat la 
un atelier de creație în colectiv. Programul acelui 
experiment interesant s-a desfășurat timp de 3 luni. 
Acolo sosise și un poet din Africa Centrală. Era un 
bărbat foarte frumos, înalt, așa ca un atlet din 
Antichitate. În primele 3 zile el a făcut șocul 
civilizației, căci nu s-a putut adapta la atmosfera 
americană. Desigur că el sosea dintr-o cu totul altă 
civilizație, iar ceea ce întâlnea la Iowa City, o 
universitate cu trei nobeliști și în jurul căreia se 
focaliza toată viața orășelului, îi era străin. El a ieșit 
dezbrăcat în centrul orășelului. Tulburarea poetului 
a fost atât de mare încât nu s-a găsit o altă soluție 
decât să fie trimis imediat acasă la el cu avionul pe 
ruta Germania-Africa Centrală.

A.S.: Dacă noi tot valsăm printre amintiri, care socotiți 
că a fost cel mai temeinic dintre românii diasporei 
americane, personalitate de care v-ați apropiat în 
călătoriile dumneavoastră peste Atlantic?

M.T.: În drumul meu spre Universitatea din Iowa City, 
un popas am făcut totdeauna la Detroit în statul 
Michigan. La Episcopia Ortodoxă de acolo erau 
două clădiri, una a ierarhului și alta a familiei lui 
George Alexe. Acesta socotesc că a fost cel mai 
deosebit român întâlnit atunci peste Atlantic. Soția 
Didi, o maestră în domeniul artelor plastice, care 
pregătea lucrări pentru diferite expoziții, mai era și o 
excelentă gospodină, care m-a desfătat cu bunătăți 
culinare. Ea era pe atunci o șefă de protocol, care 
primea la Arhiepiscopia Misionară Română din 

149

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



America și Canada cu sediul la Detroit musafirii 
sosiți din România. Așa au fost Marin Sorescu, 
Adrian Păunescu, Ana Blandiana cu soțul ei, 
Romulus Rusan și atâți alți actori, universitari etc. 
Eu am propus să fie invitat acolo și Tudor 
Gheorghe, care a ținut concerte în America.

A.S.: Ce mică este lumea! Am avut norocul să 
întâlnesc familia lui George Alexe atât în Michigan, 
unde locuia, cum povestiți și dumneavoastră, cât și 
la New York, unde veneau soți i  Alexe la 
Simpozionul anual Mihai Eminescu, ca invitați ai 
părintelui prof. univ. Theodor Damian. După cum 
mi-a povestit cu detalii copioase în interviul pe care 
i l-am luat și l-am publicat sub titlul Ce bogăție v-a 
dat America? în volumul I al trilogiei mele 
memorialistice America visului românesc, în anii 
grei ai socialismului, doamna Didi cu soțul ei a 
primit la Detroit între mai mulți universitari și pe Zoe 
Dumitrescu Bușulenga. Doamna Didi avea 89 ani 
când am intervievat-o și m-a încântat să constat că 
este absolut lucidă, lucru minunat la o asemenea 
vârstă. Soțul ei murise și îmi amintesc că am 
participat la înmormântarea lui, simțind că prezența 
mea a fost un real sprijin moral pentru doamna Didi. 
Dialogul nostru s-a întins pe 24 pagini, pentru că 
doamna Didi a fost de neoprit, când i-am dat prilejul 
să prezinte dramatica evoluție pe care teologul 
George Alexe, muzician pasionat și publicist 
priceput, a avut-o în anii exilului lor american. 
Atunci a scos el publicații ca Almanahul Episcopiei 
Misionare Române și Almanahul Credința pe anul 
1966, apoi Comunitatea Românească. Între 1970 
și 1975, împreună cu arhimandritul Bartolomeu 
Valeriu Anania, a editat calendarul ortodox 
„Credința”  la  Detro i t ,  Michigan.  Șt iu  că 
dumneavoastră sunteți fiu de preot și bănuiesc că 
prin tradiția de familie ați întâlnit în America și fețe 
bisericești importante. Ce nume puteți menționa?

M.T.: Dintre personalitățile bisericești, amintesc pe 
profesorul Dumitru Stăniloae, coleg de an la 
Teologie cu tatăl meu. Ei erau foarte apropiați și ca 
atare când eram copii, eu mă jucam cu faţa 
profesorului Stăniloae, Lidia, care apoi a făcut 
Facultatea de Fizică, dar scria și versuri. La vremea 
potrivită, eu am făcut-o pe Lidia membră a 
Asociației Scriitorilor din Sibiu. În America am 
întâlnit și pe mitropolitul Antonie Plămădeală, care 
s-a tratat acolo pentru o afecțiune gravă.

A.S.: Cum a rodit legătura dumneavoastră cu Iowa 
City, unde v-ați simțit atât de minunat?

M.T.: În America am avut șansa de a mă împrieteni cu 
anglistul Stavros Deligiorgis, specializat în engleza 
veche. Era una din cele mai strălucite minți ale 

vremur i lor  noastre,  bazată pe o cul tură 
impresionantă, pornind de la religie, ca principiu 
inițial, trecând prin floarea științelor umaniste, ca să 
ajungă tot la religie, într-un miraculos cerc de 
erudiție și creativitate. Stavros mi-a aranjat o 
întâlnire cu un grup de arheologi… A fost o seară, 
ce zic seară?, una din cele mai frumoase nopți ale 
mele!

A.S.: Înțeleg că întâlnirea cu Stavros nu s-a 
manifestat doar ca o prietenie de moment, cum se 
întâmplă de obicei la asemenea evenimente 
științifice profesionale, ci a schimbat destinul fiului 
dumneavoastră. Cum a ajuns Mircea în America?

M.T.: Stavros mi-a relatat că are doctoranzi din lumea 
întreagă. Atunci l-am întrebat dacă ar accepta și un 
doctorand român, pe fiul meu. A fost de acord și s-a 
ocupat de toate formalitățile. Profesorul Mircea 
Borcilă era atunci în SUA și i-a trimis o invitație. Fiul 
meu a făcut doctorat la profesorul Stavros 
Deligiorgis. A rămas să predea literatura țărilor din 
Estul Europei la un colegiu aflat la 15 km de Iowa 
City. El nu se putea rezuma doar la literatură 
română, ci în cursul său abordează literatura 
poloneză, pe cea bulgară, cehă și maghiară și pe 
acelea din tot spațiul balcanic. Peste 2-3 ani Mircea 
va ieși la pensie. Pot spune că legătura pe care am 
creat-o cu America a rodit din plin la nivelul 
generației tinere. Fiul meu Mircea a fost instruit de 
Stavros și s-a specializat în domeniul limbii engleze 
vechi. Ca dovadă, în prezent așteaptă să-i apară la 
Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca 
traducerea din engleză veche a unei epopei 
premedievale din nordul Insulelor Britanice despre 
întemeierea Irlandei de Nord. Cartea se numește 
Cavalerul verde.

A.S.: Da, titlul complet al cărții, pe care o așteptăm cu 
toții ca pe un eveniment editorial deosebit și de 
cultură medievală, este Sir Gawain și Cavalerul 
Verde, poem de 2.600 versuri pe care fiul 
dumneavoastră le-a tradus păstrând cu sfințenie 
strofele, măsura versurilor, adică toate elementele 
prozodice ale originalului. Eroul principal este un 
nepot al Regelui Arthur. Poemul acesta deschide 
ciclul Cavalerilor Mesei Rotunde. Aștept cu 
nerăbdare lansarea acestei cărți la Cluj-Napoca, 
pentru care fiul dumneavoastră va călători, nu-i 
așa, din SUA în România, ceea ce în condițiile 
pandemiei actuale nu este deloc simplu. Când ați 
revenit în America după escapada cu bursa de 
creație despre care mi-ați povestit?

M.T.: În S.U.A. am fost de trei ori, ultima dată, când s-
a căsătorit fiul meu cu Melissa, o norvegiancă. Au 
avut o ceremonie protestantă și o alta ortodoxă, la 
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care nași au fost Didi și George Alexe. De atunci fiul 
meu este cel care vine în România să mă vadă. 
Mama lui îl vizitează mult mai des, stând de obicei 
câteva luni pe an la el.

A.S.: Într-adevăr, mi s-a întâmplat să-i telefonez și eu 
lui Mircea în Iowa City și să aflu cu bucurie că este 
doamna Silvia acolo, așa că am povestit de multe 
ori cu ei amândoi. Cred că cea mai bună dovadă în 
acest sens este și faptul că sunt la curent cu 
editarea traducerii lui recente. Ce alte împliniri are 
fiul dumneavoastră, trăind în America?

M.T.: A doua pasiune a fiului meu, după literatură, a 
fost și este muzica. Pe când era elev, i-am închiriat 
o pianină, pentru că profesorii au stabilit că are 
ureche muzicală absolută. Lua lecții de pian de 
două-trei ori pe săptămână. La un moment dat 
mama lui, interesându-se de situația sa la 
învățătură în clasa cursului elementar unde el era 
înscris la Liceul pedagogic din Cluj, a constatat că 
în catalog apăruseră și câteva note mai mici. 
Pedeapsa a fost aspră, căci furioasă, Silvia a scos 
pianina din casă. Ce credeți că a găsit de făcut? 
Mircea a început să meargă la Casa pionierilor 
unde a învățat pe rând să cânte la mai multe 
instrumente, ceea ce mama lui a acceptat și l-a 
încurajat. Pasiunea pentru muzică i-a rămas și în 
America, unde a cumpărat o casă mare și în 
demisol a amenajat un spațiu pentru formația sa 
instrumentală. Acolo pregătește repertorii pentru 
concertele pe care le ține în regiune. Trebuie să vă 
închipuiți că Iowa este un stat agricol, cu un peisaj 
dominant campestru. Există un singur oraș mare, 
Des Moines. În rest sunt localități mici, cum vă 
puteți aminti din filmul Podurile din Cedar Rapids. 
Există o Companie de tehnică agricolă, numită 
John Deer, bine cunoscută și în România, care 
sponsorizează concertele lor. Desigur că 
Universitatea Iowa este celebră cu cei trei nobeliști 
ai ei. Băiatul lui Mircea, Cristian, a absolvit 
Facultatea de Psihologie. Acum tocmai primește 
primul lui salariu ca angajat la o agenție antidrog.

A.S.: Cred că vă fac o surpriză mărturisindu-vă, că 
tocmai am citit volumul 5 al cărții Aripile demonului. 
Câmpia vrăjită. Există în această carte a 
dumneavoastră, la p. 61-62, o scenă în care la 
Căminul Maria Theresa „vin americanii”, adică fiul 
și nepotul. Cu o încadrare concretă, ați relatat cum 
vin americanii spre Avrig în 13 iunie, așezați la 
masa de taină de pe terasă. Cristian este „un 
zdrahon de talie medie, cu barbă deasă, neagră”. 
Exemplarul de carte pe care mi l-ați oferit acum va 
ajunge la Biblioteca județeană Astra din Sibiu, ca să 
poată fi citit de cei interesați.

M.T.: Dialogul nostru se încheie aici. Vreau să vă 
spun că eu mă simt un om terminat. Căminul acesta 
va fi mutat într-o altă locație, la Gilău, pe o culme 
între păduri și nu știu cum mă voi acomoda acolo.

A.S.: Mă văd nevoită să vă corectez, stimate coleg, 
pentru că dumneavoastră nu sunteți deloc 
„terminat”, dar aveți o operă împlinită, ca autor al 
unor studii fundamentale de istoria literaturii 
române. Sunt sigură pe ceea ce afirm, pentru că le-
am citit la vremea lor pe cele despre I. L. Caragiale, 
despre Mihail Sadoveanu sau Romanul romanului 
românesc, vol. I și II. Nu, nu sunteți „terminat” și 
pentru că v-ați îndrăgostit de Gabi, asistenta de la 
Cămin, chiar dacă altora iubirea pentru femeia cu 
soț și 3 copii le poate părea imposibilă. Gabi v-a 
devenit muză pentru paginile pe care le scrieți în 
prezent. Da, apreciez că este frumos să iubești la 
oricare vârstă, chiar și la senectute, la vârsta 
dumneavoastră de 86 de ani. Este ceea ce ne-o 
demonstrează și filozoful Mihai Sora, iubindu-și 
tânăra soție, acum când Domnia Sa a depășit 100 
de ani. Ca să mă credeți că ceea ce spun eu chiar și 
gândesc, vă relatez o întâmplare îndepărtată în 
timp. Vă puteți imagina că am predat literatură 
română 51 de ani fără întrerupere. Atunci când eu 
aveam puțin peste 40 de ani și studiam cu elevii de 
clasa a X-a la liceu poezia de dragoste a lui 
Eminescu, entuziasmată, am afirmat la un moment 
dat că iubirea este frumoasă la oricare vârstă. Era 
exact ceea ce simțeam în acel moment și doream 
să-i fac și pe elevii mei să mediteze cu încredere la 
această perspectivă largă de viață emoțională. 
Deodată, un elev de vreo 15 ani mi-a dat o replică, 
pe care nu am uitat-o: „Apoi, tovarășă profesoară, 
la vârsta dumneavoastră mai puteți iubi numai 
patria!” Am pufnit în râs și eu și colegii lui. Când ne-
am revenit, i-am spus adolescentului, pe care îl 
luase gura pe dinainte, că sper să ne revedem la o 
întâlnire de 25 de ani de la terminarea liceului ca să 
aflu ce iubește el la vârsta sa. Desigur patria, dar nu 
numai… 

T. M: Sunt încântat că v-a plăcut cartea mea Aripile 
demonului, vol. 5. Câmpia vrăjită.

A.S.: Este o carte de o sinceritate liminară, scrisă cu 
o undă de umor care diminuează tensiunea 
emoției. Prin tehnica modernă pe care ați folosit-o, 
una proustiană, (și regret că încă nu am citit și 
celelalte 4 romane care îl preced pe acesta), vă 
poziționați la intersecția dintre mai multe planuri 
narative. Astfel, în jurul personajului principal apar 
gravitațional persoanele care au dat sens 
existenței dumneavoastră în diferite etape ale vieții. 
Ați inițiat un reality show literar. Aflat în plin șantier, 
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textul în sine apare pe computer și dispare, ca și 
când ar fi mânuit de un prestidigitator. Vă citez: „Iar 
am pierdut textul! Este a treia oară în ultimele două 
zile. Deci, Demonul nu se lasă. Lucrează! Dar nici 
eu nu mă las: iubesc viața, iubesc oamenii buni, pe 
cei răi îi compătimesc! Iubesc pe Lia pentru 
eternitate! Pe copiii și nepoții mei, la fel! O iubesc pe 
Gabi și nu mă las de iubirea asta: ea mă menține în 
viață! Dacă ieșim cu bine din această iubire, o voi 
iubi și pe ea în eternitate. Haideți, voi, forțe ale 
răului! Atacați-mă! Furați-mi textul! Vă desfid!” Este 
aici un triumf al încrederii în viață, ce mi-l amintește 
pe Don Quijote luptând cu morile de vânt. 
Dulcineea există și ea, luând în transfigurarea 
protagonistului chipuri diferite, de la Lia, cea de a 
doua soție a dumneavoastră, pentru care ați simțit 
o dragoste la valori absolute, până la muza de 
moment care este Gabi. Ele sunt fundamental 
similare, în măsura în care întruchipează 
feminitatea. De ea, de feminitate, nu concepeți să 
stați departe. Esența vieții, iubirea, nu trebuie 
trădată, pentru că ea este forța cosmică universală, 
cum zis-a Dante Alighieri în cuvintele sale 
memorabile. Haideți să le rostim împreună, stimate 
domnule profesor: «l'amor che move il sole e l'altre 

stelle». Când credeți că vom face următorul pas de 
vals printre amintiri?

M.T.: Numai dacă veți veni până la Gilău. Este 
posibil?

A.S.: V-am spus că am două prietene de suflet în 
acest așezământ de lux, o profesoară și o actriță, 
pe care le-am vizitat frecvent. Când ne vom 
reîntâlni la Căminul de vârstnici de la Gilău, vă voi 
aduce trilogia mea memorialistică America visului 
românesc. Lăsați-mă să cred că așa cum scrieți de 
zor, acolo mă veți întâmpina cu o carte a „exodului” 
revenirii pe plaiurile Clujului, ca o experiență 
primenitoare. Trebuie să admitem că lui Radu 
Stanca reîntoarcerea aceasta „euphorionistă” de la 
Sibiu la Cluj nu i-a reușit, deși a fost visul lui, descris 
emoționant în cartea Un roman epistolar. Cred că 
dumneavoastră veți avea un exod sub semnul 
izbânzii. Așadar, nu dumneavoastră sunteți 
„terminat”, ci terminată va fi o viitoare carte. Nu-i 
așa?

(Interviu-dialog realizat de Anca Sîrghie la Căminul de 
vârstnici „Maria Theresa” de la Ocna Sibiului - Șura 

Mică, în 29 septembrie 2020).

FLORENTINA STRECHE · O NOAPTE ªI CÂÞIVA PAªI
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Istorioterapie

Când am insomnie,

Seara, înainte de culcare,

Iau un atlas istoric

Cu puţină apă.

Şi aşteptând să-şi facă efectul,

Urmăresc cu degetul

Imperiul hitiţilor,

Dar peste o clipă

Trebuie s-o iau de la început,

Pentru că, de fapt, imperiul hitiţilor

E imperiul egiptenilor,

Ba nu, al asrienilor…

Al medo-chaldeenilor…

Al perşilor…

Dacă aşa stau lucrurile, mă gândesc,

Atunci pot să dorm şi eu

Liniştit.

T.R.

Marin SORESCU
19.02.1936 – 08.12.1996

Ce mă doare cel mai tare

Ce mă doare cel mai tare

E că nu voi mai putea fi

În contact cu cărţile,

Să stau dimineaţa în faţa bibliotecii

Ca la ţărmul mării

Mângâiat de briza tainică adiind

De pe rafturi.

Dacă tot voi fi atât de aproape de ele,

Sper să nu mi se refuze, Doamne,

Plăcerea de a citi în stele

Măcar o dată pe săptămână

După orarul afişat pe un nor.
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Cu o carieră de amploare în arta scrisului, talentatul și neobositul scriitor 
Al.Florin Țene (prozator, poet, eseist, critic literar și de artă, publicist) există în 
astă viață cu misiunea sacră de a produce opere literare de calitate, acestea 
fiind recunoscute ca valori autentice în cultura națională română. Distinsul 
scriitor de-a lungul anilor a reușit să pună în lumină lucrări de mare calibru, 
abordând diverse genuri literare (poezie, proză, eseu, roman, analiză literară), 
astfel acumulând în palmares până la ziua de azi un număr de 85 de cărți 
editate. Pe lângă activitatea de scriitor, Domnia sa este un admirabil activist și 
manager cultural, în timp afirmându-se cu mult succes în calitate de fondator al 
diverselor cenacluri și reviste literare. Iar pentru a încuraja și mai intens 
activitatea scriitoricească din țară și Diasporă, Al.Florin Țene înființează în anul 
2006 asociația profesională Liga Scriitorilor Români, fiind în același timp și 
președinte al acesteia. Așa fiind, Al.Florin Țene este un veritabil susținător al 
valorilor culturale românești, un promotor insistent în fructificarea vieții 
spirituale.

De această dată Al.Florin Țene vine în fața publicului cititor cu o lucrare 
impresionantă sau, mai bine zis, cu un roman reprezentativ, tulburător și lămuritor despre viața poetului Traian 
Dorz, întitulat „Ce greu a fost în noaptea asta! Viața poetului Traian Dorz – Între realitate şi poveste” (Editura 
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, pagini 360). Prefața acestui manuscris este realizată de scriitorul și 
publicistul Ionuț Țene, cu titlu „Traian Dorz sau poezia noastră cea de toate zilele!”; iar postfața de Anton Ilica 
(dr., prof.univ., scriitor), cu titlu „Poetul creștin Traian Dorz”, „Nu-mi acoperiți mormântul cu cununi, ci cu iubire”. 
Însumând treisprezece capitole, lucrarea de față reprezintă o adevărată istorie despre destinul unui Om, al 
unui scriitor-poet care a trăit în mrejele comunismului – un regim social-politic ce încătușa pe deplin libertatea și 
independența individului, acesta fiind persecutat pentru promovarea adevărului, pentru a fi un adept al religiei, 
etc., în rezultat totul reprezentând o teroare în a exista ca ființă umană într-o societate cu asemenea orânduire. 
În cazul dat este vorba despre poetul, jurnalistul și misionarul Traian Dorz (născut 25 decembrie 1914 – 
decedat 20 iunie 1989, România), fost deținut politic pentru marea credință în puterea divină, din perioada 
comunistă. Astfel, Al.Florin Țene în lucrarea prezentă reabilitează viața acestui mare Om – Traian Dorz, 
totodată valorificândui până la limite complete opera literară, constând din versul liric-poezia – curent literar 
prin care se exprimă și se degajă emoția, sentimentul, ideile unui scriitor; dar, în același timp implicând și alte 
genuri literare precum eseistica religioasă, meditațiile creștine, povestiri pentru copii. Precum înregistrează 
autorul, prin genul liric al poeziei Traian Dorz s-a afirmat ca o personalitate foarte talentată în domeniul 
literaturii române, astfel dând viață la vreo 5000 de titluri, însă cu mare regret și-au văzut lumina tiparului doar 
câteva volume editate în 1947. Versurile acestui mare poet nu se confundă cu nimic, deoarece ele sunt 
specifice personalității sale și acelui adevăr plin de tristețe și durere ce exprimă o viață trăită în detențiune, în 
condiții inumane de proporții monstruoase – poemele fiind arhipline cu aspecte de dragoste față de oameni și 
față de suferințele lor; despre viața reală plină de tristeți și chinuri; în mod aparte, despre morala spirituală a 
poporului român și despre sentimentul de afecțiune totală pentru slava lui Dumnezeu, considerându-l cu bună 
credință creatorul lumii și puterea divină care mânuiește soarta omenirii. Așa fiind, Al.Florin Țene, relevând 
ideea fundamentală din poezia lui Traian Dorz, la secțiunea Motto înregistrează:”Ce greu a fost în noaptea 
asta, / ce lupte crâcene-am trăit, / ce-nverşunat a fost vrășmașul / și ce sălbatic a lovit… // Acum când se ridică 
fumul / și când putem privi-napoi, / acum vedem ce pierderi: / câți sunt căzuți și morți din noi… ” (din poemul „Ce 
greu a fost în noaptea asta”, de Traian Dorz) – versurile poetului exprimând realitatea extrem de dură în condiții 

Galina MARTEA

CE GREU A FOST
ÎN NOAPTEA ASTA!

de Al.Florin Țene – poetul Traian Dorz între realitatea acerbă

Republica Moldova



155

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

de detenție, exteriorizând simțirea individuală prin care se profilează vibrațiile interioare ale spiritului, 
formulându-se astfel o frumoasă formă de scriere, aceasta reprezentând creația literară autentică a lui Traian 
Dorz. Despre importanța și valoarea poeziei lui Traian Dorz, prefațatorul cărții Ionuț Țene semnalează: „La 
sfârşitul anilor 70, poetul Nichita Stănescu, care era considerat de critica literară şi de către marele public deja 
un clasic în viaţă, spunea prietenilor şi celor care-l vizitau că apreciază poezia unui „oarecare” Traian Dorz şi că 
este prieten cu acesta”…; în continuare Ionuț Țene relatând: „Traian Dorz s-a identificat cu viaţa primilor 
creştini la propriu, nu la figurat, şi a scris poezii de o naturaleţe creatoare şi de un sublim liric, şlefuit cu lacrimile 
durerilor şi încercărilor aspre ca piatra Sinaiului, care îl apropie de generaţia epocii sale, de suferinzii regimului 
totalitar: Vasile Voiculescu, Vasile Militaru, Radu Gyr sau Nichifor Crainic. Cei 17 ani de temniţe nu l-au răpus 
pe Traian Dorz, ci l-au înălţat spre cerul unei poezii mai bune, mai frumoase, aş spune chiar geniale. A memorat 
peste 200 de poezii în închisorile comuniste pe scoarţa memoriei, pe care le-a recitat comilitonilor în nopţile 
grele şi polare ale recluziunii… Poetul e plămădit dintr-o compoziţie telurică originară şi originală peste care a 
suflat talentul divin al unui popor ales de poeţi moşteniţi din cele mai îndepărtate adâncuri ale cerului”.Romanul 
„Ce greu a fost în noaptea asta! Viața poetului Traian Dorz – Între realitate şi poveste”, de Al.Florin Țene, 
determină o sensibilitate absolută despre procesele vitale ale omului, simultan întruchipând în mod concret 
fenomenele esențiale ale vieții umane ce sunt într-o legătură indispensabilă cu existența cotidiană, având în 
relief aspectul suferinței morale și fizice. Sub raportul acestor înfățișări se distinge sentimentul uman în relațiile 
dintre oameni în cadrul unei comunități, procesul existențial fiind exprimat prin atitudinea omului față de 
realitate, față de cele înconjurătoare, față de a cunoaște și a simți credința în valorile spirituale. Cu această 
atitudine față de o anumită persoană, bazată pe exemple reale ale coabitării sociale, se zidește conținutul 
integral al acestui roman, un roman care sensibilizează prin subiectele abordate, un roman care produce o 
impresie puternică despre viața unui scriitor foarte talentat. Ca urmare, Al.Florin Țene redă verbul prin ironia 
sorții, aceasta fiind și filozofia existenței umane – un joc neașteptat al întâmplărilor vitale, un joc care dictează și 
corelează condițiile de viață și de trai cu reușite și nereușite, cu căderi și urcușuri, cu plăceri și neplăceri, cu 
dureri și tristeți, cu tot ceea ce unește și formează destinul omului în existența pământească. Pentru a înțelege 
complexitatea acestui fenomen epic, descris în această operă literară, este nevoie de o lecturare minuțioasă a 
întregului conținut, numai în așa mod se vor cunoaște toate circumstanțele din care se compun evenimentele și 
trăirile ce au avut loc în viața unui om, a unui om care pentru a supraviețui s-a luptat din plin cu sine însuși și cu 
un regim comunist existent.

Construcția literară a romanului se bazează pe fapte și acțiuni reale, subiectele reprezentând o cugetare 
adâncă pe tema suferinței umane. Conform celor relatate de Al.Florin Țene, putem evoca că este pus în 
circulație un limbaj expresiv și clar despre sentimentul uman raportat la idealurile supreme ale acestuia. 
Desprinzându-se dintr-un complex de idei prin care se identifică conceptul cunoașterii, conceptul despre lume 

și existența ei, din primele pagini ale lucrării ne întâlnim cu 
imagini literare destul de interesante prin care verbul prezent se 
caracterizează pe sine însuși prin flexiune proprie. Prin 
imaginea acestui model de creație literară avem ocazia să 
relevăm reflecțiile cunoașterii de sine în funcție de procesele ce 
au loc în conștiința omului sau, mai bine zis, ce au loc în 
conștiința scriitorului. Descrierile realizate prin cuvântul literar, 
regăsite în paginile acestei lucrări, se asociază perfect cu 
spiritul intelectual al omului ce este menit să creeze lucruri 
capabile de sentimente înalte. Prin armonia acestor argumente 
se regăsește spiritul intelectual al scriitorului român, al omului 
ce este menit să fie un slujitor al cultului religios / al cultului 
creștin ortodox. Printre respectivele ipostaze este prezent 
înaltul om de cultură spirituală Traian Dorz, care de-a lungul 
vieții sale a realizat creații literare de o necesitate și profunzime 
aparte pentru semenii săi, pentru neamul românesc – tematica 
fiind destinată problemelor ce ţin de religie, de Dumnezeu, de 
Biserică – Biserica Ortodoxă, de cultura unui popor ce trebuie 
să respecte morala religioasă. În cele din urmă, este plăcut să 
cunoaştem afirmaţiile despre esenţa divină în viaţa 
pământească, despre legea naturii în contextul divinităţii, 
despre lăcaşul de cult al poporului român – acestea fiind 
conţinuturi esențiale care completează cunoştinţele omului 
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despre viaţă şi legile ei, despre istoria religiei și efectele ei. După cum menționează autorul, în momentele de 
cugetare Traian Dorz scria: Părinte-Atotputernic, / din cerul Tău Preasfânt, / îndură-Te, privește cu milă spre 
pământ, / vezi câtă suferință și câte chinuri iar / frământă bieţii oameni şi-i zbuciumă amar!” (Părinte-
Atotputernic). În această stare de lucruri, Anton Ilica în postfață stipulează: „Romanul lui Al. Florin Țene ne 
propune imaginea „unui psalmist bihorean”, „izvor al nețărmuritei și veșnicei iubiri”, „poet al luminii, al iubirii, al 
credinței și smereniei”, înșiruindu-l în rândul scriitorilor de poezie cu caracter religios. Cele 10 volume, apărute 
publice între 1994 și 2008, îmbogățesc literatura religioasă națională, iar demersul lui Al. Florin Țene poartă 
însemnele generozității”; în continuare Anton Ilica spunând: „Al. Florin Țene elaborează o carte ademenitoare, 
al cărei mesaj răsună ca un ecou despre agresiunea omului împotriva omului, că acesta în nenorocire dispune 
de puteri infinite pentru a ierta nefericirile. Același om pribegește în căutarea unei iluzii, a unei adorații 
desăvârșite, găsind doar o flacără care-i topește avântul și-i ostoiește puterile”.

„Ce greu a fost în noaptea asta! Viața poetului Traian Dorz – Între realitate şi poveste” este un roman în care 
Al.Florin Țene descrie biografia adevărată a poetului Traian Dorz, derulând acțiunile prin spectrul 
evenimentelor istorice din perioada comunismului, unde discursul despre religie-biserică era foarte aspru 
executat, iar slujitorii acestui regim totalitar aveau un comportament inuman față de acele persoane care nu 
acceptau condițiile sociale impuse – unul dintre aceştia fiind omul scriitor Traian Dorz, omul care a existat de-a 
lungul vieții sale într-o realitate infernală. În contextul dat, Anton Ilica scrie: „Viața lui Traian Dorz a fost 
reprezentată asemenea unei „harfe spânzurată de-o streașină de închisoare”. Lucrarea în cauză exprimă 
efecte speciale din evoluţia umană şi anume: despre existența nenorocită a unui popor, a unor oameni în 
vremuri de grea cumpănă – acea perioadă de timp prin care se perinda regimul socialist-comunist, mișcare 
politică ce desconsidera personalitatea cetățeanului, cu atât mai mult fiind ignorate necesitățile și interesele 
spiritual-religioase ale acestuia. Contribuţia dlui Al.Florin Țene cu acest roman este impresionantă, deoarece 
prin aportul său intelectual este valorificată istoria poporului român în anii comunismului, în mod aparte despre 
identitatea unor scriitori care negau neadevărul, în cele din urmă nu acceptau absolut deloc minciuna și 
ideologia comunistă. Aceasta este o lucrare scrisă cu multă pasiune și imbold lăuntric, care te cucerește prin 
multitudinea aspectelor vitale abordate, prin crezul autorului față de principiile fundamentale ale omului în 
existență – temelia fiind centrată pe credința divină în valorile spirituale. Romanul oferă publicului cititor o 
istorie trăită, o istorie a unui om care în timpul vieții sale a cunoscut ce este durerea și suferința în limite reale și 
ireale, ce este lipsa de exprimare, ce este libertatea încătușată și limitată. Și după cum afirmă Anton Ilica: 
„Romanul lui Al Florin Țene urmează biografia reală a scriitorului Traian Dorz, – întreaga sa viață a fost 
asemenea unui martiraj, o viața chinuită timp de 75 de ani, – având frumoase bucle explicative despre 
derularea unor evenimente istorice, despre întemeierea unor biserici, despre comportamentele inumane ale 
torționarilor”. În prelungire Anton Ilica afirmând: „Chiar Al. Florin Țene pune în ecuația literară o viață, scriind 
sub temperatura și tensiunea impresiei, mirat el însuși că limbajul nu se revoltă descriind atâta suferință”.

Semnalez, creația literară a scriitorului Al.Florin Țene reprezintă gradul de perfecțiune obținut în acest 
domeniu distinct al vieții umane și anume: arta literară prin intermediul căreia este redat mesajul artistic prin 
imagini expresive și clare. Hipersensibil la tot ceea ce se petrece în juru-i, talentatul și neobositul scriitor 
Al.Florin Țene reuşeşte să cucerească cu multă ușurință inimile publicului cititor, deoarece scrie și pune în 
lumină lucrări de valoare, pline de sens și calitate – totul fiind o chemare și o provocare pentru ființa umană în a 
cunoaște mai îndeaproape frumusețea naturii divine, în a aprecia cu mai multă atenție relațiile dintre oameni cu 
toate complexitățile ei, pentru a înțelege mai profund conținutul existenței umane din acest univers.
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În ultima sută de ani, întâlnirea dintre Verdi și Porumbescu a fost pusă la îndoială de mulți amatori în ale 
cercetării. Aproape că nu există, în istoria muzicologiei române, fapt mai controversat ca acest eveniment de 
seamă din viața compozitorului de la Stupca.

Mai menționăm că în arhiva Muzeului din Suceava, nu am găsit cărțile de vizită ale lui Boito și Sala, cum s-a 
afirmat, nu demult, în presa de specialitate.

*
Î n d a t ă  d u p ă  c o n c e r t u l 

improvizat ad-hoc la țărmul 
Mediteranei, Ciprian, obosit de 
emoții și eforturi, în uralele 
ascultătorilor ocazionali, s-a 
îndreptat spre hotel.

Mergând agale „deodată s-a 
simțit încadrat de doi italieni 
care începură a-i vorbi ba pe 
italienește, ba pe franțuzește, 
spunând că  se  bucură  a 
cunoaște un frate și încă un 
muzician din colonia română de 
răsărit.

Apoi mă întrebară, povestea, 
în t r -o  scr isoare ,  C ipr ian , 
Mărioarei, de n-aș dori să merg 

Paul LEU
Statele Unite ale Americii

CIPRIAN PORUMBESCU
ÎN VIZITĂ LA

GIUSEPPE VERDI

GIUSEPPE VERDICIPRIAN PORUMBESCU

Euterpe
„Muzica are puterea de a ne apropia de esenţa 

lucrurilor şi de a atinge mai mult rădăcina fiinţei umane”
(Mihai Eminescu)
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VILA LUI VERDI SAINT’AGATA

să văd pe maestrul Verdi, care locuiește nu 
1)departe de Genova” .

Cei doi spectatori de la concertul ad-hoc de pe 
promenada mediteraneană erau Marco Sala și 
Arrigo Boito. Primul e poet, al doilea compozitor.

În discuțiile avute cei doi italieni îi spuseră 
muzicianului din Carpați că Verdi și-a exprimat 
dorința, în repetate rânduri, de a afla cât mai 
multe despre muzica românilor și-l întreabă 
dacă nu doreș te  să- l  în tâ lnească pe 
proeminentul reprezentant al teatrului liric 
european.

La rândul său, Ciprian îi răspunde:
– „Prea bucuros m-aș duce la vestitul maestru 

și chiar, pentru mine ar fi o nespusă, o mare 
2)fericire de a vedea pe maestrul compozitor!” .

A doua zi, 13 decembrie 1882, Boito și Sala au 
plecat la Verdi pentru a-l anunța că la Nervi se 
„află un muzician român de departe, din 

Bucovina.
Pe la orele unsprezece se întoarseră și aflându-mă promenând pe malul mării, îmi spuseră, cu aerul cel mai 

vesel, că Verdi e fericit de cele ce a auzit de la ei și că m-ar primi cu cea mai mare bucurie (…).
3)

Grăbii acasă, mă îmbrăcai, dejunai cu Boito și Sala și plecarăm la Verdi” , preciza Ciprian într-o scrisoare din 
3 ianuarie 1882, publicată în  nr. 30, din 5 august 1888, p. 338, adresată celor de la Stupca.Familia

„Ne-am dus la mare, unde aștepta o barcă, în care am trecut pe o scândură. În două ore am fost la Genua, de 
unde, cu o birjă, în curând am ajuns la vila lui Verdi.

Doi servitori stăteau la intrare, al treilea la ușă, pe care o deschise cu o adâncă închinăciune și cu cuvântul:
–  Adică poftim.Aprego!
Verdi, încă slab, ședea, în salon, într-un fotoliu și de departe îmi zise, în limba franceză:
– Iartă, domnule și june amice, că nu mă scol, sunt încă ceva bolnav, dar foarte mă bucur! Și întinzându-mi 

amândouă mâinile, se uită lung la mine, apoi zice cu bucurie vădită:
– Ah! Tip romanic, foarte mă bucur! Am auzit aseară de la dumnealor, foarte mă bucur!
Un fecior ne dete și nouă fotolii, iar Verdi, tot cu ochii țintă la mine, mă întrebă, mai întâi, de unde sunt, ce 

slujbă am, ce boală m-a adus încoace și altele. Apoi dorește să afle câte ceva despre români, despre 
răspândirea lor în toate părțile, pe unde locuiesc și, în sfârșit, despre muzica lor.

Răspunzându-i la toate, el mă întreabă din ce instrumente cânt. I-am răspuns că din vioară și clavir.
– O, zise Verdi, cântecele romanice, după firea lor, pe vioară se potrivesc!
– Fii bun, te rog, acolo pe pian e o vioară, cântă un cântec românesc, să-l aud!
Eram, se înțelege, nu numai mișcat văzându-mă înaintea lui Verdi, dar să și cânt înaintea lui, parcă nu mă 

simțeam în putere.
După ce mi-am mai împrospătat și am prins curaj, am cântat Doina.
M-am uitat de câteva ori la bătrânul maestru și l-am văzut cu ochii ațintiți asupra mea. Când am isprăvit de 

cântat, el a zis cătră Boit:
– Mare lucru, cântecul acesta nu mi-i cunoscut, dar toată gama lui o simțesc și o pricep!
Mi s-a părut că bătrânul vrea să se scoale și să vie la mine. Eu am pășit spre dânsul. El iar mi-a întins 

amândouă mâinile și strângându-le pe ale mele, îmi zise cu suflet mișcat:
4)– Da, frați ne sunteți! Atestatul că suntem frați vi l-am auzit acum!” .

Vizita la Giuseppe Verdi l-a impresionat profund pe Ciprian, iar imaginea compozitorului italian l-a urmărit 
multă vreme.

Deși i se părea, în momente de euforie, că este sănătos, boala lui Ciprian își arăta mereu colții.
La mai bine de o lună, de la fericitul eveniment, Porumbescu scria lui Iraclie și Mărioarei că Verdi s-a purtat cu 

6)el „cum nu se poate mai amabil. Îmi venea să cad în genunchi înaintea lui“ .
Cu cele două călăuze ce i-au facilitat calea spre Giuseppe Verdi, Ciprian Porumbescu s-a împrietenit și a 

colaborat pe tot timpul șederii sale în Italia.
La 23 ianuarie, Marco Sala, vecin de cameră la hotelul , i-a trimis lui Ciprian un întreg maldăr de note, Vittoria

splendide cântece populare italiene, iar la 25 ianuarie, dimineața, îi mai dăruiește „încă un caiet de cântece 
siciliene“, după cum rezultă din -ul său.Tagebuch

Timp de mai multe zile, cei doi au cântat împreună la pianul din incinta hotelului, fragmente de cântece 
populare italiene și siciliene.
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Fiind fin psiholog, cu un ascuțit spirit de observație, Porumbescu știa să descifreze din vorbe, comportament 
și înfățișarea celor cu care venea în contact, ceea ce aveau caracteristic.

Arrigo Boito (1842 – 1918)
Lui Arrigo Boito, autorul operetelor și libretistul Mefistofele, Nerone 

compozițiilor lui Verdi: și prin câteva amănunte Otello Falstaff, 
semnificative, îi conturează următorul portret:

Compozitorul și literatul italian era „un om înalt, cu un mers puțin obosit 
și aplecat.

Avea o pieptănătură simplă cu cărare la mijloc, brun, cu ochelari pince-
nez, mustață, o față puțin inteligentă, dar cu o trăsătură de blândețe, 
bunătate și, ași zice, durere.

Nu părea la înfățișare artist și mai puțin un artist italian, care sunt atât de 
mândri și aroganți.

El este și poet și-a scris singur textele muzicale. O operă, , se Nerone
7)pare că în curând va fi terminată și reprezentată pe scenă” .

Despre vizita făcută la Verdi, în urma contactului nemijlocit cu membrii 
familiei Boito și cu Marco Sala, Ciprian a început să adune folclor muzical 
italian și spaniol pentru a se documenta și a-l studia. Pe cele mai realizate 
din punct de vedere muzical, artistul de la Stupca intenționa să le 
interpreteze cu iubitorii de muzică populară de la poalele Tâmpei.

La 1/13 februarie 1883, Ciprian avea pregătită, în acest scop, o mapă. „Am lucrat, în timpul din urmă, 
multișor, pentru și am niște piese italiene și spaniole foarte frumoase cu care, la Mapa mea muzicală 

8)întoarcerea mea în Brașov, o să-i surprind pe muzicienii noștri” , scria lui Lazăr Nastasi.
Menționăm că la acea dată artistul român avea gata un cor bărbătesc, 

intitulat pe versuri de Vasile Alecsandri.Cântec Sicilian 
Nervi, împreună cu Boito și Sala, Porumbescu cânta potpuriul din Crai 

nou, iar colaboratorilor săi le-a făcut cadou câte o copie din horele sale 
compuse pentru operetă, primind în schimb Cântece populare 
siciliene, napolitane, lombarde și spaniole, în șase volume.

Întâlnirea lui Porumbescu cu Giuseppe Verdi nu a fost una 
accidentală, deoarece proeminentul reprezentant al teatrului liric italian 
„a arătat, de mai multe ori, arzătoarea dorință de a asculta cântece 
naționale ale românilor, care se trag de la vechile colonii ale împăratului 

9)
Traian” .

Așa se explică de ce mulți reprezentanți ai muzicii și folclorului 
românesc, ca Haricleea Darclée, Ciprian Porumbescu, violoncelistul 
George Murgu, folcloristul Dimitrie Vulpescu și alții s-au bucurat de 
ospitalitatea marelui compozitor Verdi.

Astăzi sunt cunoscute suficiente mărturii irefutabile, care atestă cu 
minuțiozitate pregătirea și întâlnirea cu Giuseppe Verdi a lui Ciprian 
Porumbescu, cum ar fi manuscrisele epistolelor trimise lui Năstasi, la 
Brașov, corespondența lui Ciprian cu familia, informațiile răspândite de 
Gazeta Bucovinei Familiasau , scrisorile rămase de la C. Morariu, 
Vasile Halip, prieteni și colegi ai compozitorului, amintirile surorii sale 
etc.

Kenmore, Washington, USA

Note
1) Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioara Porumbescu, scrisoare din Nervi, 3 ianuarie 1883, publicată în C. Porumbescu, 

Călătoria și petrecerea la Nervi Familia, (încheiere), în anul XXIV, nr. 30, din 24/iulie/3 august 1888, p. 338.
2) Ciprian Porumbescu, Ibidem.
3) Ciprian Porumbescu, Ibidem.
4) Mihai GR. Poslușnicu, , 1926. , p. 55-57.Ciprian Porumbescu, Editura Cartea Românească
5) Ciprian Porumbescu, 22 februarie 1883Tagebuch, , Fondul documentar al Muzeului Suceava.
6) Ciprian Porumbescu către Iraclie și Mărioarea Porumbescu, scrisoare din 3 ianuarie 1883, publicată în C. Porumbescu, Călătoria și 

petrecerea la Nervi Familia, (încheiere), în anul XXIV, nr. 30, din 24/iulie/3 august 1888, p. 338.
7) Ciprian Porumbescu, 22 februarie 1883Tagebuch, , Fondul documentar al Muzeului Suceava,
8) Ciprian Porumbescu către L. Năstasi, scrisoare din 13 februarie 1883, Colecția Muzeului Suceava, inv. Nr. 2363.

ARRIGO BOITO



Perspectivă

Pe un drum – desigur drumul care duce spre moarte,
m-am întâlnit cu Soarele – era imens și frumos –
mi-aduc aminte, domnilor, în ziua a șaptea era
undeva lângă glasul sângelui, jos.

Mirat cum treceam prin solstiții
și singur, mai singur cu inima mea
dinspre Polul Nord, perpendicular pe pământ,
căzuse penultima stea.

Umbra mea creștea uriașă,
oblică peste tot Oceanul Atlantic –
până spre mările Sudului se răsfrângea
ca umbra palmierului antic.

Ca Lucifer împlinit cum creșteam
pe toată diagonala Pământului
sub mine continentele tremurau de frig
și dinspre Sud stârneam poalele vântului.

Mările fierbeau căutând să evadeze
din apăsarea atracției planetare –
și de asta, din douăzeci și patru în douăzeci și patru de ore
se zbuciumau prin fluxuri și refluxuri lunare.

Totul era frumos privit de-acolo, de sus,
bolta, după cum știi, nu mai avea decât o singură stea –
dinspre Oceanul Atlantic până-nspre mările Chinei
umbra mea imensă trecea.

Am încercat să iau în palme Pământul
să-l ridic ca pe-o jucărie-n neant –
n-am făcut-o, mi-a fost milă de bieții oameni
și-apoi ar fi fost ceva stupid și pedant.

M-am mulțumit așadar să privesc:
s-au scurs între timp milioane de ani, generații,
era un fel de civilizație ciudată, cu linii oblice
și care fusese primită cu destule ovații.

Oamenii aveau pretenții interplanetare
și își ascuțeau armele pentru un război greu,
se profețea cucerirea Lunei și-a planetei Marte
și antidot pentru veșnicie îl țineau într-o sticluță pe Dumnezeu.

Deodată un vânt dinspre mările Sudului
peste trei continente străbătu transversal;
umbra mea creștea uriașă – copacii se culcau la pământ –
începuse celebrul cataclism universal.

Oamenii fugeau zăpăciți – civilizații cădeau în ocean –
doar câteva secunde… apoi deodată o liniște grea;
ca un final răsări Soarele gol,
și peste toate umbra mea imensă ardea.

T.R.

Mihail CRAMA
01.01.1923 – 16.04.1994
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  Nu îşi închipuise niciodată că lucrurile ar fi putut lua o astfel de întorsătură. De altfel, nu prea avusese vreme 
să se gîndească. Şi, la urma urmei, nici nu-i păsa. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să ajut. Şi-apoi, la ce 
bun o linişte fără sens? Zăcea aşa cam de mult. Ochiul fixa un punct din cerul gurii. Era acolo o anume planetă 
pe care îi plăcea să se oprească. Uneori. Obosise căutînd semne printre semne. Ajunsese să nu mai vadă. 
Privise prea mult. De fapt… De fapt, nu înţelesese nimic. Repet: făcusem tot ce mi-a stat în putere să ajut. I-am 
tamponat obrazul cu noaptea care tocmai trecuse, de care nimeni nu ar mai fi avut nevoie. Am crezut că sunt 
lacrimi. Aşa am crezut. Apoi m-am întins alături. Era destul de tare acel culcuş. Numai bun pentru spinarea 
mea. Nu făceam nici o mişcare, cu ochii închişi, cum stăteam. Am început să visez.

Dincolo, era ceaţă. Totuşi, cred că eu nu reuşeam să văd clar. Şirul de copaci care mă însoţise în ultimele zile 
şi-a reluat locul. Înaintam cu destul de multă greutate, precauţie, mai ales, iar asta şi fiindcă îmi uitasem pantofii 
în picioare. Pantofii pe care îi iubeam cel mai mult. Mi-i dăruise mama. Pantofii fermecaţi, cu care poţi zbura 
oriunde pohtești. Nu pricep cum de nu-mi trecuse prin minte să mă descalţ, dacă tot ştiam că doar aşa trebuie 
să păşesc. Nu-i mai auzeam respiraţia. Am întins mîna, să-i simt căldura măcar. Era acolo. Mi-am continuat 
călătoria, fără să înţeleg prea bine ce ar fi trebuit să fac. Întotdeauna m-am gîndit că este ceva sau cineva care 
îmi va spune încotro să o apuc. Pe atunci aveam prea puţin încredere în propriile-mi senzaţii.

Şi, dintr-odată, mi-am amintit. Era ca şi cum mă trezeam după o prelungită amnezie. Ajunsesem la punctul 
unde se vămuiau amintirile, un fel de troc, mai degrabă: cele noi, pe cele vechi. La fel de brusc, am ştiut pentru 
ce eram acolo: te aşteptam. Era ziua de dinaintea sosirii tale. Cum am putut să uit?! Nu ştiu, însă, dacă aşa 
trebuia să petrec acele douăzeci şi patru de ore sau cîte or fi fost, cert este că stăteam pe ceva destul de tare, 
cum spuneam şi încercam să visez, aşteptîndu-te pe tine. Trebuia să mă fi văzut. Dar tu abia mîine aveai să vii. 
Aşa mi se spusese, iar eu credeam tot ce îmi spuneau. Fiecare zi era cea de dinaintea sosirii tale, chiar dacă 
mirodenia îmbrăţişării tale se rătăcise cu succes, undeva, în galaxia memoriei. Timpul îşi adunase ultimele 
puteri şi bagaje, pe care le cam făcuse în grabă, după ce s-a ridicat, tiptil, de lîngă mine. Plecase încotro văzuse 
cu ochii. Unde văzuse el cu ochii, n-o să ştim niciodată, aşa încît era inutil să-mi fac probleme. Deşi, probleme 
îmi făceam oricum. Şi mie îmi tremura bărbia de atîta aşteptare. Şi eu voiam să scap din capcana unui trup de 
închiriat. Şi pentru mine exista un adevăr, ce se cerea descifrat. Găsit, măcar. Cu ochii încă închişi, am întins 
din nou mîna. Ciudat. Nu se mișcase din loc, așa cum crezusem eu. O umezeală stranie s-a lipit, însă, de 
degetele mele. Nimic din ce descopeream în jur nu-mi era cunoscut. Totul părea nou și neprietenos. Am privit, 
cu o vagă nelinişte, în direcția unei presupuse inimi. Bătea, e drept, în ritm necontrolat. Iar sudoarea îi curgea 
pe frunte. Se strecurase printre firele de păr albit prematur (avea abia 5 miliarde de ani), îşi găsise făgaş în 
ridurile şi ele prea devreme ivite (hai, 14 milioane). Dar, cui îi păsa?! Poate, doar vîntul să ştie. Eu aşteptam. Mă 
pregătisem o viaţă întreagă pentru călătoria asta, doar nu era acum s-o ratez, fiindcă se apucase să transpire. 
V-am spus: eu am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să ajut. Stropi mici şi, deocamdată, inodori înaintau pînă în 
dreptul nasului, uşor pe obraz (deocamdată cel drept). Degeaba îi tamponam eu faţa, crezînd în continuare că 
sunt lacrimi. De data asta, îşi despături el un Kleenex parfumat, presimţind dezastrul. Și pentru el era ceva 
neobișnuit. Îşi şterse fruntea. Inutil. Şi la minus 100 de grade (Celsius, ce altceva!?), s-ar fi întîmplat la fel. Nu e 
cazul acum. Sunt 42. Plus. Tot ale lui Celsius. La umbră.

Îmi repetam că va veni şi vremea amintirilor. Tandre. Pe celelalte le împachetasem şi le trimisesem departe. 
Polul Nord. Chiar eu am scris adresa. Mi se spusese că atunci cînd momentul potrivit va sosi, orice întrebare va 
avea un răspuns. Ştiam. Pe golul din tine nu contasem. El răsturnase totul. Acum trebuia să o luăm de la capăt. 
Aveam dreptul la o singură greşeală. De unde să ştiu că aia erai tocmai tu?! Ceea ce nu ştii, însă, este că mie 
nu-mi mai pasă. Dar chiar deloc. Şi din nou picăturile sărate ţîşneau prin fiecare por. Prea mulţi. N-am mai 

PATRU SPRE CINCI. AUGUST

Dana OPRIÞÃ
Statele Unite ale Americii



162 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M
întîlnit pe nimeni care să transpire atît de mult. Atît de mult… Valuri. Ce spun?! Cascade. Niagare. Tocmai 
astăzi să fie ziua de dinaintea venirii tale? Ar fi trebuit să fie un fel de sărbătoare, un rămas bun fără tristeţi, nici 
bucurii, un sfîrşit ce închidea în el cel mai fabulos început. Dar n-a fost aşa. Revelații stupide îmi erau rezervate 
pentru acest drum. Mai bine rămîneam în vis. Măcar acolo ar fi fost linişte. Sunt sigură de asta. Pe el îl poţi 
întrerupe cînd vrei, cînd ai obosit, cînd nu-ţi mai place. Ce-mi pasă mie că a început pînă şi Timpul să transpire? 
Sudoarea i-a acoperit ochii, ai zice că plînge, dacă nu ar mirosi atît de înfiorător. Multe păcate trebuie că are pe 
suflet. Ar fi mai bine să plec de aici, să dispar pur şi simplu, iar nu să mă tot feresc de stropii pe care îi împrăştie, 
de parcă ar fi o ţîşnitoare. Dar este ziua de dinaintea sosirii tale. Trebuie să o trăiesc, chiar dacă mi se spusese 
că lucrurile vor fi altfel. Trebuie să o trăiesc pînă la capăt. Dacă nu cumva va fi capătul zilelor mele.

Simt că mă sufoc. Ar cam fi cazul să plec, totuşi. Deocamdată m-am vîrît în colţul ăsta, crezînd că sunt la 
adăpost. Acelaşi dezastru. Mă întreb cum e posibil să nu se fi inventat un deodorant şi pentru cei ca el?! Nici 
măcar evantaiul nu-l găsesc, deşi, ce-ar fi putut face altceva decît să mute dintr-o parte în alta acelaşi aer de 
nerespirat? Întotdeauna am avut probleme din pricina nasului meu prea sensibil. De zeci de mii de ori mi-am 
propus să educ simţul ăsta pe care alţii ar da orice să-l aibă aşa. Telefonul sună. Asta mai lipsea. Nu pot 
răspunde. Fireşte că nu pot răspunde. Şi nici nu vreau. Și nici nu contează. Tu n-ai cum să fii. Tu nu vei veni 
decît mine. Abia mîine. Pînă atunci, mai este o viaţă de îndurat, plus mirozna de transpiraţie. Poate pentru unii 
să fie, deși… Cu siguranță nu pentru mine. Tălpile îmi sunt acoperite de lichidul incolor, dar atît de puternic 
odorat. Mă ustură sufletul din cauza lui. Nu-i nimic de făcut.

Am uitat să vă spun: e ziua mea. Cică acum nu ştiu cîţi ani, secole, milenii, m-am născut. O glumă proastă, 
așa am crezut mereu. Poate ar fi mai bine dacă aș abandona diformul meu trup (știu asta, nu e nevoie să mi se 
spună) pe un șezlong, afară şi mi-aş aprinde o ţigară. Uit că m-am lăsat de acest viciu. Nu vă faceţi griji. Nici 
altele nu au existat, iar viaţa s-a derulat chiar frumos în lipsa lor, așa încît vă sfătuiesc să încercați măcar să fiţi 
fericiţi. Iubiţi-vă, pupaţi-vă, faceţi ceva cu viaţa, care, altfel, face ea ce vrea cu voi. Şi-apoi, într-o bună zi (vorba 
vine) veți vedea că în suflet sau pe jos, în afara unei băltoace ale cărei dimensiuni cresc, precum cotele apelor 
Dunării, nu e nimic de găsit. Transpiraţia abundentă este, poate, şi ea un viciu. Mult prea subtil pentru 
inteligenţa mea precară. Aşadar, mîine vei veni. Cui, ce-i pasă?! Nici nu ştiu de ce vă povestesc toate astea. E 
stupid să cred că vă interesează sau că pricepeţi ceva. Şi, la urma urmei, eu te aşteptam astăzi. Chiar dacă mi 
se spusese că vei veni abia mîine. Mîine poţi nici să nu mai vii. E demult. E departe. Nu mai am răbdare. Dacă 
aş fi știut că Timpul transpiră atît de abundent, nu mai călătoream cu el în acelaşi tramvai sau ce o fi locul unde 
mă aflu eu acum. Vă jur. Fără măcar să ştiu încotro merg. Nici nu mi-am pus problema. Pe cuvînt. Am crezut 
doar că voi scurta cele douăzeci şi patru de ore, care ar fi trebuit să treacă pînă la venirea ta. Doar că nu-mi mai 
pasă. Ţi-am spus, parcă. Aşadar, am să cobor la prima staţie, am să te las să (mă) aştepţi pînă la plictis, aşa 
precum eu pe tine, am să las anotimpurile să-şi verse sudoarea aproape de inundaţii, ar fi bine să pregătiţi vreo 
ambarcaţiune, să vă strîngeţi un băgăjel, ceva acolo, care să vă lase iluzia că mai puteţi fi salvaţi, lătra-v-ar 
cîinii să vă latre, m-am săturat de prefăcătoria voastră, de felul în care pierdeţi vremea, crezîndu-vă inteligenţi, 
amînînd mereu ceea ce ştiţi bine că nu se poate amîna, lăsîndu-vă păcăliţi de apa sîmbetei, fără regrete, inutili, 
cum sunteţi, aberanţi, puerili, avortoni ce cred că sunt puşi să-şi hotărască singuri destinul, într-o lume croită 
după mintea voastră îngustă. Nu ştiu ce mi-a venit să spun toate astea. N-am voie să mă revolt, să pretind că 
știu mai multe, deși… De acolo de unde eu vin, lucrurile se văd exact cum vă spun. Deocamdată, însă, și eu 
aparţin aceleiași lumi cu a voastră. Cel puţin aşa credeţi voi. Poate chiar aşa şi este. Aparențele trebuie cu grijă 
salvate. Îmi amintesc cum am fost de acord să se inventeze absurdul. Inutil, deci, să mă lamentez. Nu s-a 
suflat, însă, nici o vorbă despre excesiva transpiraţie pe care o secretă fiecare por al Timpului. Trecut, prezent 
şi viitor. Împărţirea vă aparţine, că el tot nu există, de fapt. Sau poate cineva crede că e capabil să limiteze 
infinitul, înghesuindu-l în secunde terestre, de parcă doar planeta asta ar exista. Genunchii au început să-mi 
tremure. Mi-e frig la gîndul că mîine s-ar fi putut să vii. Și nici măcar nu am habar cine sunt, personaj ori 
povestitor al unei întîmplări trăite sau imaginate, prin urmare, cum aș putea să știu cine ești tu, care ar fi trebuit 
să sosești mîine?

Oricum, am coborît. Calvarul nu e pentru mine, chiar dacă aşa, cică, trebuia să se întîmple. De fapt, nici nu 
voiam să te întorci. Am ieşit din joc. Gata cu prefăcătoria. „Pe curînd” e prea puţin spus. „Adio” e mai aproape de 
adevăr. Adevărul meu, cel de 24 de karate transpirate.



163

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M

Două momente de reverie, la Londra: 5 iunie 2009 și 16 aprilie 2011.

1. Abia trecuse luna cireșilor japonezi înfloriți, care mă răsfățase pe Carthew Road unde locuiam, iar petalele 
rătăcite mai zburau pe trotuar, purtate de vântul primăverii londoneze târzii.

În piața unde își avusese reședința Margaret Thatcher, faimoasa Belgrave Square, floarea geniului teatral 
românesc urma să dea în rod, spre deliciul spectatorilor. Așteptam cu emoție apariția lui Florin Piersic, în 
clădirea de la numărul 1, palat achiziționat de regele Carol II în 1936, pentru statul român, sub forma unei 
concesiuni pe 999 de ani.

Îl văzusem în nenumărate filme și piese de teatru. Îl admirasem atât de mult în „Zbor deasupra unui cuib de 
cuci”, (după romanul lui Ken Kesey), încât am mers a doua oară la spectacol, la Teatrul Național, în 1983.

Dar nu despre filmele și spectacolele maestrului Florin Piersic aș vrea să scriu, ci despre ceva senzațional, 
acea atmosferă pe care știe să o creeze, acele energii pozitive pe care le transmite când ești la doi pași de el. O 
aromă nemaiîntâlnită de Piersic și de geniu teatral plutea în saloanele Institutului Cultural din Belgrave Square. 
Era acel „air de bonheur” cum îl numesc francezii, ceva intraductibil și ireductibil la cuvinte.

O proiecție de imagini cu actorul în teatru și în filme a deschis seara de vis. Apoi, în lumina reflectoarelor și 
freneticele aplauze, Actorul a apărut pe scenă. Mai exact, nu pe scenă ci în fața noastră, lângă noi, acolo, la doi 
metri de cei din primul rând. Nici nu era spectacol, ci doar o întâlnire sinceră, prietenească, așa cum și-o dorea, 
fără aplauze și, mai ales, fără să-i spunem „maestre”.

Trăiam, pur și simplu, întâlnirea cu artistul, nu vizionam un spectacol. La doi metri de actor, simțeam bucuria 
vieții, cum rar mi-a fost dat. Rolurile se împărțeau în două: Piersic și restul lumii.

Radu ªERBAN

FLORI DE PIERSIC
LA LONDRA
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Da, îl admirasem de nenumărate ori pe ecran sau pe scenă, însă era de o mie de ori mai atractiv să-l văd 

interpretându-și propriul rol, în costum decent, cu inconfundabilul fular alb de mătase și batista roșie de lângă 
rever. Nu, nu vi-l puteți imagina! Trebuie să trăiți acele clipe auzindu-i respirația și radianţa-i interpretare, spre a 
înțelege ce vreau să spun. Piersic interpreta dezinvolt un singur rol: rolul propriei vieți.

Un monolog debordant, o galopantă incursiune în viața sa de roman și în cariera sa impresionantă, cu 
nemărginit talent și cu o debordantă sinceritate, ca într-un puzzle în care fiecare din noi, cei din sală, regăseam 
ba un film, ba o anecdotă, ba o scenetă. Umorul său inconfundabil ne îndeamnă la filosofie, cu serenisimele-i 
panseuri.

Versuri pline de har și sensibilitate, povești savuroase, reale sau inventate, piese muzicale, anecdote, glume 
ardelenești, amintiri din turnee și facultate, interpretări la pian, ne-au înveselit până la lacrimi. Am trăit și 
momente triste, ca acelea în care își amintea de prietenii ce „au trecut într-o stea”, însă fără tragism, căci viața 
sa plină, ca o cascadă, se revela drept lume a bucuriei, a jocului și entuziasmului.

Era prima sa prezență publică la Londra, o prezență selectă, într-un loc încărcat de istorie, unde el însuși 
făcea istorie, o apariție senină și distinsă (căci se afla la Londra, unde lorzii servesc „peşte din acela roşu pe 
biscuiți”, iar el trebuie să se adapteze „protocolului regal”, după cum însuși remarcase cu mult haz, dar mai ales 
cu multă iubire de semeni.

Cu sensibilitate, dragoste și suflet deschis, vorbele lui ne-au mângâiat în final în dialoguri conviviale, 
acompaniate generos de mângâieri la propriu, acordate distinselor admiratoare din elegantele saloane. A 
încheiat cu promisiunea să revină la Londra, cu o piesă de teatru, exclamând: „E un vis al meu!”

2. Și, iată, visul împlinit, promisiunea respectată! La 16 aprilie 2011, în plin sezon al florii de cireș și de piersic, 
am trăit a doua oară privilegiul să îl admir de aproape, în aceeași sală istorică, la Londra, pe Florin Piersic, în 
piesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu.

Sigur, nu voi face o cronică teatrală, căci specialiștii și-au spus cuvântul despre această interpretare, în 
nenumărate rânduri. Amintesc doar sentimentul bucuriei, al împlinirii, la revederea Actorului, cu farmec și umor 
fără egal, cu vocea sa inconfundabilă, în acea comedie romantică plină de răsturnări de situație, în care talentul 
induce trăiri profunde și ilustrează sclipitor subtilul unor situații delicate, de la seducție la incertitudini, cu 
sentimente amalgamate.

*
Rememorez replicile-i din rolul dublu – Marius Chicoș Rostogan și elevul Ionescu – unde castravetele devine 

laitmotiv. Scena îmi poartă gândul spre laitmotivul vieții mele din ultimii ani: Japonia. Acolo, instituția „Ningen 
Hokuho”, din subordinea Ministerului Culturii, are abilitatea de a declara o persoană drept „Tezaur Național 
Viu”.

Mutatis-mutandis, în România, Ordinul Ministrului Culturii din 27.11.2009 instituie titlul de „Tezaur uman viu”, 
pentru „meșterii tradiționali”. În speranța că acest titlu se va extinde și spre arta teatrală, îl văd pe Florin Piersic 
în fruntea listei.

Încă o remarcă: fularul alb și batista roșie din buzunărelul sacoului său îmi amintesc de steagul Japoniei, 
acea țară în care floarea de piersic, „momo no hana”, simbolizează longevitatea.

Gândesc și eu că acest simbol rezonează cu inima tânără a celui ce l-a interpretat pe Harap Alb.
În mitologia niponă, eroul numit Momotaro (în traducere liberă „Băiatul Piersic”) s-a luptat cu diavolul, iar prin 

tradiție, până și astăzi, floarea de piersic înseamnă forța care învinge spiritele diabolice. Fie ca acest simbol de 
bun augur să-i dea viață lungă pe pământ inegalabilului, genialului Florin Piersic, căci acolo, „într-o stea”, și-a 
rezervat un loc de mare cinste, pe vecie!

București, la Bobotează, 2021
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Personaje:
Ea,  o tânără îmbrăcată modest.
Soarta,  o tânără de aceeași statură, în voaluri albe, în secvența a doua – gri, apoi negre, 
  cu fața mereu acoperită.

Se sugerează multă mișcare, eventual proiecții de balet 
pe fundal muzical alternativ agresiv sau lasciv, 
încât să dea senzația de lumi/existențe opuse.

Partea I
Scena este în întuneric. Pe primele replici unicul reflector le luminează pe cele două tinere alternativ, pe replicile lor. 

Ea și Soarta stau față în față, în picioare. 
Între ele, perpendicular, este un ecran (desktopul de la un calculator imaginar). 

Mișcarea lor sugerează scrisul pe tastatură, treptat se trece către skype 
și în cele din urmă se privesc în ochi, fără a mai folosi gesturile mâinilor.

Fond muzical (Vivaldi Anotimpurile, Primăvara)

Ea:  (folosește tastatura ca și cum ar cânta la pian, repetă mecanic, se autoconvinge) Sunt bine, mi-e 
bine, sunt bine, mi-e foarte bine.

Soarta:  (pe tastatură, ca în oglindă, imită mișcările) Nu cumva te amăgești? Ți-e bine, dar nu foarte bine.

Ea:  (aproape dansând) Sunt tânără, am viața înainte.

Soarta:  Ești pur și simplu o tânără romantică, cum de poți să crezi atât de mult că viața e minunată?

Ea:  Râzi de mine sau doar mă necăjești?! Mă cerți că sunt romantică?

Soarta:  Te admir! Ești rara avis! Nu râd colegii de tine că ești atât de visătoare? În zilele noastre e desuet să 
te comporți așa…

Ea:  Glumești! mai sunt și alții care citesc poezii.

Soarta:  (ironic) O, da! Băieții care vor să pară îndrăgostiți și recită două versuri, nu strofe! din Atât de 
fragedă…, iar gâsculițele tale de prietene nu-l recunosc pe Eminescu.

Ea:  Ești răutăcioasă, poate se prefac și ele că nu știu ce e plagiatul.

Soarta:  Cândva i se spunea copiat sau furt, dacă era la nivel înalt

Ea:  (acord categoric în fondul muzical) Ești geloasă că mi-a adus trandafiri (renunță la tastatură) și m-a 
plimbat cu mașina.

Soarta:  Nu știu ce înseamnă gelos. În lumea noastră dicționarele cu hieroglife au spații goale. Seamănă cu 
invidie?

Ea: Toată viața am fost invidiată, ohooo, dar am și invidiat.

Soarta: Cine să te invidieze pe tine?! o țâșt-bâșt mucoasă rău, care la grădi, la serbări, uita poezia pentru 
Moș Crăciun…

Ea:  Hi! Hi! Hi! O să râzi și tu, nu te mai hlizi la mine. Nu copiii de la grupa mică mă invidiau. Părinții lor! 
Mai ales mamele, mai bine zis bunicile. Veneau la mine cu glas mieros și mă întrebau Frumușico, 
cine ți-a făcut rochița, vai ce drăgălașă ești și imediat se stropșeau la noră sau la ginere: Nu mai face 
atâtea fotografii că nu ai fost în stare pentru fie-ta să-i cumperi ceva mai acătării. Arunci banii pe 
fereastră și la bietul copil, să fie și el în frunte, nu vă gândiți. Uite așa începea gâlceava.

Soarta:  (amuzată) Și tu ce făceai?

ROCADA
(Comedie amară în trei părți atemporale)

Crina DECUSARÃ BOCªAN
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Ea: (făcând pe nevinovata) Eu îi invidiam pe băiețeii care nici nu se uitau la mine când se urcau în 

mașinile elegante lângă mamele lor cu fuste scurte. Mama era mereu în pantaloni și comanda Ia-o 
la dreapta când îți spun, a doua la stânga, nu pe asta! Și pe tata îl invidiam…

Soarta: Dar cu tata ce aveai?

Ea: Avea și el pantaloni și putea să-i răspundă obraznic, dar nu zicea nimic. Iar eu nu puteam, fiindcă 
aveam doar chiloți și ștrampi.

Soarta: (compătimitor) Da, ai dreptate.

Ea: Oricum, pe la șapte ani am înțeles cine-mi ești dumneata…

Soarta: Daaa? Cum de te-a pălit ideea?

Ea: Foarte simplu. Doar știi că sunt isteață… Una-două toți ziceau între ei când se lamentau mai cu foc: 
Asta ți-e soarta. Așa că am înțeles. Ești de vină pentru tot ce mi s-a întâmplat, mi se întâmplă și mi 
se va întâmpla.

Soarta` Vai, vai, vai, tu ești ca Scufița Roșie la întâlnirea cu lupul, cere iertare pentru aventura avută, dar și 
pentru cea viitoare, în avans. Dacă lucrai la Bancă, ai fi cerut și dobândă.

Ea: Soartă, soartă, poamă acră…

Soarta: Scuze, scuze, cântecul popular zice: Soacră, soacră, poamă acră.

Ea: Dar eu nu am soacră și știi bine că din cauza dumitale nici nu voi avea. (hotărâtă) Acum, aici, la 18 
ani, ne dăm mâna, eu am ața vieții, tu ai foarfeca și încheiem afacerea.

Soarta: Nu scapi așa ușor, nu-ți ascunde la spate ghemul zilelor, că pe mine nu mă duci cu una cu două. Vrei 
să bifez acțiunea culturală de binefacere și să ne prefacem că a fost un succes?! Du-te la Ministerul 
Culturii și fă așa ceva. Acolo se poartă politica asta și se și aranjează și pleacă cineva într-o 
documentare pe fonduri europene.

Ea: Eu vreau pe fonduri nerambursabile, e dreptul meu, nu degeaba am picat de trei ori și un sfert la 
bacalaureat.

(Marș muncitoresc)

Partea a II-a
Ea are un fișiu la gât, și-a ridicat fusta într-o parte, și-a dezgolit un umăr, 

și-a ciufulit părul, transformându-se într-o domnișorică nostimă.
Cele două discută pe skype

Fond muzical, Vivaldi Anotimpurile partea a II-a

Soarta: Așa te vreau, mai emancipată, mai fâță, să știi ce vrei!

Ea: De știut, știu eu prea bine, important e să știe și ceilalți.

Soarta: Care ceilalți? Opoziția?! În ce partid ești și cu cine ții, nu te întreb cu cine votezi.

Ea: Am zis și eu așa, euforic, pardon, metaforic. Ceilalți sunt cei din jur, poate mă cheamă și pe mine la 
modeling, măcar să fiu model internațional, ori să se aprindă călcâiele vreunui fotbalist după mine, 
fie și ghetele lui – dacă este pe teren.

Soarta: Roagă-te de mine, du-te la mănăstiri, dă acatiste la Papacioc, fă mătănii de trei ori câte o sută, dă de 
pomană, dar numai la ăia care te refuză, ca să-ți rămână și ție ceva.

Ea: Am fost la ghicitoare, dar vroia dolari, iar eu nu am avut decât euroi de la snagovist.

Soarta: Cum ai nimerit la Piticot?! Eu sunt soarta ta și-ți zic că nu aveai ce căuta acolo. Să-ți intre bine în 
capul tău de bibilică pentru totdeauna, nimeni nu-și face singur soarta.

Ea: (cu ciudă, ironic) Așa scrie la gazetă, că mi-a spus mie mama: (silabisește) Kak pișet na gazete, că 
în secolul trecut se învăța rusa fără să te duci în Ucraina.

Soarta: Da, în schimb acum poți învăța autodidact cu academicieni, profesori, doctori calificați cu treneri 
universali în congrese internaționale cea mai autentică limbă dacoromână.

Ea: Eu vreau numai dacotraca cu specializare în getotracodacă sarmisegetuzo arhaică-universală 
pentru comunicare științifico-agreabilă.

Soarta: Mă recunosc în tine. Ești așa cum te-am făcut, pragmatico-practică cu rădăcini ancestrale și 
dedesubturi nebănuite.

Ea: Nu sunt prea dedesubt, așa se pare doar fiindcă am jupon. Aș vrea să mă perfecționez, dar sunt 
prea tânără să iau singură o decizie.
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Soarta: De câte ori să îți repet că soarta ți-e decisă. Tu ai doar impresia că vrei ceva, că hotărăști ceva. Nu 
pricep de unde ai ieșit atât de materialistă.

Ea: Poate mi se trage de la tata, chiar e la modă familia monoparentală sau mamoparentală, așa că nici 
nu știu cu cine și-o fi făcut mama de cap.

Soarta: Înseamnă că nici nu trebuie să știi. Dacă ar fi fost vreun senator sau președinte – măcar de partid – 
te-aș fi călăuzit cum să îl șantajezi. Dar mai ai timp să faci asta, căci un copil din flori care apare la 
optsprezece ani ca orfan de război sau de pace ar face reiting serios la televiziunile de pe Uranus și 
Cotroceni.

Ea: (Dă din picioare) Vreauuuu, vreaaau bani, bani, bani, fie chiar şi lei, dar mulţi. Tu, Soarto 
nehotărâtă, ştii bine că asta mi se cuvine. Dă-mi ce este al meu. Găsește o soluție capitalistă în 
zona euroasiatică pe undeva, unde cresc galbenii în deșert și unde nu îi pun în salbe.

Soarta: (pe gânduri) Te-aș trimite în Pakobanan, în Dalalnan ca anteeroină națională să-ți lași oasele pe 
acolo pentru un purcoi de bani familiei îndoliate, dar noi două nu ne încheiem atât de ușor socotelile.

Ea: Mă mulţumesc şi aici, dar pun nişte condiţii.

Soarta: Să fie clar, eu îţi arăt condiţiile, şi nici măcar pe toate. Te las cu iluzia că tu hotărăşti, că tu alegi, că tu 
ai liberul arbitru.

Ea: Mă învoiesc, dacă tot ai spus că nu am de ales. (Pentru sine) S-o creadă ea! O să-mi aleg arbitrul 
care câştigă cel mai bine din transferuri şi blaturi. Asta înseamnă că e deştept dacă se descurcă.

Soarta: Pas! Nu-i niciunul liber, toţi de la fotbal au şi neveste şi amante, mai ales de amante să te fereşti.

Ea: Pe cât ţin eu minte din şcoala la fără frecvenţă, la sport mai era nevoie de arbitri şi la alte jocuri de le 
spune discipline sportive.

Soarta: Nu sunt pentru tine, că arbitrii de la volei, handbal, canotaj nu au vile peste ocean şi nici conturi 
grozave în Elveţia.

Ea: (persecutată) Îmi piere tot elanul… Te pomeneşti că eşti un zombi şi ai luat locul Soartei mele. . O să 
reclam la CEDO, să se facă dreptate, vreau retrocedare!

Soarta: (calmă) … Nu ai nicio şansă. Eu nu sunt Elodia Doi şi nici nu ai corpul delict.

Ea: Îmi ajunge corpul meu, nu e nici delict, nici cu clic, nu am silicoane, nici nu am nevoie să mă duc la 
sală ca să am funduleţul lui Brigitte Bardot. Sunt şică de la natură. Tiii, ce bună idee! Bagă-mă la 
Televiziune pe Zet Doi să fiu Mama Natură, că scaunul ăla face minuni, în nouă luni mă mărit cu un 
miliardar.

Soarta: (îi potoleşte elanul) S-a ocupat, şi nu e miliardar, ci milionar. E o diferenţă, chiar dacă în puşcărie 
celulele nu diferă mult între ele, doar celularele sunt mai sofisticate la cei cu delapidări mai mari.

Ea: (resemnată) Atunci poate la Meteo pe Terţa, de-acolo apar şi în revista Plic, aia interzisă seniorilor 
peste 70 de ani.

Soarta: Nu mă mai zăpăci cu pretenţiile! Vezi-ţi de soarta ta. Modeling! Acolo ţi-e locul!

Ea: Ce ţi-e şi cu soarta asta! Face cum vrea ea cu bietul om sub vremi… Vai, vai, vai… Ar trebui să 
observe cât sunt de cultă, doar am dat un citat din cineva. Probabil e din Eminescu… toţi îl citează 
pe Eminescu, aşa că nu au de ce să mă contrazică.

Soarta: Urâte vremuri am apucat. Eşti cam autodidact în incultură, dar… merge şi aşa. În limbajul meu de 
lemn de nuc, sarcina de servici este să te înalţ cât mai sus, în jurul tău să fie unii mai proşti, pe care 
tu să-i faci troglodiţi dimineaţa, troglodiţi la prânz şi troglodiţi la despărţire, până se vor convinge şi ei 
că sunt troglodiţi printre rămăşiţe de civilizaţie.

Ea: Vorbeşti foarte frumos, ca Aristotel, ca Nero, ca Burebista (pe ăsta îl zic și eu ca să-ţi arăt că ştiu şi 
istoria patriotică). Cred că ai deprins de la mine talentul moștenit pe linie maternă după atâta 
concubinaj intelectualo-psiho-comunicativ. Ce, multora le este dat să-şi cunoască soarta!?

(Melodie ezoterică)

Partea a III-a
Fond muzical

Vivaldi, Anotimpurile, partea a III-a
Ea și Soarta sunt față în față, fără monitor între ele.

Soarta: Lăudăroaso! Așa sunteți toți. Îl citiți pe Lazarev, mai vezi și un Duncan, faceți cursuri cu maeștrii din 
Coreea de sunt pline parcurile cu octogenari în poziții de yoga.
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Ea: Pardon, scuzați, vă rog, să avem iertare, dar eu am și diplomă de hidroterapeut pe probleme 

socioculturale în cultul lui Zamolxis cel fără de moarte.

Soarta: Vrei să zici Nemuritorul, ăla de s-a rătăcit de mine și a rămas Cel-fără-de-soartă?!

Ea: Nu-i ăla. Ăla o fi Ra-ul egiptenilor. Zamolxis al nostru este fără de moarte, cu mult înaintea tuturor 
zeilor, care, de altfel s-au născut și au avut aventuri amoroase în leagănul Carpaților.

Soarta: În cotitura asta strâmbă a semn de întrebare?!

Ea: Vezi bine că da. La noi totul e pus sub semnul întrebării, destinul fiecăruia este sub semnul 
întrebării. De ce crezi oare că te invoc mereu să-mi aflu viitorul?

Soarta: Tu crezi că totul e sub semnul lui Dacă?

Ea: Pot să-ți dovedesc. Dat fiind că suntem împreună de atâta vreme, te voi tutui și îți voi destăinui eu 
marile taine. Ce s-ar întâmpla dacă tu nu ai exista?

Soarta: Glumești, fiecare om își are soarta lui, ca o umbră, ca un ecou de care nu poate scăpa.

Ea: Dar dacă vrea să și-o schimbe?

Soarta: (categorică) … Așa ceva nu există!

Ea: Faci și tu ca în bancul cu girafa, pe care văzând-o romul de Jamaica a exclamat: Ââââââ Așa ceva 
nu există!

Soarta: Mergi prea departe cu tupeul. Crezi că, dacă ți-am dat iluzia că mă vezi, din al șaptelea cer, ai harul 
mentaliștilor?!

Ea: Casa mea e un cuib de nebunii, cu măsuță rotundă fără cuie în ea, cu pahare ce se deplasează 
singure pe literele alfabetului, cu spirite binevoitoare ce vin deîndată ce le chem.

Soarta: Prostuțo, ele nu vin la chemarea ta, sunt tot timpul în preajma oamenilor pe care îi iubesc și îi 
protejează. Cu toată modestia de care nu aș fi în stare, recunosc: eu ți-am purtat acest noroc la 
picioare.

(Intermezzo muzical
Romanța Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă)

Ea: (agresiv) Dacă – of, iar dacă! – este așa cum spui tu, înseamnă că nu Soarta este peste spirit 
stăpână, ci Spiritul poate învinge soarta, pe tine.

Soarta: Nu pune pariu când nu ești egal cu partenerul, au mai făcut-o și alții. Să nu faci ca Faust, chiar de n-
oi fi eu Mefistofelesss.

Ea: (ignorantă) Vrei să zici cu fast. Eu tot ce fac, fac cu fast oriunde, și pe plajă, și cu mazăre cu 
friganele, și în baruri la bară. Oriunde mă duc pașii.

Soarta: … O, nu, asta nu e soarta ta, nu da vina pe mine!

Ea: (victorioasă) Mă invidiezi! Ura! Iată-ne împreună, de mână, ne aflăm de unde am plecat. Nu ne 
rămâne decât să schimbăm locurile.

(Ea și Soarta inversează locurile)

Soarta: Va fi minunat să aibă altcineva grijă de mine!

Ea: Iar eu, ca un zeu, să încurc piesele de puzzle și nimeni să nu știe pe mâna cui a nimerit. O, Zamolxis, 
nu încerca să faci ordine acolo unde toate vor și trebuie să fie pe dos. Trăiți-vă soarta!

(Clinchet de clopoței și clopote
Pe fundal rulează scene apocaliptice alternând cu peisaje mioritice, degenerează într-un puzzle deranjat și deranjant.

Gong final alternând cu clopote, dar și cu clopoței.)
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Actor de mare forță, înzestrat cu un admirabil 
talent, Florin Piersic rămâne unul dintre cei mai 
iubiți slujitori ai scenei românești. Dedicat cu o 
invariabilă consecvență artei dramatice 
(„Teatrul este viața mea”, obișnuiește să declare 
deseori… ), are un repertoriu fabulos, 
interpretând roluri memorabile, de la debutul 
său, lângă însemnate personalități ale vieții 
teatrale, până la „Străini în noapte” în care joacă 
rolul lui Pierre, alături de Medeea Marinescu, 
Julietta, spectacol prezentat într-un uimitor 
maraton. Recită inegalabil, cu o sensibilitate 
care te marchează emoțional, poezia „Pomenire 
ție, Ștefan cel Mare”, de Dominic Stanca, 
real izând o mostră de genială dăruire 
actoricească și onorându-și cu prisosință 
mândria de a fi un neaoș bucovinean. „Vin dintr-
o regiune unde trăiau oameni și cărți”, spunea 
Paul Celan, poet de limba germană considerat 
unul dintre marii poeți moderni ai lumii, născut în 
fascinanta Bucovină. Părinții actorului erau 
amândoi originari din această mirifică regiune, 
astfel că Florin Piersic și-a petrecut copilăria la 
Corlata, Pojorâta, Cajvana și Cernăuți, iar apoi 
la Cluj unde a urmat liceul. Din perioada 
copilăriei i-a rămas cuvântul „ciocoflender”, 
apelativ cu care i se adresa un profesor de 
matematică nemulțumit că viitorul actor nu se 
prea pricepea la calcule, termen folosit deseori 
de artist cu interlocutorii săi sub formă de alint…

Conștient de pericolul pe care îl induce 
tentativa de a încerca la ceas aniversar o 
enumerare (niciodată exhaustivă… ) a 
incontestabilelor reușite însemnând tot atâtea 
roluri, mă voi limita la evocarea unei amintiri cu 
valorosul artist.

L-am întâlnit pe Florin Piersic într-o frumoasă 
zi de început de martie a anului 1981 la 

Naționalul timișorean, unde Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” București a prezentat piesa „Cartea lui 
Ioviță”, în regia autorului, Paul Everac. Distribuția îi avea ca protagoniști pe Florin Piersic, interpretul 
personajului principal, Ioviță, Ioana Bulcă, Eugenia Maci, Matei Gheorghiu, Matei Alexandru, Traian Stănescu, 

Dorin NÃDRÃU
Statele Unite ale Americii

O AMINTIRE CU
FLORIN PIERSIC

DEDICAÞIE: „Lui Dorin cu nespusã prietenie”
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Constantin Diplan, Constantin Dinulescu. Reprezentația a avut un succes formidabil, finalul fiind însoțit de 
ropote de aplauze și numeroase chemări la rampă a actorilor. Purtător al unui mesaj conținând o invitație 
pentru a doua zi, l-am așteptat la ieșirea din culise pe Florin, având fericitul prilej de a ne întreține într-o 
agreabilă discuție. Merită comentate câteva aspecte privitoare la acest rol, aplaudat în aproape 250 de 
reprezentații ale piesei, apelând la precizări ulterioare ale actorului. Astfel, la prima lectură a textului, nu i-a 
plăcut personajul, părându-i-se „destul de tern, închistat, declarativ, chiar lozincard”, Florin Piersic preferând 
întotdeauna roluri care îi ofereau „un plus de spectaculozitate, de culoare, ceva care să șocheze, să rămână, 
să impresioneze, să țină trează atenția spectatorului”. Insistența susținută a autorului l-a determinat în cele din 
urmă să accepte rolul și să-l modeleze în stilul propriu, succesul venind o dată cu împrejurările precizate în 
propriile mărturisiri: „economia de mijloace, replica scurtă, tunsă, fără efecte stufoase, fără melodie, privirea 
arsă, fierbinte, atentă, inteligentă, înlăcrimată, nervozitatea unor mâini care vorbesc și ele singure, am 
descoperit, cu ajutorul autorului, o tristețe nemărginită a omului care înțelege totul, care dorește ca și semenii 
lui să înțeleagă totul și care vede departe, foarte departe, concret și poetic totodată, cum ar putea să fie totul [… 
] Cu timpul, fiecare tablou, fiecare confruntare a lui cu semenii m-au dus la o emoție unică, răsfrângându-se 
fericit asupra evoluției mele, ca actor [… ] Ioviță m-a schimbat, m-a pus pe gânduri în multe ale mele personale, 
de viață”. În fine, emoția vie pe care a transmis-o actorul publicului timișorean a făcut ca mulți participanți să 
aibă la final ochii umezi.

În ziua următoare spectacolului, Florin Piersic a dat curs invitației și a participat la o întâlnire cu o largă 
comunitate de timișoreni, incluzând într-o covârșitoare proporție… autentice admiratoare. Făcând din nou 
dovada complexității sale artistice, a recitat, a cântat și a povestit cu inepuizabilul său umor dublat de o vervă și 
naturalețe debordante, reușind să provoace iar lacrimi, de data asta… de râs. De la aceste întâlniri a rămas și 
fotografia cu dedicație de mai jos pe care o păstrez într-un album cu poze rare. Au trecut de atunci aproape 30 
de ani… „fugit irreparabile tempus”.

Cele mai recente imagini cu marele nostru actor confirmă și consolidează indiscutabil destăinuirile sale: 
„Timpul nu-mi poate atinge zâmbetul, nici de pe chip, nici din suflet” și „Mi-a plăcut și-mi place viața în mișcare, 
colorată, originală, neașteptată, puternică. Dar fără excese. N-am trăit niciodată cu încetinitorul!”

Uriaș actor de teatru și film, probând un uluitor har creator și sensibilitate cât cuprinde, adevărat magician al 
cuvântului, s-a dovedit a fi un interpret neobosit în dragostea și respectul lui pentru semenii săi și valorile 
neamului românesc. La cei 85 de ani împliniți recent, se cuvine să rememorăm cuvintele pe care inegalabilul 
maestru al teatrului nostru, Radu Beligan, le-a lăsat la adresa artistului: „Florin Piersic este cel mai frumos 
cadou pe care l-a făcut Dumnezeu poporului român”.

CAMELIA CARMEN STÃNESCU · ZBOR



Decorarea îngerului

Domnule colonel, nu-mi agățați, domnule colonel,
Medaliile acestea de bronz fierbinte

Pe aripi!
Nu le merit

Eu n-am ucis pe nimeni,
Domnule colonel!

Eu nici nu știu măcar să trag cu pușcă,
Domnule colonel

Pe cuvânt de onoare, domnule colonel,
Zău, domnule colonel!

Dar colonelul avea ordin să decoreze îngerul.
îi agață medaliile grele, de bronz,

La gâtul transparent
Ca lujerul de crin,

Bronzul prinse îndată să sune,
Mai întâi profund,

Precum clopotele de la catedrală,
Apoi subțire, din ce în ce mai subțire,

Până când îngerul începu să pască
Iarbă grasă și moale

De pe mormintele celorlalți îngeri,
Și adormi liniștit

La umbra unui brad zdrenţuit de lumină.
T.R.

Petre GHELMEZ
02.03.1932 – 09.03.2001
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– That's it. Be careful. You are the perfect candidate for Coronavirus, said rudely her darling 
oncologist. They were told at the University to be frank with people. So, he is.
Lysandra looked at him and smiled. “Well in this case, I must be happy.” She could have imagined 
what he was thinking. “Another fruit loop lady!” Looking at his face, she could guess that he's 
feeling better. What was to be said has been said. Done. “Look madam, here are some booklets 
related to cancer patients during this pandemic, I advise you to read them carefully.”
– Yes (Sir). Thanks. See you in two. -Bye. All the best.
Down, on the Hospital Lift. At the exit, a lady engaged to stay still at her desk, for eight hours 
looked at me, bored. “Please take some antibacterial hand sanitizer. Apply gel to the palm and rub 
hands together until dry”, she said. At least the lady asked her to do only her hands. What if we 
would have had another virus and we would have to wash our feet? We are still lucky in this so 
called “The lucky country” thought Lysandra.
Got home nicely. She has a good chauffeur, now. Her husband. Not a happy one, a grumpy old 
man, but still a lovely man. At least he's trying. The poor man! He has to learn a lot these days. 
Firstly, how to turn on their washing machine. Making good progress though.
Here they are. Home, sweet home. Same pattern. Swap shoes, wash hands. Drink water. All 
good.
Lysandra looked at the booklets the doctor gave her. Nothing new. Still, she does remember her 
discussion with the lady nurse.
– First urine will be red. Ok?
What should she say?
– Ok.
– No worries, it's normal. They are chemicals you should eliminate in 24-48 hours. If it takes 
longer you have immediately to come to the Hospital, ok?
– OK
All she has to do, is to listen and say “ok”, cause' all side effects are normal for them.
– You are going to be tired. It is normal. You are going to feel a little bit of nausea. It is normal. You 
are going to have a lot of bone pain. It is normal.
She interrupted the lady nurse.
– No. That hasn't happened at all.
– Ah? OK, then. Good. Maybe diarrhoea?
“No”, she thought to answer. Then she changed her mind, and asked for fun, instead:
– The medication you give me, that for diarrhoea, you are given it, together with rolls of toilet 
paper?
Oops. Wrong joke. Not the right question. She shouldn't put it this way. That nurse doesn't seem 
to have any humour.
– Sorry???
– Nah. Just joking
– Ah… Ha, ha. She tried to laugh and then, she continued. And also… She stopped. For Indah, as 
an Indonesian woman, what she must say is too hard for her to say it and was looking to 

Do not believe 
what you are told

Smaranda KAFKA
Autralia



paraphrase the advice. But in this big Hospital, where she is employed, there is a Protocol to be 
followed. She took a deep breath.
Lysandra looked around. As by chance, next to them, were more male nurses than usual, as they 
have been waiting for this crucial moment. Something didn't feel alright. More. Smelled fishy.
As a true Greek woman, Lysandra guessed straight away that this moment was men's funny 
break from all madness around them. The lady nurse's pudding face blushed, and she said 
quickly, as to finish once forever what she has to say:
– In the next seven days, no intimacy…
She tried. Still, she couldn't finish the sentence.
Lysandra had an inkling about what she was going to say. She jumped and said loudly, so nobody 
was confused about her answer.
– Oh… Gooood!!! That's good!!!
The male nurses burst out laughing and then the rest of the nurses, followed by all the patients.
Inday', the demure nurse decided to stop the ad hoc hilarity, and stand up. She said briefly:
– These are your medication for home. Thank you. See “ya”.
– See you, thanks.

In hospitals or clinics where Lysandra was with different problems over the years, she was asked 
and had to answer a lot of questions. She did meet a lot of people. At this big Sydney Hospital, the 
nurses were very serious. Too serious. At the Blue Mountains Hospital, her beloved Lithgow 
people were different. She remembered, one night she went to the Emergency. At the Reception, 
a fat and healthy lady smiled at her and asked: “How come, you came out at this hour? What 
happened doll?”
Well, this and that.
– Ok. Fill this, and she gave her a doc to fill the spots, while she kept asking:
“Aboriginal?” Looked at her. “Nope”. Tick.
“Torres Strait Islander?” Hmm. “Nope”. Tick.
“Asian?” “Nope”. Tick.
Just asking, she said.
“Caucasian?” Looked at her. “Yep.”
“Family name?”
Told. Tick.
“Given name?” Told. Nikopolidis.
“Sorry?”
Told again. “Sorry? Could you spell it for me, doll?”. She spelled it. “Husband? Partner? Lover?”
– Hmm?
Just joking. Don't bother [about lovers], mate.
– Husband.
– It is good?
– Hmm?
– Doesn't matter. Mine is not. Going to the pub a lot. Bloody bludger. We are done. Sign here 
doll…
Q&A. Questions and Answers. Short. Funny. But that's how Blue Mountains people are. They love 
joking even when there are problems to be solved.
At this Sydney Hospital, the medical staff are poker faced. And her oncologist nurse is that, for 
sure. She's lacking the lovely cheeky humour of her beloved Lithgow's people. She is an adamant, 
serious person. At least Lysandra wouldn't see them for another two weeks. In between, she will 
keep living her isolated, lovely, family life, at home.

Now, time to have an early dinner, take her old Rex for a walk, and back to bed. Walking the dog 
was usually fun. Now it is depressing. On the street, only Rosalina, the Italian neighbour, was 
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walking her little dog. She was grumbling about something. “What's wrong, neighbour?” Lysandra 
asked. She looked at her and said “Too much husband at home. Too much husband”
– Ha? And then she understood. The old lady was complaining about her familial problems. So be 
it “too much husband!” ha, ha, ha.

On the cricket ground they were just two of them. So, while Rex was checking his correspond-
dance stopping at each bush, she was reflecting on what she was told at the hospital. “Take care. 
You have to live isolated. The chemotherapy is weakening your immune system. No contact with 
anybody. You are the perfect candidate”.
– What does that mean „to be a perfect candidate?” she asked.
An older person, they answered. And then all the details:
A person who is over 65 years old. Tick.
Has high blood pressure. Tick.
Has Arthritis. A bit. Tick.
Has cancer? Yep. Tick.
Weakened immune system. Fingers crossed. Tick.

Hmm, there is some food for thoughts.
Medical Conclusion: They say that she is a perfect candidate.
She didn't agree.
Her own conclusion:
Nobody she knows being a perfect candidate for something, had ever reached the desired 
position. The winners were usually chosen from the other candidates, usually he ones in the 
second or the third position… Why? For different, hidden, reasons.
Therefore, she thought, to be declared the “Perfect Candidate”, is still good.

“Come on Rex, have you read all your mail? We have to go home”. The old dog looked at her with 
a benevolent acceptance and followed slowly. “He also could be a perfect candidate [canine]”, she 
thought. He is old. Has a heart condition. Takes daily medication. Hmm.

Got home. Had dinner. They both took their medication. Lysandra took her Ativan for a relaxing 
and good night sleep. Rex, his heart medication. Done. All good.
Next morning, she still felt very tired. Not a good night.
Interestingly, Rex didn't pay any attention to her. Usually, he was up, first. Not this time. When she 
left the room, he was still soundly sleeping. Not him as usual. After five hours she went upstairs 
and checked on him, again. Rex was still sleeping. “A little too much even for an old bagger”. And 
decided to wake him up for his medication. Opened the box. She knew the dog still had one 
remaining. “Should have been only one! OMG!!! What the heck did I give him last night?”, she 
asked herself. And… “Wow. I gave my little dog, my Ativan! What will happen now? He will be the 
one? The real candidate”? Not a perfect one???” Frightened, she felt on the chair.
But… Next morning who's coming down the stairs „smiling” and yawing? Her refreshed doggy, 
looking happy, after a long good night's sleep.

Conclusions:
Number One: Do not believe that you are the “Real Candidate” when you are told that you are 
“The Perfect one”!
Number two: The Ativan is a medication for restless humanoids and not for old Dogs.
The above, are Lisandra's honest, uncensored, and private conclusions.
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„Când picură viața, grădinile cântă”
(Pag. 222)

După un număr remarcabil de volume, versuri, 
eseuri, biografii, proză scurtă, dramaturgie, 
Silvia C. Negru, membră UARF și Societatea 
Enciclopedică Banatul, așa cum rezultă și din 
Fișa de autor, de la finele cărții în discuție, Harpa 
de piatră/The stone harp, intervine în spațiul 
literar cu noi pagini care întregesc frumos profilul 
său de scriitoare. Debutând la prestigioasa 
editură Facla din Timișoara, în 1985, cu volumul 
„Carnavalul florilor”, și fiind bine primită de 
confrații întru scris, (numim doar paginile de 
întâmpinare semnate de poetul vremii, Damian 
Ureche sau Aurel Turcuș), Silvia C. Negru a 
străbătut un drum al creației literare fără sincope. 
De câte ori avem de-a face cu o asemenea 
implicare, știm că este vorba de răspunsul dat la 
trăirile interioare. Se adaugă totdeauna, 
perseverența înrudită cu trudă și pasiunea.

Deși s-au adunat, sub același nume, de-a 
lungul vremii, volume cu trimitere la mai toate 
genurile literare, deși a fost prezentă cu articole 

Veronica BALAJ

Drum de magie, poezia

Traducere Olimpia Sârb,

Editura Eurobit, Timiºoara, 2020Q12

în diferite reviste sau la conferințe, ori activități 
culturale, totdeauna, Silvia C. Negru s-a 
considerat în primul rând, poetă.

Poezia este pentru ea o emblemă a existenței 
personale, drept pentru care, ne vom referi cu 
precădere la acest statut al său.

Volumul în discuție, recent apărut, invită încă 
din titlu, la o colaborare cu cititorul. La o 
descifrare a metaforei. „Harpă de piatră”, ni se 
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sugerează că va cânta cumva, nu este doar o 
imagine picturală, decorativă imprimată pe 
copertă. Cum și ce sunete va scoate o harpă din 
piatră? Cine o va însufleți oare? Poate versul. 
Poate imaginația poetică. Sau ambele, duse 
/aduse în rotundul expresiv prin harul creatorului 
de univers artistic.

Oricum, este un titlu inspirat și ne duce cu 
gândul la Eichendorff, care, nota, mergând pe 
linia magiei cuvântului stilizat în scris: … dacă 
găsești cuvântul magic, lumea începe să cânte.

Cartea de față este un sumum de trăiri împletite 
cu o vibrație particulară. Spun particulară, 
întrucât avem de-a face cu o derulare a acestora, 
într-un spațiu larg, între pământ și cer.

Coordonata principală a structurii volumului 
este însăși existența. Esența acesteia. 
Existența în poliedrice trăiri și reverberații 
artistice.

De aici, desfășurarea unui mosor, adesea 
invocat în versurile volumului. Firul mosorului 
conduce, sugestiv, spre o notă magică. Magica 
traversare a vieții terestre, dublată de magica 
iluzie a percepției celeste. Două fațete ale 
simțiri i  profunde. Superficialul cotidian, 
mărturisește chiar un vers, o irită pe autoarea 
care a avut chemarea spre esență, spre raportul 
om-univers, încă de la volumele de început. 
Argumente sunt și unele titluri ale acestora, 
precum: Stihuri pentru cruce și destin, Editura 
Pardon, 2006, „Altar”, aceeași editură, 2007 sau 
„Întrupare”, tipărit la Drobeta-Turnu Severin, 
Editura Profin, 2013.

Versurile volumului surprind intersectări 
frapante în derularea neliniștilor încercate în 
perimetrul existențial concret sau imaginat, 
descifrat parțial, adică, om-cer-pământ-
divinitate. Ilustrăm, citând câteva din multele 
versuri exemplificative:

Aerul ne încearcă rezistența la mari înălțimi
Vocile spectaculare sunt pline de Cer
Mă mângâie atentă însingurarea.
Din Biblia gândirii noastre
Se rescrie seva spiritului ales
–ecou modulat– (pag, 42)
Existența terestră, umană, are sens doar în 

pandant cu imaginea sa celestă. Divinitatea 
fiind prezentă și când nu-i este pronunțat 
numele. Sugestia funcționează la parametri 
subtili, dar înalți ai senzorialului particular. 
Cititorul are avantajul de a se compara cu sine, în 

trecerea de la o trăire la alta. Citez poemele, 
„Semn în imagine”,. pag 154, adăugând și titlul 
altui poem, „Trăite și nerostite”, pag. 174.

Dacă poemele au marca existenței, a esenței, 
obligatoriu, în logica interdependenței, intervine 
firește, ideea de trecere. Și asta nu se poate 
imagina/defini, decât prin raportarea la durată.

Timpul devine astfel, o altă coordonată de 
susținere a imaginilor poetice. Am putea spune 
că infiltrarea acestui concept în vers are 
dimensiuni absolut fascinante, de la incertitudine 
și flacără, la regăsirea luminii divine. Iată doar un 
exemplu de poem:

„Clipa se dezbracă pe calea căinței
În vetuste oglinzi, stă sacralitatea… 
Priveliști, balsamuri și arderea Păsării
pe cântatul necântat, în derobarea clipe.”(pag. 

16).
În magia existenței între pământ și cer, între 

real și  cerul imaginat, este loc pentru 
singurătate, strigăte, nopți cu lună, vise, cununi 
de  lau r i ,  păsăr i  ca re  poar tă  semin țe 
germinatoare, munți, dealuri, harfe… Harfe din 
piatră care pot cânta dacă versul este slobozit, 
precum sugerează poezia care dă și titlul 
volumului:

„Plini de speranțe ne trecem
Pe lângă piscuri cu iarbă albastră
Acordurile-n piatră cer rânduială clerului
Peste armonii necunoscute
Muzica ne fură iubire!
Nemărginirea e fără păcat
Spiralele în pantă domoală
Ne dăltuie în trup, smerenia clipei
Născătoare de aripi la cer.” (pag. 222)
Mult dăruite de har sunt versurile despre 

puterea clipei, în poemul cu același titlu:
„Au înflorit pietrele
Între noi
vor curge ape neprihănite
… … … … … … … 
Zbaterile, toate în năvod peste ape
peste praguri deschise
florile pietrei cu vise.” ( pag 152)
Iubirea, coordonată esențială a existenței, nu 

putea absenta din acest palmares al trăirilor. Și 
de data acesta însă, Silvia C. Negru, ne conduce 
spre percepții înalte. Este o iubire cu marca 
sacralității. Ne putem imagina o iubire cu vectori 
esențiali: iubirea umană dublată de iubirea 
divină. Fără de care, în ambientul terestru nu ar 
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avea aripi. Nu ar avea deschiderea infinitului Și 
deschiderea spre visare:

„Nu laude deșarte, nu mari cosmogonii
ci, în tremenii luminii
ne rânduim a fi
avem puterea de-a iubi,
ca simpli călători pedeștri
Recunoștință - semn pe semne -
În For interior, doar pentru Tine, Doamne,
e spațiul trăirii mele
smerit și închinător.” (pag. 164)
Sau:
„Aproape strigam la cer, Doamne, mi-e frică
de o altă iubire
Brațele fotoliului Fittnes, mă îmbrățișează
Stelar.” (pag 34)
Iubirea divină, dătătoare de lumină într-o 

necuprindere a timpului, nu poate fi exprimată 
decât poetic. Acest fior metafizic susține tonul 
meditativ al volumului. Nu lipsește nici tonul unei 
confesiuni discrete dar și aceasta, nu capătă 
rezonanță decât într-o trimitere spre etern, spre 
proiecția cerului umanizat prin trăirile poetic-
umane.

Poezia este o a doua stare existențială. Acest 
lucru răzbate în valuri, de la o pagină la alta. De 
pildă:

„Mă locuiește o stare
Că de-o prelungită viață.” (pag 56)
Foarte sugestiv și reușit integrat în vers, ar fi de 

notat poemul, „Noaptea când se fură caii.”
O lume cu aură misterioasă e viața și e 

dispariția, e prezentul cu speranța și tristețea și 
necuprinsul laolaltă, într-un singur suflet:

„E noaptea-n care sufletele mor?
Secundele mai bat în cer?
Pe-ntinsa mea tăcere
E flacără, nu ger.
Din când în când, tresar,
Că-mi este foame
De liniște în suflet
De tine și de Paradis.” (pag. 70)

Puterea magică a poeziei. Drumul său are 
cotituri și înălțări dar, poate, cea mai elocventă 
imagine a sa, ar fi un anume ritm, care ține tot 
de viață, de existență. Ce-ar fi lumea fără 
mișcare? Dar fără cântec și vers? Iată că poezia 
salvează lumea de o stare seacă, aridă, chiar 
nevibrațională. Până și o harfă din piatră poate 
fi racordată la sunetele existenței. Doar în 

poezie, așa cum spune însuși versul volumului 
de față, se poate găsi magica forță a luminii 
divine, dătătoare de sens și suflare. Se poate, 
poetic, așa cum sugerează o admirabilă 
metaforă dintr-un vers, parafrazat: „o barcă din 
salcâm, salvare pentru om și vis.” La fel în 
poemul „Arca din lemn de salcâm”, la pag. 168.

Aceeași undă poetică marchează legătura 
autoarei cu marile personalități culturale, vezi 
poemul dedicat lui Lucian Blaga sau legătura 
afectivă cu spiritul limbii materne, care susține 
dăinuirea poemelor sale. Ilustrativ, convingător, 
fără ocolișuri, mărturia poetică în „Deslușirea 
vocalei”, ca și în alte versuri.

Cât despre traducere, nu ne este la îndemână 
a face considerații, decât celor care cunosc 
perfect limba engleză. Avem încredințarea că 
atmosfera specifică poemelor autoarei Silvia C. 
Negru este redată la aceleași cote de 
persuasiune și farmec și în varianta tradusă.

Un volum în care valorile cuvântului sunt 
așezate la rang de sugestie și înțelesuri 
rezistente în timp.
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Nu! Nu este o legendă!
Larry King a fost un om. Ca oricare dintre noi. Care, întâmplător sau nu, avea mereu cuvintele la el. Și a știut 

să le pună acolo unde trebuie. Și, mai ales, să asculte. De cuvintele lui și de ale altora. Deveniți, între timp, 
interlocutori în emisiuni de radio și de televiziune. După cum însuși mărturisea, și-a câștigat existența vorbind. 
„Am conversat cu o mulțime de personalităţi – de la Mihail Gorbaciov la Michael Jordan”. În ABC-ul vorbirii, 
Larry King (Larry Zeiger, pe numele lui adevărat) a avut ca repere elementele de bază ale unei conversații 
reușite: onestitatea, atitudinea potrivită, interesul față de interlocutor, franchețea în ceea ce-l privea, iar ca 
formulă de succes spune că nu trebuie să te oprești din vorbit și să-ți perfecționezi talentul vorbirii lucrând din 
greu în acest sens.

Nu! Larry King nu a fost o legendă!
Mai fiecare om de presă știe de adevărurile simple enunțate și practicate de Larry King. Pentru mulți dintre 

confrați într-ale scrisului, însă, ascultatul interlocutorului e o povară, onestitatea e mereu concurată de tușele 
fățărniciei, în loc de o atitudine potrivită, reporterii epatează în fața celor pe care-i intervievează, făcând tot 
posibilul ca interlocutorul să se simtă „în plus” față de emanaţiile verbale. Toate acestea pe fondul lipsei totale 
de pregătire atât a vocii, cât și a pre documentării pentru materialele publicistice.

Nu! Larry King nu s-a vrut a fi o legendă.
Și-a făcut preaplinul în reverențele față de interlocutor, a fost și blând și incomod și, mai ales, a făcut tot 

posibilul pentru ca privitorul, ascultătorul sau cititorul cărților sale să afle de la invitat tot ceea ce era de aflat: 
adevărul. Faptul de viață despre care cei de acasă, din fotoliul comod din fața televizoarelor n-ar fi aflat 
niciodată. Îmbogățind, în acest fel, puterea de înțelegere a lumii în care trăim.

Abia acum, când a plecat, va deveni legendă.
Și nu pentru că și-ar fi construit intenționat acest statut, ci pentru simplul motiv că vorbitul și scrisul 

profesionist au clintit lumea din inerția începutului. Și, nu în ultimul rând, pentru respectul față de limba 
frumoasă, pe care a cultivat-o A dat sens și perspectivă trăirilor, emoțiilor, faptelor noastre cotidiene. Și, chiar 
fără să vrea, a devenit profesor de retorică pentru milioane și milioane de oameni. Dar, să nu uităm! Astăzi, 
legendele nu se nasc în athanor-ul alchimiștilor. Ci acolo, în miracolul limbii literare, în folosirea cuvântului 
„bine temperat”, în mirajul propozițiilor și frazelor reflectate în clarul oglinzii conștiinței umane, ca expresie 
concentrată a spiritului nostru din fractaliile divinității. Spuzind cerul cu vorbe alese. „Unii se tem – spunea Larry 
King în cartea sa „Secretele comunicării” – că, din cauza volumului atât de mare de informații, transmis prin tot 
atât de multe mijloace electronice, arta conversației se va demoda. Eu aș spune exact contrariul. Vorbim mai 
mult decât oricând, și în mai multe feluri decât oricând, tocmai datorită acestor noi mijloace. Dar conversația va 
rămâne cu noi atât cât vor exista oameni.” Și, undeva mai departe:

„Conversația nu trebuie să fie o provocare, o obligație aducătoare de tristeţe sau o modalitate de a-ți umple 
timpul. Vorbirea este cea mai mare invenție a omenirii, este posibilitatea de a stabili legături între oameni, și 
este una din plăcerile pe care ni le oferă viața. Gândeşte-te la orice conversație ca la o oportunitate… Și… 
Indiferent de calitățile tale de vorbitor nu uita:

1. dacă ai impresia că nu ești bun la asta, poți să fii bun;
2. dacă ai impresia că ești bun la asta, poți să fii și mai bun.
Nu încetați să vorbiţi!”, spune de acum Legenda lui Larry K.

R.V.

CÂND LA POALELE CERULUI, STELE DE CUVINTE…
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Sub egida UZPR, ASRAN (ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ROMÂNI 
DIN AMERICA DE NORD) a publicat revista DESTINE LITERARE, 
anul 14, nr. 52-53, iulie-dec. 2020.

După câteva cuvinte de salut, de raportare la dramaticul an 2020 și 
de încredere în noul an 2021, cu speranța de mai bine, cei trei ziariști 
și scriitori, Dana Opriță, redactor-șef (SUA), Liviu Pendefunda, 
redactor-șef (România) și Alexandru Cetățeanu, redactor-șef, 
fondator al revistei (Canada), își exprimă convingerea că revista (și 
cenaclul „Destine Literare”) vor promova în continuare valorile 
autentice ale culturii și literaturii române, într-un Dialog internațional 
la care vor participa oameni de cultură, români și de alte naționalități 
de pe patru continente. Astfel, citim în actualul număr texte 
importante ale unor scriitori din Republica Moldova, SUA, India, 
Polonia, Marea Britanie, Franța, Canada, Australia, Italia.

Revista are o tematică bogată și diversă, colaboratori de prestigiu, 
profesori universitari, ziariști, scriitori, oameni de cultură, are rubrici 
permanente, o ținută grafică de excepție, ilustrații, desene, picturi 
inspirate.

Dana Opriță, noul redactor-șef, doctor în filologie, i-a imprimat 
revistei o viziune nouă, modernă, cu subiecte de mare actualitate, 
de interes general, care incită la lectură și nu lasă pe nimeni 
indiferent.

Astfel, chiar din primele pagini, ea a introdus o temă nouă, un ciclu de articole despre limba română, prin care 
ea însăși își exprimă un punct de vedere competent și de autoritate. Mai exact, autoarea definește ideea 
globalizării („fenomen de transformare a lumii într-o unitate, care se manifestă la scara întregului glob, prin 
mijloace specifice” – Dicționar). În vremurile tulburi pe care le trăim ideea globalizării „atât de perfid insinuată 
de-a lungul a multor ani, pare că a atins apogeul. Totul, mă tem că absolut totul, stă sub semnul acestui cuvânt”.

Mai concret, ea se referă la domeniul limbii, care a fost afectată de acest virus. Nu e vorba despre 
transformările firești din fiecare limbă, ci despre similitudinea acestora la nivel global. Autoarea vorbește 
despre abrevierile absurde, despre abuzul de cuvinte străine, preluate fără a le adapta limbii materne, despre 
„anularea peronalității limbii”, despre necesitatea de a vorbi corect, ca o dovadă a iubirii limbii materne.

În continuare, prof. univ. dr. Ion Haineș publică un eseu despre Limba română în mass-media, în care 
pleacă de la avertismentul Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România privind „degradarea continuă 
a limbii române folosite în spațiul public, ca și a nivelului cultural general al celor care sunt luați drept exemple 
de către categorii largi de cetățeni.” Cei vizați de degradarea limbii române în spațiul public sunt politicienii, 
oamenii de media și „vedetele” divertismentului.

Autorul dă exemple din marii maeștri ai scrisului românesc – de la Eminescu, Caragiale, la Sadoveanu, 
Arghezi, Blaga, Nichita Stănescu, care au adus un cald elogiu limbii române. Vasile Alecsandri numea limba 
română „cartea de noblețe a unui neam”. Pentru Eminescu, limba este „măsurariul civilizațiunii unui popor”, 
Caragiale cerea ziaristului „cinste și gramatică”, iar Blaga considera că „limba este întâiul mare poem al unui 
popor”. Nichita Stănescu spunea: „A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria 
mea”.

S-au scris nenumărate poeme închinate limbii române. (Alexei Mateevici, Ienăchiță Văcărescu, George 
Sion). Autorul analizează, cu exemple concrete, degradarea limbii române în mass-media, la toate nivelurile: 
morfologic, sintactic, lexical, stilistic.

A APÃRUT 

Revista DESTINE LITERARE
ANUL 14, NR. 52-53, IULIE-DEC. 2020

Dr. Ion HAINEª
membru UZPR



La rubrica CENTENAR ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA, doamna Dr. Paula Braga Simenic (Slovenia), 
absolventă a Facultății de LImba și Literatura Română (1981), fostă studentă a Doamnei profesoare Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, titulara disciplinei Literatură universală și comparată, scrie despre minunata 
profesoară, care a marcat generația ei, prin înalta competență și dăruire, prin patosul comunicării, care a 
reprezentat cultura în A, bazată pe lectură în original a clasicilor greci și latini, pe o însușire organică a 
cunoștințelor, spre deosebire de cultura în V, cu o bază instabilă, cu acumulare de cunoștințe de-a valma, fără 
rigoare, fără continuitate.

La rândul ei, Dr. Dana Opriță aduce un cald elogiu personalității covârșitoare a profesoarei Zoe Dumitrescu--
Bușulenga. Ea amintește de studiile fundamentale de critică și istorie literară despre Eminescu și Creangă, 
despre studiile de istorie a culturii și cele de comparatistică, pe care le cunoștea dinainte. Triunghiul culturii 
trebuie să aibă bază în jos, adică în valorile clasice, spunea profesoara. Ca studentă, Dana Opriță a avut șansa 
să facă seminarul cu eminenţa profesoară, de la care a învățat să prețuiască valorile fundamentale ale culturii, 
Biblia, în primul rând.

Eseistul, filosoful culturii, academicianul Zoe Dumitrescu-Bușulenga, membru al unor importante instituiții 
europene, și-a exprimat dezamăgirea față de dezinteresul pentru lectură, de minimalizarea valorilor trecutului, 
față de Eminescu, de exemplu.

Autoarea elogiază UZPR, Seratele Eminescu jurnalistul și premiile acordate celor care cercetează opera 
și viața marelui nostru scriitor și jurnalist. La 20 aug. 2020, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea Zoei 
Dumitrescu-Bușulenga. În ultima parter a vieții, ea s-a călugărit sub numele de Maica Benedicta și a fost 
înmormântată la Mânăstirea Putna.

Dana Opriță poartă în suflet amintirea luminoasă a eminentei personalități care a fost Zoe Dumitrescu-
Bușulenga.

Prof univ. Dr. Florentin Smarandache dă informații foarte interesante despre Museo del Oro din Columbia. El 
prezintă câteva figurine și vase metalice, descoperite de arheologi, cu forme zoomorfe simetrice, obiecte de 
podoabe, discuri, platouri, statuete mici de ceramică, oale încrustate, măști aurite, încrustări în piele, sculpturi 
antropomorfe în lemn sau fier, picturi corporale, picturi pe obiecte de ceramică.

Urmează o rubrică fixă: CALENDARUL SCRIITORILOR ROMÂNI, susținută de Dana Opriță.
Excelent eseul Doamnei prof. univ. Dr. Anca Sîrghie despre Destinul psalmistului Tudor Arghezi.
Demonstrând o cunoaștere profundă a poeziei lui Tudor Arghezi și a poeziei române în general, Anca Sîrghie 

face o analiză nuanțată a psalmilor arghezieni, cu raportări la critici literari de prestigiu, dar oferind propria sa 

Doctor în filologie Dana Opriță dă și ea câteva exemple de anglomanie exagerată și atrage atenția asupra 
necesității protecției limbii române de către un for autorizat care să studieze folosirea, dezvoltarea, 
îmbogățirea, promovarea și difuzarea limbii române, așa cum este cel francez (Consiliul Superior al limbii 
franceze).

Pe aceeași temă, Milena Munteanu (Canada) publică un articol care, chiar prin titlul lui, În Sfântul Grai 
Românesc, spune totul. Ea vorbește despre „calitățile intrinsece ale limbii române de a exprima lumini, umbre 
și contraste, precum și un specific care nu poate fi capturat ușor în alte limbi”. Ea realizează că Sfântul Grai 
Românesc, cu asperitățile, dar și cu deliciile sale, reprezintă pentru ea „revenirea ACASĂ”.

În cadrul rubricii permanente Cine sunteți dvs, Doamnă/Domnule?, Dana Opriță îi ia un interviu lui Liviu 
Pendefunda, redactor-șef al revistei pentru România. Aflăm că medicul neurolog a ales poezia încă de 
timpuriu. (din clasa a VI-a), că a luat lecții de ghitară și de pictură, că a înființat un cenaclu al elevilor și al 
studenților în Iași, că a publicat primele versuri în Convorbiri literare, că a citit multă poezie și că „Poesia, 
adevărata poesie, reprezintă miracolul ce definește civilizația umană”.

Pentru el, activitatea științifică și cea artistică nu numai că nu se exclud, ci, dimpotrivă, sunt complementare. 
În același timp, aflăm că Liviu Pendefunda a editat două reviste de excepție -– „Contact internațional”; și „Acta 
Neurologică Moldavica”., că a fost invitat la Roma, unde a fost laureat la Festivalul de poezie, că, înainte de 
1989, a colaborat și la alte reviste și a fondat revista „Opinia studențească” și revista de cultură „Ateneu 
Hippocratic” (1983).

Liviu Pendefunda publică aici un grupaj de versuri.
Prof. Dr. Nicolae Dima (SUA) într-o Confesiune creștină face mărturisiri emoționante despre perioada 

anilor de închisoare, „cea mai importantă perioadă” a vieții sale. El a încercat permanent să afle care e sensul 
vieții, a scris și o carte pe această temă”– Scopul și semnificația Vieții” (2015);și a descoperit că adevăratul 
sens al vieții este cel spiritual, credința în Dumnezeu și în nemurirea sufletului.

La rubrica Eminescu, întotdeauna Eminescu, Lucreția Berzintu găsește o formulă originală de a lua un 
interviu imaginar lui Mihai Eminescu, folosindu-se de textele marelui gazetar, care „răspunde” la unele întrebări 
ce vizează realitatea noastră social-politică actuală.
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interpretare. Tema este delicată și a reprezentat în timp o mare diversitate de puncte de vedere, trecând prin 
perioada proletcultistă care reducea totul, schematic, la Psalmul din 1959, socotit drept „ultimul psalm”, prin 
care poetul respingea credința în Dumnezeu.

Referindu-se la manualele școlare actuale, autoarea constată, cu tristețe, că lui Arghezi i se acordă prea 
puțin spațiu, văduvind noile generații de o cunoaștere mai profundă a marelui poet.

Totodată, ea se întreabă și încearcă să răspundă de ce Tudor Arghezi a intrat la început de secol XXI într-un 
con de umbră, în favoarea noilor generații de poeți (Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana Blandiana). Din 
fericire, constată autoarea, la începutul secolului al XXI-lea psalmul se revitalizează, cunoaște,o nouă vârstă, 
prin versurile unor poeți ca Șerban Foartă, Theodor Damian, Dumitru Ichim, Marcel Miron, Dorel Vișan, Aura 
Christi.

Poezia psalmilor se înscrie în sfera poeziei filozofice, a marilor întrebări asupra existenței, iar Psalmii lui 
Arghezi reprezintă un adevărat model.

Un portret excepțional al Otiliei Cozmuță, O româncă în Japonia, face Radu Șerban, care ne-o aduce în 
actualitate pe jurnalista, scriitoarea, criticul de artă, pictorul, memorialistul îndrăgostit de fascinanta Japonie, 
de lumea japoneză, de artă japoneză, de pictură și sculptură japoneză, de arhitectură, de grădinile, de 
mobilierul japonez, de florile japoneze, („Țara crizantemelor”), de portul japonez, de trăsurile specifice, acele 
ricșe trase de oameni. (1901-1902).

Otilia Cozmuță (decedată în 1951) a avut relații de prietenie cu Brâncuși, Rodin, Anatole France, Ady Endre 
și cu alte personalități ale artei europene, iar biografia ei merită cunoscută, ca un adevărat roman.

Maria Nițu comentează cartea Marianei Pândaru – Călătorii între două extreme: De la Nordul Scandinav 
la țărmurile Bosforului. (2020). Ea privește călătoria „ca o frumoasă poveste”, călătoria ca o cunoaștere, 
îmbogățire de sine, între munte, inimă și suflet. Autoarea cărții prezintă experiențe unice, ca-ntr-un miraj. Totul i 
se pare miraculos, fascinant, fantastic, ea e total implicată sufletește în ce descrie,. Peste tot pe unde 
călătorește ea notează, înregistrează elementele specifice, arhitectonice, de istorie națională, particularitățile 
fiecărui popor.

Prof. univ. Dr. Ion Haineș prezintă o rubrică permanentă – EVENIMENTE UZPR. (iulie-august-septembrie)
O altă rubrică permanentă – ALT ARICI…  TOT POGONICI, Pagini pentru cei mici.
Dr. Dana Opriță prezintă cu căldură cartea Viața ca o carte, cartea ca un destin – Daniel Corbu despre 

Daniel Corbu în dialog cu Carmen Doreal. Un fragment din această carte este Eminescu, model în 
absolut. Eminescu și misiunea christică pentru poporul român.

Sergiu Cioiu își amintește cu nostalgie de prietenii săi din perioada boemă a vieții sale.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 95 de ani ai Virginiei Zeani, aceasta este evocată cu emoție de Livia Ciupercă, 

Adriana Rogovsci și Alexandru Cetățeanu, prieten cu marea artistă.
Prof. univ. Dr. Ion Haineș scrie o cronică despre cartea lui Florentin Popescu Convorbiri cu Theodor 

Damian (RawexComs, 2020), din care aflăm lucruri interesante despre cei doi scriitori și despre implicațiile lor 
în cultura și literatura din țară și din diaspora.

Radu Vida publică un excelent reportaj despre Cluj, însoțit de superbe imagini.
În sfârșit, Alexandru Cetățeanu (Canada) prezintă Pe ZOOM, din Montreal, activități culturale în timpuri 

grele. El vorbește despre efectele pandemiei pentru domeniul cultural, efecte terapeutice, în sensul că, 
începând din martie 2020, au avut loc (online) fructuoase dialoguri culturale cu personalități din patru 
continente. Este vorba despre Cenaclul Destine Literare, iar autorul face o cronică a celui de al 15-lea episod al 
cenaclului, în desfășurarea sa concretă.

Revista publică proză de bună calitate și foarte multă poezie, ceea ce e foarte bine, pentru că poezia ne 
îmbogățește gândirea și ne înfrumusețează sufletul.

În concluzie, „Destine literare” este o revistă de prestigiu internațional, o adevărată carte de vizită pentru 
cultura și literatura română din țară și din diaspora.

O ultimă observație: ilustrația revistei este una de excepție. Picturi inspirate, semnate de Carmen Stănescu, 
Vasile Mic, Doina Maria Constantin, Eduard Nițulescu, Carmen Doreal, Eleny Pendefunda.



(n. 15 iulie 1948, Codreni, raionul Cimișlia, Republica Moldova 
– m. 12 martie 2021, Chișinău, Moldova).

Nepotul arhimandritului Serafim Dabija, un duhovnic român deportat în Gulag, în 1947, Nicolae 
Dabija a fost scriitor, istoric literar, dar și publicist. Cărțile trebuie să aibă înger, misiunea lor este să îi 
facă pe oameni mai buni, credea el cu toată convingerea. Scrie și tipărește numeroase volume de 
poezie, proză, eseuri, literatură pentru copii, dar și manuale și studii documentare. Din paginile lor, e 
lesne de văzut cum se înalță aripi de înger.

În calitate de redactor șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, editat de Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, a avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova, de la sfârșitul 
anilor '80. 

În calitate de redactor șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, editat de Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, a avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova, de la sfârșitul 
anilor '80. 

Din 2003 este membru de onoare al Academiei Române, iar începând cu anul 2012, membru 
corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. 

De asemenea, este laureat al Ordinului Steaua României cu gradul de Comandor (2000), „pentru 
remarcabila sa operă poetică şi implicarea sa în redeşteptarea spiritualităţii româneşti”.

Din bogata sa activitate politică, amintim doar faptul că, în 2005, este ales președinte al Forumului 
Democrat al Românilor din Republica Moldova, organizație neguvernamentală de cultură și drept, 
la care au aderat peste 150 de organizații culturale, uniuni de creație, asociații neguvernamentale, iar 
din 2016 este și președinte al Mișcării „Sfatul Țării 2”, asociație nonguvernamentală care și-a propus 
unificarea națiunii române.

Cei care scriu, scriu cu pană de Înger, spunea el. Doar că, la unii dintre aceștia, îngerii rămân să-i 
însoțească în orice gest ar face. Astfel, personalitate marcantă, Nicolae Dabija a fost, deloc 
surprinzător, un exemplu de modestie, un om care și-a iubit țara și, mai presus de orice, „Această 
limbă fără moarte/şi plină de dumnezeire”, limba română. 

Dumnezeu să-l odihnească în pacea Lui eternă. 

Nicolae DABIJA
15.07.1948 – 12.03.2021
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Baladă

Cât trăim pe acest pământ
Mai avem un lucru sfânt,
O câmpie, un sat natal
O clopotniță pe deal.

Cât avem o țară sfântă,
Și un nai care mai cântă,

Cât părinții vii ne sunt
Mai există ceva sfânt.

Cât durea-ne-vor izvoare,
Ori un cântec ce dispare,
Cât mai avem ceva sfânt

Vom trăi pe-acest pământ.

Cât pădurile ne dor
Mai avem un viitor

Cât trecutu-l ținem minte
Mai există lucruri sfinte.

Cât Luceafărul răsare,
Și în cer e sărbătoare,
Și e pace pe pământ,
Mai există ceva sfânt.

Cât durea-ne-vor izvoare,
Ori un cântec ce dispare,
Cât mai avem ceva sfânt

Vom trăi pe-acest pământ.

Cât avem un sat departe
Și un grai ce n-are moarte

Cât ai cui zice părinte,
Mai există lucruri sfinte.

Cât durea-ne-vor izvoare,
Ori un cântec ce dispare,
Cât mai avem ceva sfânt

Vom trăi pe-acest pământ.

Mi-i teamă de o carte 

Mi-i teamă de o carte (o văd ades şi-n vis)
pe care aş deschide-o-nfrigurat
şi-n paginile ei aş da de-odat...

de toate versurile pe care încă nu le-am scris.

De care sufletul mi-i însă, îmbibat:
precum de apă un burete;

şi solie – din partea lor – mi-i orice vis curat,
şi mi-i devreme ora cea târzie.

Parcă mă văd citind – în acea carte
doar pân' la mijloc orice poezie,

ştiind ce-i scris, deodată, mai departe,
cum dintr-un rând poemu-ntreg învie.

Şi ochii-ar luneca, pustii de gânduri –
ca peste un destin ce se amână –
peste acele, dragi şi sfinte, rânduri,

precum transcrise de-o străină mână.

Nescrise foi se vor sălbătici-n sertare;
şi în amurguri vechi, cu iz amar, –
eu cartea ceea-aş răsfoi-o, arare;

ca pe-osânditul, propriul meu dosar.

Zidul 

Desenez o fereastră în zid,
în zidul surd, ca o moarte,
şi mă prefac c-o deschid
şi privesc pân-departe.

Doamne, ce sfinte peisaje
dat mi-i să văd uneori:

ce arbori cresc pe blindaje,
sau pe tranşee ce flori!

Soarele şade în ierbi încâlcit,
pământu-i de spice mai greu;

şi aproape că sunt fericit
în faţa peretelui meu.

... Desenez o fereastră-n zid, şi
se cască-o spărtură: în ea

m-aş teme să cad de n-aş fi
legat ca un lanţ de podea.

Săracă țară bogată

Frunză verde foaie lată
Săracă țară bogată!

Neam pribeag, nu undeva –
Emigrant în țara ta!

Tot ai zis c-așa ți-i scris:
Să fii liber doar închis!
Necăjitul meu popor,

Că-ți mai arde de umor!

Of, sătulule flămând
Lăngă ape însetând!

Cum cerșim cu gura mută
Pâinea tot de noi crescută.
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Iar, scripturile gândite de străbuni 
mi se zice c-ar fi pline de minciuni 

și că viitorul meu a și trecut, 
țara mea de dincolo de Prut.

Țara mea de dincolo de Prut, 
am să-ncerc, dacă-am să pot să uit; 

și, cum scriu la carte-naintașii, 
am să încerc ca să-mi iubesc vrăjmașii.

Dară dincolo de moarte, țara-a mea, 
nu mă părăsi, nu mă lăsa − 

când chemă-ma-vă la Dânsul, Dumnezeu, 
te implor să spui că sunt al tău.

Țara mea de dincolo de Prut, 
mi s-a dat poruncă să te uit.

... Dar de-o fi să mi te uit, suflet al meu, 
uite-mă pre mine Dumnezeu!

Țara mea de oameni triști,
Mult mă mir că mai exiști,

Ciopârțită în bucăți
Că te mai găsesc pe hărți.

Tot mai tristă te apuc
De când corbii te conduc

Și te duc – șontâc! – De zor
Spre Mărețul viitor.

Săracă țară bogată,
Vine vântul să te bată,
Vine cerul să te ningă

Și toți morții să te plângă.

N-o să mori de două ori:
Larg ți-a fost în închisori
Și cald ți-a fost în Siberii,
Țară prinsă-ntre imperii.

Fii cu Dumnezeu atentă:
Te prefaci in-de-pen-den-tă,
Te prefaci c-ai fi stăpână -

Cu cătușele în mână!

Și iar verde foaie lată,
Săracă țară bogată,
Săracă țară furată,

Mai și cânți, trasă pe roată...

Țara mea de dincolo de Prut 

Țara mea de dincolo de Prut, 
mi s-a dat poruncă să te uit, 

să te șterg din minte c-un burete, 
patria mea pusă la perete.

Și, ca-n anii noȘtri cei mai triști, 
iar să mă prefac că nu exiști, 

iar să mă prefac că nu pot plânge 
și că alta-i ruda mea de sânge.

Țara mea de dincolo de Prut, 
numai lacrima dacă-ți mai este scut, 

numai dorul te mai apără de rele, 
țară tristă-a Pruturilor mele.

Mi se-ngăduie și-acum, ca mai-nainte, 
să bocesc cu câteva cuvinte.

Trec pe stradă, necajit, și-mi zic:
of, mai bine mut – decât peltic!
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să ne aducă aproape și să rostim 
în credinţă cu inima 

plină de iubire și de bunătate:
Hristos a Înviat!

Colectivul de redacţie al revistei 

vă urează un Paște luminat, 
alaturi de cei dragi!

Paștele ne copleșește cu bunătate, 
iubire și pace, toate acestea într-o 

lumină sfântă, semn de la 
Dumnezeu 

că ne iubește și ne veghează.
Un ou care poartă culoarea 

iubirii în coaja și mireasma 
cozonacului ieșit din cuptor,

E noaptea sfântã

Icoana ta o port în suflet

Aduce liniºtea pe tâmpla mea

Clopotele bat, din Eter se-aud a 

îngerilor cânturi

E noaptea sfântã, alungã frica de 

singurãtate.

Un iz de tãmâie înconjoarã 

pãmântul

Curg lacrimi în rugãciuni pentru 

Dumnezeu

E noaptea luminatã de gânduri

Cu trupuri de cearã te aºteptãm 

mereu.

Pe multele Golgota

În clipa despãrþirii de trupul tãu

Ne-ai oferit iertarea

Apoi, fãrã prihanã ºi-ai încredinþat 

duhul.

În mâinile lui Dumnezeu.

Astãzi aºteptãm lumina, iertarea, 

speranþa ºi împãcarea

Rãmâi în viaþa noastrã flacãra vie

ªi nu ne pãrãsi niciodatã la greu.

E noaptea Învierii

În mâini purtãm candele aprinse

Ridicãm privirile cãtre cer,

ªoptim cu glasul tremurând;

Binecuvânteazã-ne Iisuse!

Coca POPESCU

Literare
Destine 
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Ronald Mackay s-a născut în Scoția în 1942 și a absolvit Universitatea din Aberdeen în 1967, an în care 
a fost numit de Foreign Office în funcția de profesor britanic de fonetică la Universitatea din București.

Profund influențat de cei doi ani petrecuți în România și de experiența anterioară ca tânăr lucrător în 
Insulele Canare, Ronald a optat pentru o carieră în domeniul de „problem solving”. A condus mai multe 
proiecte de development internațional în educație și dezvoltare rurală înainte de a scrie teza de doctorat în 
evaluarea proiectelor pe baza cercetărilor sale despre Inuiții din Arctica Canadiană.

Ca profesor titular la Universitatea Concordia din Montreal, a predat cursuri universitare de proiectare, 
management și evaluare a proiectelor. De asemenea, a funcționat în calitate de consultant pentru guverne 
străine, agenții ONU și organizații neguvernamentale cu probleme de reducere a sărăciei și a dezvoltării 
agricole.

După pensionare, Dr. Mackay a început să-şi scrie memoriile, piese de teatru și proze scurte 
autobiografice. Pe lângă "The Kilt Behind the Curtain", el este autorul a încă trei memorii: "A Scotsman 
Abroad: A Book of Memoirs 1967-1969. Spicuiri din istoria Catedrei de Engleză a Universității 
Bucureşti.", "Fortunate Isle, a Memoir of Tenerife" şi "A Tenerife con Cariño".

Dudu's scrape with defection

In 1968 I had made friends with a Romanian 
engineer, Dudu Popescu and his girl-friend Gabi. 
Dudu he told me that he had procured a ticket for a 
state-sponsored excursion to Istanbul.
“I'm going to defect in Istanbul.” Dudu looked at me 
with pain in his eyes. “I can't tell Gabi.”
I knew exactly what he meant.
“I want you to explain to her when she finds out! 
Please make her understand, Ron.”
I felt his hurt. In a society where anyone might turn 
informer, you dare not risk confiding even in your 
lover!
We shook hands. I watched the forlorn figure fail to 
get on a crowded trolley bus and resign himself to a 
lonely walk back to his tiny apartment.
For days, I listened in vain for Dudu's name on 
Radio Free Europe. Nightly, the CIA broadcast the 
list of defectors from communist countries.
After five breathless days, some instinct drove me 
to ring Dudu's apartment phone from the street. I 
used multiple fingers to dial so no observer might 
detect the number. His phone rang and rang and 

Ronald MACKAY
Canada

Cum a plănuit Radu să fugă din țară

În 1968 m-am împrietenit cu un inginer român, 
Dudu Popescu și cu prietena lui Gabi. Dudu mi-a 
spus că-şi procurase un bilet pentru o excursie 
sponsorizată de stat la Istanbul.

„Voi fugi la Istanbul.” Dudu s-a uitat la mine cu 
durere în ochi. „Nu-i pot spune lui Gabi.”

Știam exact ce voia să spună.
„Vreau să-i explici când va afla! Te rog, fă-o să 

înțeleagă, Ron.”
I-am simțit durerea. Într-o societate în care oricine 

ar putea deveni informator, nu îndrăznești să rişti a te 
confesa chiar și iubitei!

Ne-am strâns mâinile. M-am uitat la figura oropsită, 
cum n-a reuşit să se urce în troleibuzul aglomerat și 
cum s-a resemnat la o plimbare pe jos de unul singur, 
înapoi la apartamentul lui mic.

Zile întregi, am ascultat în zadar să aud numele lui 
Dudu la Radio Europa Liberă. În fiecare noapte, CIA 
difuza lista fugarilor din țările comuniste.

După cinci zile, cu sufletul la gură, instinctul m-a 
făcut să-l sun pe Dudu de la telefonul de pe stradă. 
Ca să formez numărul am folosit mai multe degete 
aşa încât nici un observator să nu poată detecta 

Acest număr al „Destinelor Literare” a fost suplimentat de către președintele revistei, 
Alexandru Cetățeanu, prin includerea textelor ce urmează



numărul. Telefonul lui a tot sunat. Dintr-o dată, 
sunetul s-a oprit. Am fost atât de surprins, încât am 
muțit.

„Zece!” Cumva, am rostit codul nostru. Dacă ar fi 
fost un agent al Securității, nu ar fi putut răspunde în 
mod corespunzător. 

„Douăzeci!” Replică Dudu!
Ȋn blocul lui de apartamente, am trecut prin nişte 

minute lungi și dureroase. Dudu a deschis ușa numai 
atât cât să-i văd fața mohorâtă și nedormită. A făcut 
un gest: „Afară!”

A apărut pe stradă și l-am urmat până-n Parcul 
Tineretului. După o plimbare circulară, cu capul 
plecat, s-a așezat la capătul unei bănci goale. Câteva 
minute mai târziu, m-am așezat la celălalt capăt. A 
ridicat ochii triști. N-am spus nimic.

„Am ajuns la aeroport. M-am alăturat grupului 
turistic. Am trecut prin controlul de la frontieră. Apoi, a 
venit un al doilea control de securitate. Aveam 
agenda mea românească. Securitatea m-a acuzat că 
port materiale interzise. M-am certat. M-au trimis 
acasă.”

„Din cauza unei agende?”
„Cu o noapte înainte, cineva a bătut la ușă. Nu am 

răspuns.”
A dat din cap, încă fără a-i veni a crede.
„Ciocănitul la uşă a persistat. Am deschis. Un 

bărbat mi-a arătat identitatea Securității. A insistat să-
l las înăuntru.”

Am dat din cap că am înțeles.
„Omul nu a făcut niciun comentariu referitor la 

apartamentul meu gol. Vândusem totul. Valiza mea 
era gata într-un colț. Telefonul stătea pe podea. Nu 
îndrăznisem să-l anulez. Agentul mi-a spus: "În 
timpul acestei excursii la Istanbul, Domnule 
Popescu, trebuie să vă respectați tovarășii și să ne 
raportați comportamentul lor la întoarcerea acasă.”

„Ce-ai spus?” Mi-am mușcat limba pentru că 
pusesem o întrebare atât de prostească.

Umerii lui Dudu s-au prăbușit, cu o rușine adâncă în 
ochi.

„N-am putut dormi toată noaptea. A doua zi, m-am 
prezentat la aeroport.” A ridicat din umeri. „Știi restul.”

N-am putut spune nimic ca să-i alin suferința.
„Dar încă mai am serviciul și încă o mai am pe 

Gabi!” A forțat un zâmbet. „Trebuie doar să-mi 
cumpăr mobila înapoi, înainte ca Gabi să afle ce 
plănuisem să fac. Nimeni nu știe nimic. În afară de 
tine.”

I-am oferit toți leii româneşti pe care-i aveam. I-a 
acceptat, iar eu am dat fuga la apartamentul meu să-i 
aduc.

Traducere Mariana Zavati Gardner

Lapte acru

Un camion era parcat pe trotoar în zăpadă, în 
spate, o grămadă de oameni. Românii, am aflat, 
preferau o buluceală în loc de o linie ordonată. 
Vânzătoarea de lapte, o femeie al cărei aspect 
sugera că ar putea lucra ilegal ca luptătoare de 
greco-romane, a impus cu succes un pic de disciplină 
clienților ei.

rang. Suddenly the ringing stopped. So surprised 
was I, that I couldn't speak.
“Ten!” Somehow, I managed our code. If it was a 
Securitate agent, he could not respond 
appropriately. 
“Twenty!” It was Dudu!
I suffered long, painful minutes striding to his 
apartment building. Dudu cracked the door open 
just far enough for me to see a grim, sleepless 
face. He gestured, “Outside!”
He appeared on the street and I followed him to 
Parcul Tineretului. After a circuitous walk, he sat 
down at one end of an empty bench, head bowed. 
Minutes later, I sat down at the other end. He raised 
sad eyes. I said nothing.
“I got to the airport. I joined the tour group. We 
passed through immigration. Then came a second 
security check. I was carrying my Romanian 
address book. The Securitate accused me of 
carrying forbidden material. I argued. They sent me 
home.”
“Because of an address book?”
“The night before, there came a knock at my door. I 
didn't answer.”
He shook his head, still in disbelief.
“The knocking persisted. I opened. A man showed 
me Securitate ID. He insisted I let him in.”
I nodded my understanding.
“The man made no comment about my apartment 
being empty. I'd sold everything. My suitcase stood 
ready in the corner. The telephone sat on the floor. I 
did not dare to cancel it. The agent said, 'During 
this excursion to Istanbul, Domnul Popescu, you 
must observe your companions and report their 
behaviour to us on your return.'”
“What did you say?” I bit my tongue for asking such 
a foolish question.
Dudu's shoulders slumped, shame deep in his 
eyes.
“I couldn't sleep all night. Next day, I presented 
myself at the airport.” He shrugged. “You know the 
rest.”
I could say nothing to lessen his misery.
“But I still have my job and I still have Gabi!” He 
forced a smile. “I just have to buy my furniture back 
before Gabi finds out what I planned to do. Nobody 
knows. Except you.”
I offered him all the Romanian Lei I possessed. He 
accepted, and I returned to my apartment to fetch 
them.

Sour Milk

A truck was drawn up in the snow on the sidewalk, 
behind it a crowd. Romanians, I'd learned, 
preferred a shoving match to an orderly line. The 
milk-vendor, a woman whose build suggested she 
might moonlight as a wrestler, successfully 
imposed a little discipline on her customers.
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„Să aveți suma exactă la dumneavoastră”, 
avertizase Profesorul Ștefănescu Drăgănești, 
Luptătoarea nu avea răbdare. M-am alăturat cozii, 
care m-a împins spre lăzile cu lapte și borcanele cu 
iaurt. Mintal, repetam comanda în limba română. 
„Lapte și iaurt, vă rog!”
Eram gata să-mi dau comanda, când o bătrână m-a 
lovit dureros cu piciorul și s-a pus în fața mea, 
forțându-mă să ies din rând. Un bătrân simpatic m-a 
tras de haină și m-a împins înapoi la coadă.

„Lapte și iaurt, va rog, doamna!” Am cerut.
A spus ceva ce suna ca şi cuvântul englezesc 
„portar”. Era, poate, un arbitru de fotbal, mai degrabă 
decât o luptătoare profesionistă? Nereușind să 
înțeleg, m-am oprit și am fost imediat împins 
deoparte.

Cu mâna goală, mi-am atins rana și m-am întrebat. 
„Mi se refuză laptele pentru că sunt occidental?” Era 
puțin probabil. Ca occidental, oamenii mă evitau, dar 
nu mi s-a refuzat niciodată serviciul. M-am uitat, 
nedumerit. Clienții-şi strigau comanda la Luptătoare, 
la fel ca mine, predau suma exactă și ea le împingea 
sticlele pline. Enervat de eșecul meu, m-am 
concentrat și am aflat explicația. Fiecare client era 
implicat în două tranzacții simultane. Dădeau banii 
Luptătoarei și întindeau sticlele goale asistentei ei 
care le punea într-o ladă din metal.
Îmi lipseau sticlele goale! Luptătoarea strigase: 
„Sticle goale!”

Până acum, am aflat că rezolvarea unei probleme 
în România însemna să fi prezentat imediat cu o alta.
„Cum pot obține sticle goale pentru a le schimba 
pentru cele pline?” Renunțasem demult să cumpăr 
lapte acru din Piața Unirii și nu aveam sticle sau 
borcane goale. Așa că am așteptat până când 
mulțimea a fost servită și Luptătoarea a început să 
împacheteze.

„Vă rog, doamna!” Am decis să tratez Luptătoarea 
cu cea mai mare curtoazie. „Pot să cumpăr o sticlă 
goală de lapte și un borcan gol de iaurt, vă rog?”
„Un leu şi douăzeci!” Ea a făcut un efort herculean 
pentru a-şi transpune încruntarea într-un zâmbet.

Am predat monedele. Asistenta ei mi-a dat sticlele 
goale. Apoi, am repetat ordinul meu original. „Lapte și 
iaurt, vă rog, doamnă!” I-am înapoiat sticlele goale 
asistentei ei și i-am dat banii exacți. Mi-a dat sticlele 
pline. Am fost încântat.
Pentru prima dată în luni, înapoi în apartamentul 
meu, m-am bucurat de laptele proaspăt și de cel mai 
bun iaurt natur pe care l-am gustat vreodată.

Mai târziu, în acea dimineață le-am povestit 
studenților mei despre experiența mea din zori și că, 
până în ziua aceea, crezusem că tot laptele vândut în 
România era acru. Au considerat că povestea mea 
era hilară. I-am apreciat pentru râsul lor prietenos și 
interesul pe care l-au arătat rutinei vieții mele de zi cu 
zi.

Traducere Mariana Zavati Gardner

“Take the exact change with you,” Professor 
Ştefanesu Draganeşti had warned. Apparently, the 
Wrestler had no patience. I joined the crowd and let 
it sweep me towards the crates of milk and jars of 
yogurt. Mentally, I  was rehearsing my order in 
Romanian. “Lapte și iaurt, vă rog!”
I was about to call my order when an old woman 
kneed me in the groin and cut infront of me forcing 
me out of line. A sympathetic old man grabbed my 
coat and pulled me back into line.
“Lapte și iaurt, vă rog,doamnă!” I called.
She said something that sounded like the English 
word . Was she perhaps a football referee “goalie”
rather than a professional wrestler? Failing to 
understand, I paused and was immediately shoved 
aside.
Empty-handed, I caressed my injury and wondered. 
'Am I being refused milk because I'm a Westerner?' 
That was unlikely. As a Westerner, people had 
shunned me, but I'd never been refused service. I 
watched, puzzled. Customers yelled their order to 
the Wrestler just as I had, handed over the exact 
change and she thrust full bottles at them. Annoyed 
by my failure, I concentrated and found the 
explanation. Every client engaged in two 
simultaneous transactions. They handed money to 
the Wrestler and extended empty bottles to her 
assistant who thrust them into a metal crate.
I lacked empty bottles! The Wrestler had shouted: 
“Sticle goale!”
By now, I'd learned that resolving one problem in 
Romania meant being presented immediately with 
another.
'How can I get empty bottles to exchange for full 
ones?' I'd abandoned buying sour milk at Piaţa 
Unirii long ago and had no empties. So, I waited 
until the crowd had been served and the Wrestler 
began packing up.
“Vă rog, doamna!” I decided to treat the Wrestler 
with the utmost courtesy. “Pot să cumpăr o sticlă 
goală de lapte și o sticlă goală de iaurt, vă rog?”
“Un leu si douazeci!” She made a Herculean effort 
to rearrange her scowl into a smile.
I handed over the coins. Her assistant passed me 
the empties. Then I repeated my original order. 
“Lapte și iaurt, vă rog,doamnă!” I returned the 
empty bottles to her assistant and passed her the 
correct money. She handed me full bottles. I was 
delighted. 
Back in my apartment I enjoyed fresh milk for the 
first time in months and the best plain yogurt I have 
ever tasted.
Later that morning I told my students about my pre-
dawn experience and that until that very morning, I 
has assumed that all milk sold in Romania was 
sour. They thought my story was hilarious. I loved 
them for their friendly laughter  and the interest they 
took in the trivia of my daily life.
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Alexandru CETÃÞEANU
Canada

Am aflat cu tristeţe de plecarea spre o lume mai bună a fostului general Ion Mihai Pacepa şi îi doresc drum 
bun! Dumnezeu să-l judece aşa cum merită şi să-l ierte dacă a greşit cu ceva în viaţă! Eu sunt convins că dacă 
vor fi puse corect în balanţă cele bune şi cele rele, zeiţa justiţiei cu „blindfold” la ochi, va da o „sentinţă” corectă 
şi adevărul va prevala, în ciuda dezinformărilor care s-au tot propagat şi se propagă prin mass-media 
românească post-ceaușistă, despre acest renumit român. Dar până atunci, vă invit să citiţi relatarea mea şi să 
trageţi concluziile care vi se vor părea logice.

Acum vreo 14 ani mă aflam în Florida; locuiam la familia Netuţa şi Claude Matasă, marele şi regretatul meu 
prieten, mai exact profesorul univ. dr.dr. Claudiu Matasă (avea două doctorate – unul luat în Austria şi altul în 
SUA), inginer chimist şi mare inventator. La aceşti prieteni dragi m-am refugiat aproape în fiecare an de iernile 
canadiene şi mă simţeam ca acasă. Îl admiram nespus pe Claude – o enciclopedie de cultură, vorbitor de patru 
limbi – franceza ca limbă maternă şi condamnat politic – supravieţuitor norocos al puşcăriilor comuniste – a 
trudit şi la criminalul canal Dunăre – Marea Neagră ! Într-o zi, Claude m-a întrebat :

– Alex, ce părere ai de generalul Mihai Pacepa? M-a luat cam prin surprindere întrebarea, dar am răspuns 
fără ezitare : 

– După a mea părere, şi-a riscat viaţa ca să poată demasca mizeria morală comunistă din RSR, cu iubiţii 
conducători Ceauşeşti în frunte! Este de partea noastră a… „cortinei”. Citisem pe nerăsuflate încă din anul 
1987 cartea de mare succes a generalului – Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief (publicată 

Drum bun spre Eternitate,

Mihai Pacepa!



după 1989 şi în România cu titlul Orizonturi roşii ) care a făcut vâlvă pe Planetă, nu exagerez. Şi acum este de 
actualitate şi se poate cumpăra pe Internet cu 22 până la 76 de dolari exemplarul (datorită cererii, a scos mai 
multe ediţii), plus vreo 22 de dolari transportul. 

– Aşa cred şi eu – o să-l cunoşti. Suntem prieteni – am fost colegi la Politehnică, la Chimie Industrială. 
– Înseamnă că l-aţi avut profesor pe unchiul meu Papa Costeanu (prof. univ. dr. Gheorghe Costeanu - nenea 

Gigi, cum îi spuneam eu), aşa este?
– Sigur, era tare simpatic, l-am avut profesor de chimie anorganică! mi-a confirmat surprins prietenul meu. Şi 

aşa, conform sintagmei „les amis des mes amis sont mes amis” m-am împrietenit şi cu Generalul. Am 
comunicat pe email prin intermediul lui Claude (nu am vrut nici eu şi nici Mihai să comunicăm direct), iar după 
ce prietenul meu ne-a părăsit pentru totdeauna (la data de 24 martie 2011) am comunicat prin „condamnatul la 
moarte” Constantin Răuţă, de asemenea un om special şi prieten drag, apreciat și stimat de mulți americani din 
clasa de mijloc a societății. 

Din ce știu, pot să afirm fără ezitare că Ion Mihai Pacepa a fost un român patriot, cu multă dragoste pentru 
România şi tot ce era Românesc. Îmi amintesc cum a izbucnit în lacrimi când a văzut un platou cu mici şi cartofi 
prăjiţi, pe care Netuţa i-a cumpărat în grabă (nu se aștepta la vizită) de la restaurantul Transilvania din 
Hollywood/Florida. Dorea din suflet ca România să prospere după căderea comunismului, la care el a avut o 
contribuţie importantă, cum afirma și fostul preşedinte Ronald Regan. Tot ce a făcut în viaţă, a fost pentru binele 
României. Americanii vorbesc despre el cu multă admiraţie, spun asta în cunoştinţă de cauză. Cele 5 cărţi pe 
care le-a scris, au fost traduse în mai multe limbi şi sunt încă de actualitate, cum am spus mai sus. La curent cu 
proiectele mele, când am scos revista Destine Literare, mi-a trimis un mesaj superb de încurajare, Welcome, 
DESTINE! , pe care l-am publicat în engleză şi franceză ( îl puteţi citi la linkul : https://destine-literare.com/wp-
content/uploads/2019/05/1.pdf , pagina 54). Apoi, după ce mi-a acordat un interesant interviu pe care l-am 
publicat în revista Destine Literare din august 2017 (poate fi citit de la acest link: https://destine-
literare.com/wp-content/uploads/2019/05/66.pdf ) m-a rugat să trimit revista şi profesorului de Drept şi scriitor - 
Ronald J. Rychlak, de la Facultatea de Drept a University of Mississippi. Citiți anunțul și cuvintele de laudă ale 
p ro feso ru lu i  desp re  gene ra lu l  r omân ,  î n  cunoscu ta  pub l i ca ț i e  The  Epoch  T imes  : 
https://www.theepochtimes.com/ion-mihai-pacepa-1928-2021_3696496.html. Deci... de la această 
personalitate americană, s-a aflat trista veste a morţii lui Mike (cum i se adresau prietenii). Cum să moară, dacă 
era mort de mult? Oare cei care dezinformau, își vor cere scuze? Era ceva adevărat din ce i se imputa 
„trădătorului”? Împreună, au scris renumita carte DESINFORMATION, pe care am citit-o cu mult interes. Cred 
că a fost tradusă în română şi știu sigur, în mai multe limbi, inclusiv limba rusă. Este o carte de referinţă – 
recomandată spre a fi citită de către toţi ofiţerii de la Central Intelligence Agency (CIA) şi de studenţii de la 
diferite universităţi americane. Accesați acest link să vă convingeți: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Disinformation_(book)

Tot de la prof. Rychlak am aflat că fostul consilier al „damei de fier” Margaret Thatcher, prim ministru al 
Angliei, pe nume Christopher Monckton, ziarist şi influentă personalitate politică în lumea anglofonă (nu îi mai 
menţionez şi titlurile nobiliare), l-a numit în anul 2017 pe generalul locotenent Ion Mihai Pacepa cel mai 
influent om al secolului 20 şi al începutului secolului 21!!! Oare vor crăpa de ciudă cei care au perpetuat 
dezinformările de la Ceaușescu până în prezent? Oare își vor cere scuze? Mă îndoiesc – de unde atâta 
demnitate? Despre curajul și despre cărțile scrise de românul nostru, s-a auzit pe mai toată Planeta – am fost 
întrebat despre el în India, în Japonia, în Italia … Oare nu ar fi cazul să ne mândrim cu o aşa personalitate, în loc 
să o împroşcăm cu noroi? Îmi vine să compar situaţia aceasta cu metehnele de odinioară, una gravă fiind și 
rejectarea şi insultarea lui Brâncuşi de „academicienii” comunişti în 1951 – au trebuit să treacă ani buni ca să 
înţeleagă unii romîni, aportul pe care Brâncuşi l-a adus Umanităţii, că a fost un geniu, o mândrie pentru 
România. 

Este clar ca „lumina zilei” că Mihai a trădat, dar ce? Răspunsul este simplu. În 1978 a trădat nimic altceva 
decât sistemul totalitar comunist și criminal, impus de Stalin și perpetuat de o gașcă de profitori români, loiali 
marxism-leninismului. Nu a trădat România, cum se confundă intenționat. Cei afectaţi și frustrați din RSR (acei 
favorizați ai regimului comunist precum și „cei mai iubiţi fii ai boporului” ) plus cei din URSS (puternicul KGB), au 
turbat de furie; și este uşor de imaginat, cunoscând procedeele bolşevice, că s-au fabricat dezinformări şi i s-au 
imputat „trădătorului” , fel de fel de „nelegiuiri”, ca să-l compromită în ochii românilor și al străinilor. Că a fost 
condamnat la moarte, că au fost plătite milioane de dolari unor asasini de meserie ca să-l elimine, ca a fost 
nevoit sa-și schimbe identitatea etc., este bine ştiut, dar nu se reamintește prea des. Aşa s-a procedat şi în 
cazul lui Costel (Constantin) Răuţă (cercetător la NASA !) şi cu mulţi români care au avut curajul să părăsească 
„raiul comunist”, fără „voie” de la Partid. Unii au scăpat de „mâna lungă” a Securității, alții...nu. Este greu de 
imaginat viața grea a acestui OM, care a dejucat acțiunile asasinilor și a stat ascuns, cu altă identitate, cu 
operații estetice etc., toată viața după defectarea din 1978. A murit cu adevărat (că după dezinformatori era 
mort de mult!) la aproape 93 de ani și acest fapt a fost și încă mai este marele necaz al celor care îl doreau mort 

190 Anul 15 · Nr 54

W
W

W
.D

ES
TI

N
E-

LI
TE

R
A
R
E.

C
O

M



și care tot mințeau ca nu mai este printre cei vii de acum vreo 15 ani. Nu mor caii când vor câinii... – așa zicea și 
regretatul poet Cezar Ivănescu. 

Mă întreb şi vă întreb, distinşii mei cititori, de ce şi acum, după moarte, mai sunt unii tovarăşi , care mint, pur şi 
simplu, ca să-l defăimeze pe temerarul Ion Mihai Pacepa? Un tovarăş despre care aflu că se numeşte Cornel 
Nistorescu, nu știu cine este, aș face pariu că a fost un cântăreţ de bază în „corul cântăreţilor partidului” este şi 
„doctor” în insulte şi defăimare la adresa lui I.M. Pacepa, chiar dacă zice că nu este „doctor”. Nu citesc 
„cotodiene” româneşti, dar am primit linkul pe WhatsApp şi am greşit că l-am deschis. Mi-a atras atenţia cum îl 
descrie tovarăşul Nistorescu (îi place adresarea de... tovarăş) pe „Tovarșul Podeanu” – respectiv Ion Mihai 
Pacepa. Citez: „...era un nemernic tânăr, cu silă de carte şi cu mare drag de putere.” Oare chiar nu ştie, sau se 
face că nu ştie, că acel „nemernic tânăr” a fost un student briliant şi a devenit inginer chimist? L-am întrebat pe 
colegul lui la Politehnică - prof. dr.dr. Claudiu Matasă dacă chiar era adevărat că avea o memorie uluitoare, că 
putea memora pagini întregi de carte de telefoane, cum eu nu credeam că este posibil. Aflaţi că era adevărat, 
avea o remarcabilă memorie eidetică şi multă voinţă. Mihai Pacepa cânta la vioară şi avea „mare drag” de 
chimie. A fost ofiţer tehnic şi nu în aparatul de represiune al Securităţii. Nu am timp să mai menţionez şi alte 
„inexactităţi” (ca să le spun aşa...) ale tovarăşului „lup moralist”, vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi, 
dacă vă interesează. 

Am mai primit un link la o „analiză excepțională” scrisă de un profesor (se pare) pe nume Theodor Codreanu, 
publicată în revista Contemporanul. Titlul aberant cu , „hiclenii” de om cu probleme de logică (îmi cer scuze 
dacă greșesc, este percepția mea), „întrebări dilematice” amestecate cu dezinformații de origine securistă, 
imaginație bogată, acuzații și chiar insulte nefondate...este greu de urmărit. Poate există în „analiză” și 
informații corecte, dar sunt greu de separat - se pierd printre cele false. Oricum, este de apreciat cât de mult s-a 
documentat, dar nu a avut acces la surse directe. Domnul Codreanu îl citeaza și pe americanul Larry L. Watts, 
care nu îmi dau seama „în ce ape se scaldă” – sper să aflu curând.

Între timp, vă recomand să accesați site-ul ofițerului FBI - Waine A. Barnes (care a învățat limba română la 
servici și este scriitor) unde veți găsi, pe lângă eseuri superbe despre artă și două eulogy despre doi români pe 
care i-a cunoscut bine – Constantin Răuță și Mircea Căpățînă-Rață. Mi-a confirmat că în câteva zile va publica 
pe site-ul lui și un laudațio despre generalul Mihai Pacepa, pe care l-a cunoscut foarte bine, au lucrat împreună 
și au fost prieteni. Acesta este linkul: https://www.waynebarneswriting.com/investigations . Vă destăinuiesc 
faptul că Wayne așteaptă de vreo doi ani aprobarea de la FBI pentru a publica o carte inedită, cu multe 
informații despre România și români, inclusiv despre întâmplarea ciudată cu arhiepiscopul Valerian Trifa.

Închei aceste rânduri cu vorba creştină – Dumnezeu să-l ierte pe Ion Mihai! 

A.C. 21 feb. 2021

PS. A fost publicată și relatarea despre generalul Mihai Pacepa a ofițerului FBI - Wayne A. Barnes (incredibil 
cât de corect mi-a scris un email în limba română !) , în The Epoch Times. Acesta este linkul: 

https://www.theepochtimes.com/a-personal-perspective-on-ion-mihai-pacepa_3704384.html 
Lectură placută!

Îi mulțumesc lui Wayne pentru amabilitatea de a accepta să participe la cenaclul Destine Literare din 27 
februarie – a fost o adevărată surpriză prezența unei așa personalități la o întâlnire cu români de 
pretutindeni! Ne-a povestit despre General și a răspuns la mai multe întrebări. 

A.C.
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A S R A NSOCIAÞIA CRIITORILOR OMÂNI DIN MERICA DE ORD

Destine Literare
vă urează

Paște Fericit!

Coperta 1 · Bucovina, Capiþe de fan from Marius Herea Composer 
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