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Editorial 

 

    Ionel MARIN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

România la răspântie de drumuri   

  
       Adesea am afirmat că omul este o fiinţă 

unică în manifestare, o fărâmă din infinitul mare, 

din universul văzut şi cel nevăzut, un crâmpei de 

lumină, bucurie şi suferinţă cu dorul permanent 

către Nemărginire.  

Se spune că românul este ,,o minune a istoriei” şi 

cred că este adevărat. Au trecut milenii peste 

această zonă a lumii şi am supravieţuit tuturor 

furtunilor. Desigur nu e puţin lucru să retransmiţi 

urmaşilor glia străbună şi să rămâi făclie tainică a 

creştinismului şi punte de iubire către Europa şi 

întreaga lume. Acad. Constantin C. Giurescu 

(13.10.1901-13.11.1977), afirma în volumul 

,,Istoria românilor”: ,,…suntem unul dintre cele 

mai vechi popoare ale Europei şi cel mai vechiu 

din sud-estul European. Strămoşii noştri Dacii 

sau Geţii locuiau acest pământ cu optsprezece 

veacuri înainte de Hristos”. Românii au învăţat 

lecţia iubirii, stau la porţile vieţii cu smerenie şi 

nădejde pentru a-şi asigura mântuirea.   

Savantul Albert Einsten afirma: ,,Există două 

moduri de a-ţi trăi viaţa: ca şi cum nu ar exista 

miracole sau ca şi cum totul ar fi un miracol’’.   

Omul este un mărgăritar al vieţii, un miracol 

Dumnezeiesc şi descătuşat de răutate şi frică, 

înfloreşte şi produce bucurie semenilor şi lumii. 

Dar ce se întâmplă de câţiva zeci de ani? Este 

vorba de un naufragiu al civilizaţiei, de o 

amplificarea a răului, o creştere a răutăţilor, a 

lăcomiei, violenţei şi nesimţirii?...Din cauza 

sărăciei fenomenul migraţiei a luat o amploare 

fără precedent în istorie. Şi, din nefericire pentru 

noi, românii au luat masiv calea străinătăţii. 

Astăzi neamul Românesc, popor muncitor şi nu 

parazitar doreşte să trăiască în libertate, să-şi 

făurească singur viitorul. Nu e normal să 

pribegim în lumea largă şi generaţia tânără să nu 

aibă un drum bun spre afirmare în propria ţară. 

Libertatea, credinţa şi iubirea nu se negociază 

niciodată. Acestea se impun şi câştigă prin 

implicare responsabilă şi curaj. 

Nu poţi fi liber fără iubire. Omul, fiinţă creatoare, 

parte din natură, a creaţiei divine nu trebuie să 

renunţe la credinţă, să dorească să devină 

superman, ori Dumnezeu. Unul singur este 

Dumnezeu, izvorul vieţii şi al nemuririi.  

De ne îndepărtăm de valorile umane, ori le 

minimalizăm şi facem din oameni fiinţe docile, 

lipsite de libertate şi drepturi, aducem mari 

deservicii umanităţii, mutilând societatea, 

robotizând viaţa. 

Sper să nu ajungem vreodată la o iubire 

controlată, la un control prin roboţi ai planetei 

noastre. Rostul vieţii este de a ne bucura de 

frumuseţea zilei, de valoarea fiecărei clipe. 

Strălucirea, măreţia, frumuseţea Universului sunt 

de necuprins în cuvinte. De aceea şi viața este un 

miracol, o enigmă, o minunată şi sacră taină, o 

nesfârşită mirare precum sunt anotimpurile, zilele 

săptămânii, răsăritul şi apusul soarelui, etc.  

Viaţa normală înseamnă: echilibru, demnitate, 

onestitate, respectul valorilor umane. 

Sunt astăzi două lumi paralele, diametral opuse şi 

în care averea şi mărirea nemeritate au produs 

stăpâni nemiloşi şi enormă suferinţă şi 

nedreptate. Globalizarea, după unii, înseamnă 

,,dezumanizare, amestecarea forțată a raselor, 

emigrație și haos economic, politic si social-

cultural”. După alţii ,,Globalizarea presupune 

cooperare globală pe principii fundamentale de 

drept codificate, îndelung și înțelept negociate 

global, respectul tablei de valori universale, 

validate de milenii, prin consens pe Terra 

comună”. Să spunem un NU hotărât ideologiilor 

politice, orientărilor politice care nu urmăresc 

binele public, interesele majore ale cetăţenilor 

lumii…Peste toate crizele s-a aşezat un ,,nesimţit 

de virus” care se tot reinventează şi face ravagii 

aproape în întreaga lume.  

Patriarhul Daniel afirma: ,,Să transformăm 

perioada de criză medicală într-una de întărire în 

credință și sporire a dragostei”. Cred că nu este 

firesc să fie omogenizate, lichidate diferenţele 

dintre diferitele religii din lume.  

Nu este normal să fie minimalizat rolul religiei, al 

propriei credinţe şi al familiei în societate.  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein


Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      4 

 
  

După această pandemie lumea întreagă se va 

schimba. Este posibil să apară noi concepte, 

referitoare la relaţiile inter-umane, de modele 

sociale. Corupţia, nedreptatea, fărădelegea au 

sporit valul de nemulţumiri….  

Politizarea excesivă a raţiunii, a vieţii sociale, pot 

duce la un nou tip de totalitarism. 

Nu vom avea calitate și performanță până nu vom 

numi omul potrivit la locul potrivit, pe bază de 

competență și expertiză profesională. De aceea se 

impune, cu excepția miniștrilor, urgent depo-

litizarea tuturor  unităților sanitare și școlare de 

pe tot teritoriul României.    

Anii 2020 şi 2021 au rămas în conştiinţa noastră 

ca ani atipici din toate punctele de vedere şi în 

care pandemia globală - COVID-19, a provocat 

în toate naţiunile lumii: boli, stres, haos, ură, 

dezamăgire, manipulare, eşec, anxietate, sărăcie, 

enormă suferinţă şi milioane de morţi. 

Nu putem permite ca Planeta să se transforme 

într-un imens lagăr, cu prizonieri voluntari şi să 

renunţăm la frumuseţea relaţiilor interumane, a 

rostului sacru al vieţii omului pe Pământ. Este 

inuman să renunţi la îmbrăţişarea copilului, a 

părinţilor, să renunţi la libertate - cel mai minunat 

dar al divinităţii. 

Cum să te lupţi cu problemele? - Cu bucurie.  

Dar cu suferinţa? – Cu răbdare. 

Complexitatea problemelor lumii contemporane 

necesită noi abordări şi mai ales soluţii urgente 

de reducere a inechităţilor şi de respect a 

drepturilor fundamentale ale oamenilor.  

Acad. Ioan Aurel Pop afirmă: ,,Patriotismul 

înseamnă iubire și nu ură sau discriminare”. Este 

momentul să ne întrebăm care mai este rolul şi 

locul României în Europa, în lume? Să alegem 

drumul care ne duce către progres, stabilitate şi 

viitor liber şi prosper. 

Personal consider că trebuie să realizăm urgent 

câteva probleme majore, printre care: 

*Asigurarea căilor şi metodelor care duc către 

stabilitate economică, social-politică, financiară, 

etc. Învăţarea lecţiilor ce ţin de: unitate, 

suveranitate, libertate, demnitate naţională, de 

interesul naţional, etc. 

*Bunul simţ, respectul faţă de semeni, 

cumpătarea, pregătirea şi competenţa necesară 

pentru toţi cei ce doresc funcţii, ranguri, putere. 

Reducerea inechităţilor în ce priveşte salarizarea 

şi pensionarea. Deja s-a ajuns la un grad mare de 

sărăcire a populaţiei.  

*Recuperarea libertăţii interioare, a Sinelui, 

înlăturarea slugărniciei, a lipsei de demnitate şi 

de implicare în promovarea intereselor României 

şi cetăţenilor români din lume 

*Autogestionarea nevoilor naţionale, colective, 

familiale şi individuale în concordanţă cu nevoia 

de libertate a omului. 

*Recâştigarea suveranităţii naţionale, a 

independenţei energetice prin construirea a încă 

una-două reactoare nucleare la Centrala nucleară 

de la Cernavodă. 

*Respectarea drepturilor fundamentale prevăzute 

în Constituţie şi legi. 

*Asigurarea dreptului la muncă, promovarea 

produselor româneşti în Europa şi în lume, 

lichidarea şomajului prin construirea de noi 

obiective industriale şi repunerea în funcţiune a 

obiectivelor strategice inclusiv cele ce ţin de 

industria naţională de apărare.  

*Încetarea răfuielilor politice, solidaritate, frăţie 

şi prietenie nu ură şi dezbinare, învrăjbire. Avem 

obligaţia să lăsăm generaţiilor viitoare o patrie 

liberă, demnă şi să asigurăm condiţiile necesare 

revenirii românilor la matca strămoşească. Doar 

munca cinstită, credinţa, educaţia şi cultura, 

respectarea cu sfinţenie a simbolurilor naţionale 

şi a valorilor fundamentale ale umanităţii ne 

asigură un viitor firesc, strălucit. 

A sosit vremea schimbărilor în conştiinţa şi 

mentalul nostru, în comportament şi implicare. 

Se impune o reală schimbare în gândirea, 

educaţia fiecărui om, în formarea de caractere 

noi, de specialişti valoroşi, oneşti şi cu alese 

virtuţi. Educaţia, cultura trebuie să ne ajute să 

înţelegem realitatea, să alungăm răutatea, 

duşmănia, ura şi să ne înţelegem, ajuta, preţui şi 

iubi ca fii şi fiice ale Părintelui ceresc şi astfel 

fiecare om să poată obţine bucuria mântuirii. Nu 

trebuie să încetăm lupta pentru un viitor sigur, 

prosper, liber şi suveran în glia strămoşească. 

Suntem datori să ne iubim cu sfinţenie şi sluji cu 

dragoste patria, neamul şi credinţa părintească. 

Anul 2022 trebuie să devină un an al încetării 

coşmarului COVID-19, al normalităţii şi reluării 

întregii vieţi economico-sociale, educative, 

culturale, etc. Poate şi trebuie să devină un an al 

dezvoltării, armoniei şi echilibrului, al luminii, 

păcii, speranţei şi iubirii. Zâmbetul pe chipul 

oamenilor, bucuria trebuie să renască în sufletul 

fiecărui cetăţean al patriei şi al lumii. 

La mulţi, rodnici, frumoşi şi binecuvântaţi ani! 
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Stelian GOMBOŞ 

 

  
 

Nu îmi acoperiți ochii!… 

 

Da, dincolo de mască pusă pe fată, vă rog frumos 

să, nu îmi acoperiți ochii, lăsați-mă, să vă 

privesc, în ochi și, eventual, să fiu privit!… 

Să vă privesc pe dumneavoastră cinstiți și sfințiți 

părinți care vă rugați, în toate aceste zile, seri și, 

mai ales, nopți, pentru noi, toți!… 

Să vă privesc pe dumneavoastră distinși doctori și 

cadre medicale ori sanitare, care, vă luptați, în 

linia întâi a frontului, cu acest inamic, nevăzut 

dar, cumplit de, devastator!… 

Să vă privesc pe dumneavoastră, cadre militare, 

angajați MAI și MAPN, polițiști, jandarmi, 

militari, pompieri, angajați SMURD sau 

IGSU!… 

Să vă privesc, cu recunoştinţă, pe dumneavoastră, 

voluntari, oameni frumoși și inimoși care 

mergeți, în aceste zile, la bunicii noștri singuri, cu 

hrana pentru trup și cu zâmbet, vorba caldă și 

chip luminos, radios, pentru suflet!… 

Să vă privesc, cu mult drag și, cu sinceră 

admirație, pe dumneavoastră, pe toți care, în toată 

această perioadă sunteți în tranșeele acestui 

război cu acest păcătos flagel și dureroasă 

pandemie: funcționari, centrali și locali, civili și 

militari, conducători auto, angajaţi vamali, piloți, 

mecanici și angajați CFR, cadre civile și militare, 

centrale și locale, oameni de rând, de oriunde, și, 

să vă mulțumesc tuturor, pentru tot și pentru 

toate!… 

Da, în contextul solitar, din punct de vedere 

social dar, solidar, din punct de vedere interuman 

și, comunional, noi, toți, cu Dumnezeu deasupra 

noastră, vom birui, vom învinge căci, dragostea și 

frăţietatea dintre noi ne vor ajuta să trecem, să 

depăşim, aşa cum trebuie, toată această încercare, 

care, altminteri, avem senzația ori impresia că, nu 

se mai termină odată!… 

Aşadar, din parte-mi, ochii și privirea mea 

dorește să vă transmită, din adâncul sufletului 

meu și al inimii mele: caldă preţuire, neîncetata 

recunoştinţa, neîntreruptă apreciere, deosebita 

consideraţie și, nedisimulata ori, nediminuata 

admirație!… 

Prin urmare, mă rog ca, în continuare, nouă, 

tuturor: Dumnezeu să ne ajute! 

Dumnezeu să ne apere! 

Dumnezeu să ne poarte de grijă! 

Dumnezeu să ne ocrotească! 

Dumnezeu să ne păzească! 

Totdeauna, acum și, pururea și, în vecii vecilor! 

Amin!… 

  

 

Tăvălugul pandemic…  

 

După cum vedem, știm, observam și, constatam, 

datele și veştile cu privire la evoluția pandemiei 

covid 19 sunt, în continuare sau, din nou, cât se 

poate de proaste!… 

Prin urmare, se cere, ni se cere, nouă tuturor, în 

egală măsură, prudenţă maximă, atitudine 

profilactică deosebită și precauție sporită!… 

În definitiv, acest lucru ni se cere oameni buni, 

nu altceva, nu comentarii de tot felul, nu 

împărțirea sau divizarea noastră în vaccinați și 

nevaccinaţi, nu afirmaţii, care mai de care mai 

trunchiate și distorsionate, preluate, de cele mai 

multe ori, via online, nu acuze, reproșuri sau, mai 

știu eu ce altceva!… 

Oameni buni, problema pandemiei este, în primul 

rând, una de natura medicală nu spirituală!… 

În fond și la urma urmei, realitatea consta, în 

faptul că, virusul există, bolnavi, afectați, victime 

exista ba, încă și foarte mulți decedați din această 

cauză!… 

În rest, ca, or mai fi şi exagerări sau abuzuri sau 

dezinformări ori tot felul de păreri și aprecieri, 

este adevărat și acest lucru însă, este vorba de, cu 

totul altceva!… 

Și totuși, haideți să rămânem, cu toții, în 

continuare, oameni cumpătați, calculați și 

echilibrați, care nu acuzăm și nu judecăm nici pe 

cel vaccinat nici pe cel nevaccinat, care, adică, 

tratam acest flagel epidemic cu maximă 

seriozitate și cu lucidă ori responsabila 

asumare!… 

Nu cu ignoranță, nu cu aroganţa, nu sub tensiune 

nici sub presiune!… 

Da, știm cu toții ca, în general, dreptatea este 

împărțită și, adevărul este, undeva, la mijloc dar 

mai știm și că, „nu iese fum fără foc!” 
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Și, eu, unul, eu personal, aş mai îndemna, v-aș 

mai încuraja la ceva, la, încă, ceva: haideți, 

fraților, să nu mai facem afirmaţii nefondate, să 

nu mai acceptăm, să împărtășim ori să promovăm 

diferite informații neverificate, să nu mai 

acceptăm diverse explicații ori variate comentarii 

neprobate ci, cu multă acuratețe și cu maximă 

meticulozitate, să filtrăm ori să selectăm orice 

discuție, analiza sau dezbatere pe marginea 

acestui subiect atât de sensibil ori pe seama 

acestei probleme atât de fragile și delicate!… 

Căci, altminteri, acestui tăvălug pandemic și 

flagel epidemic i se va adăuga, dacă nu s-a și 

întâmplat deja, și un tăvălug informațional căci, 

iată, suntem asediaţi și bombardați și cu ce 

trebuie și, mai ales, cu ce nu (ne) trebuie!… 

Prin urmare, haideți, cu toții, să ne concentrăm pe 

lucrurile cu adevărat reale, importante și serioase, 

pe problemele concrete, pe soluțiile veridice și 

eficiente!… 

În rest, haideți, cu toții, să rămânem cât se poate 

de lucizi și de cerebrali, luptând lupta cea bună, 

împotriva epidemiei, a bolii, a morții, a fricii, a 

panicii, a sărăciei, a morții, a dezbinării și, chiar 

aşa, nu în ultimul rând, a prostiei!… 

Mai mult decât atât, fiecare dintre noi să își facă 

treaba lui, să își onoreze atribuțiile și obligațiile 

sale, să ajute dacă poate ajuta, să promoveze și să 

cultive coeziunea, frăţietatea, comuniunea și 

solidaritatea, interumane, reciproce!… 

Și, încă ceva: să înțelegem, în sfârșit, ca, nu avem 

cum să ne pricepem, toți la toate, ca fiecare dintre 

noi are datoria, talanții, știința, activitatea, rolul, 

rostul și, menirea lui!… 

Și, ar mai fi ceva: dacă, undeva, la un moment 

dat, nu putem ajuta măcar să, nici nu încurcam ci, 

să ne vedem, fiecare de treaba noastră, ba mai 

mult, să vorbim numai unde și când trebuie și, să 

răspundem, numai dacă am fost ori suntem 

întrebați și, numai în cunoștință de cauză!… 

Atât, nimic mai mult, nimic altceva!… 

Ce ziceți, credeți că, am cerut prea mult sau că, 

într-adevăr, putem, totuși, realiza și împlini aşa 

ceva?!… 

Dumnezeu să ne lumineze pe toți!… 

Dumnezeu să ne înţelepţească pe toți!… 

Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor, să ne 

binecuvânteze și să ne însănătoșească pe toți! 

Amin!…  

 
 

Vavila POPOVICI  

 

 
 

ORDINEA – LEGE A PROGRESULUI 

 

„Adevărata operă de artă este doar o umbră a 

perfecțiunii divine.” – Michelangelo Buonarroti 

   Ordinea este forma de care depinde frumuseţea 

lumii, frumusețea fiecăruia dintre noi. Ordinea 

înseamnă echilibru, ea fiind și prima lege a 

universului. 

   Un om ordonat nu se zăpăcește în dezordinea din 

jurul lui, ci își ordonează lucrurile și gândurile, 

dobândește un echilibru interior, influențând pozitiv 

exteriorul.  

   Omul dezordonat este un om zăpăcit, anarhic. 

Când constată că nu poate face tot ce-și dorește, că 

lumea din exterior începe să-l judece, își pierde 

controlul emoțional, se dezechilibrează și este tentat 

să facă greșeli și mai mari, numai pentru a-și salva 

bunurile, poziția dobândită. El crede că este plin de 

curaj, dar devine complet haotic și creează haos în 

jur. Această stare de spirit, acest haos, după 

concluzia unui cercetător, poartă mai multe 

denumiri – criză, depresie sau chiar disperare. 

Starea se repercutează asupra multora, este ca un 

virus de care greu se poate scăpa. Ar trebui să facă, 

în acel moment, ordine în idei și mai apoi să treacă 

la ordonarea lucrurilor. 

   Vechii greci credeau că lumea, așa cum o 

cunoaștem noi, deci caracterizată de anumite 

reguli, de o anumită ordine, nu a existat 

dintotdeauna; ea a luat naștere dintr-un haos 

inițial. Conform acestei credințe care a dăinuit 

multă vreme, cel puțin ca motiv literar (ex. poetul 

român Mihai Eminescu: „...Din chaos, Doamne, 

am apărut / Și m-aș întoarce-n chaos, / Și din 

repaos m-am născut. / Mi-e sete de repaos...”), 

până aproape de secolul nostru, începutul lumii 

este legat de o fază preistorică în care nu existau 

nici un fel de distincții, diferențieri (nici măcar de 

ordin temporal), în care lucrurile și 

caracteristicile lor, fenomenele și ființele nu 

existau ca atare. 
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   Unul dintre primii gânditori greci, filozof 

presocratic, Anaxagoras (500-428 î. Hr.) ar fi 

afirmat: „Toate lucrurile erau amestecate la un 

loc: pe urmă a venit rațiunea ( nous ) și le-a pus 

în rânduială”. El credea că rațiunea a transformat 

haosul într-o lume ordonată. Alte mituri antice 

oferă alte explicații cosmogonice privind nașterea 

universului. Esențial este însă faptul că grecii 

antici au susținut că lumea în care trăim nu mai 

este cea a haosului primordial, ci o lume 

ordonată, un cosmos (ideea de cosmos era pentru 

ei opusul ideii de haos).  

   Filozoful și matematicianul grec – Pitagora 

(570-495 î. Hr.) a dat existenței numele de 

Kosmos, denumire care s-a păstrat până astăzi, 

„Kosmos” însemnând că întregul, totul, nu este 

doar o multiplicitate, ci un sistem ordonat, o 

unitate armonioasă.  

   La originea ideii de cosmos au stat observații 

simple asupra fenomenelor naturii: regularitatea 

succesiunii anotimpurilor, mișcarea ordonată a 

soarelui și a celorlalte corpuri cerești, alternanța 

zi – noapte etc.  

   Ceva mai târziu, gânditorii greci din școala 

sofistă au arătat că și societatea omenească își 

bazează existența pe ordine, o ordine călăuzită de 

convenție, regulă sau de lege. Opoziția haos – 

cosmos este o temă filozofică ce i-a preocupat pe 

gânditori și artiști până în zilele noastre. 

Principalele întrebări care s-au pus și se pun sunt: 

cât este haos și cât este ordine în lumea în care 

trăim? Care dintre ele domina? Precum și 

întrebarea: de unde provine ordinea în univers? 

   Majoritatea gânditorilor clasici europeni, de la 

antici până la cei din sec. XIX, dinainte de 

Nietzsche, au continuat tradiția greacă a credinței 

și anume că lumea e ordine și nu dezordine, 

respectiv cosmos și nu haos. Unii dintre ei au 

negat total existența dezordinii, afirmând că 

lumea în care trăim este o lume ordonată, în care 

există mici insule de haos. Pe aceștia nu i-a 

interesat, se pare, dacă acest haos se va extinde și 

va cuprinde întreaga planetă, situație în care 

trăim astăzi, similară cu extinderea răului ce este 

pe cale să domine binele. 

   Pentru vechii greci, ideea de cosmos, de ordine 

universală, conducea în mod inevitabil la ideea 

unității lumii. Dacă e adevărat că toate lucrurile și 

fenomenele din natură formează un tot unitar – în 

ciuda deosebirilor dintre ele și în ciuda faptului 

că sunt situate foarte diferit în spațiu și timp – 

atunci întrebarea care se punea era de unde 

provine și cum se explică această unitate. Era 

problema filozofică a raportului dintre Unu și 

Multiplu – cum o numeau filozofii. Ei făceau o 

raportare imediată a lumii la simțuri, încât lumea 

era percepută într-o formă senzorială: simțurile 

aduc conștiinței, mai întâi, diversitatea 

fenomenelor și lucrurilor; acestea se deosebesc 

după culoare, sunet, miros, densitate etc. Însă, 

pentru ca omul să poată înțelege lumea este 

nevoie de un criteriu de ordonare a diversului 

sensibil pentru a putea recunoaște lucrurile care 

sunt la fel sau pe cele ce sunt diferite. Dar, a 

introduce ordinea înseamnă „un anumit fel de 

unitate” și de aici credința că există un principiu 

fundamental care adună lucrurile ținându-le 

laolaltă. Tot de aici se naște și o dificultate, aceea 

de a deduce din acest principiu, indiferent cum îl 

numim, multiplicitatea, diversitatea lucrurilor. 

Așadar, încercarea de a rezolva problema 

raportului dintre unitate și diversitate, a găsi 

unitatea lucrurilor, care – credeau grecii – trebuie 

să existe în spatele multiplicității lor, a creat o 

temă filozofică clasică: tema principiului.  

   Pentru o lungă perioadă de timp, preocuparea 

de a înțelege originea lumii și a ordinii ei a fost 

totuna cu căutarea unei divinități care ar fi creat 

universul. Originea filozofiei europene se leagă 

însă de apariția unei școli de gândire care începe 

să vadă originea și explicația tuturor lucrurilor, 

nu în acțiunea unei divinități, ci în acțiunea unui 

factor natural. Inițiatorul acestui fel de a gândi a 

fost filozoful grec presocratic Thales din Milet 

(625-540 î. Hr.), despre care ne spune Aristotel 

(384-322 î. Hr.) că își începea filozofia cu 

căutarea și descoperirea unui principiu unic al 

lumii (fapt pentru care a fost numit de Hegel 

„primul filosof în sensul clasic al cuvântului”). 

Potrivit grecilor, un principiu, ca să fie principiu, 

trebuie să îndeplinească așa – numitele „condiții 

de inteligibilitate”, adică trebuie să fie: unic, 

veșnic, necreat, infinit etc. Thales spunea că acest 

principiu este apa, „origine și substanța a tuturor 

lucrurilor”, el ajungând la această considerație 

pe baza observației empirice: „tot ceea ce este 

umed trăiește, tot ce e uscat piere”. Alți filozofi 

au propus drept principiu fundamental aerul 

(Anaximenes), focul (Heraclit), atomul 

(Democrit). Anaxagoras propune rațiunea și 

astfel principiul se depărtează de dimensiunea lui 

materială și se spiritualizează. Anaximandru, 
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filozof grec reprezentant al școlii ioniene, a fost 

primul care a propus drept principiu al lumii un 

concept filozofic privat de limită, conținutul 

căruia este dat de cele 4 elemente materiale (apa, 

aer, foc, pământ), iar faptul că el e nedeterminat, 

înseamnă că nici unul dintre cele 4 elemente nu e 

privilegiat în dauna altuia. Esențial este însă 

faptul că, în oricare dintre aceste interpretări, 

există un singur substrat comun tuturor lucrurilor 

și, deci, prin acest substrat comun se poate da 

seama de unitatea lumii. 

   Cea mai importantă și mai durabilă interpretare 

a raportului dintre Unu și Multiplu a dat-o , în 

antichitatea greacă, Platon (427-347 î. Hr.), 

fondatorul Academiei din Atena. Pentru această 

problemă a unității și a diversității a găsit 

explicația unității tuturor lucrurilor de același fel, 

a genurilor de obiecte, animale etc., punând 

întrebarea: „Cum de toate albinele formează un 

gen unic și unitar de viețuitoare, iar oamenii – un 

gen unitar de ființe? Cum de lucrurile frumoase 

formează o categorie aparte, omogenă, categoria 

celor frumoase? Dacă toate faptele bune sunt de 

același fel, adică bune, cum se explică unitatea 

lor, unitatea categoriei „fapte bune”? Ca, de 

altfel, majoritatea anticilor, Platon era convins că 

din moment ce toate faptele de un anumit fel se 

aseamănă între ele și primesc același nume, 

formând categorii unitare, ele trebuie să aibă un 

sâmbure comun, o trăsătură comună care, în 

ciuda diferențelor dintre ele, se numesc în același 

fel. Așa sunt albinele, dar și oamenii. Albinele – 

copii imperfecte ale prototipului ideal, perfect, de 

Albină: oamenii – copii imperfecte ale unui 

model ideal, etern, de Om; lucrurile frumoase 

copii ale Frumosului în sine; faptele bune copiază 

toate o Idee sau o Formă perfectă de Bine. Astfel 

omul poate recunoaște o albină ca fiind albină, un 

lucru frumos ca fiind frumos, sau o faptă bună ca 

fiind bună, pentru că sufletul său (despre care, ca 

mulți dintre antici, credea că e nemuritor și că, 

înainte de a intra în trupul omului, a locuit în 

lumea ideilor ) recunoaște în aceste copii 

imperfecte modelele lor ideale văzute mai înainte 

în acea lume diferită de a noastră. 

   De aici a pornit concepția platoniciană despre 

învățare ca reamintire (anamnesis). Putem învăța 

matematica, argumenta Platon, tocmai pentru că 

nu este necesar ca sufletul să deducă ideea 

generală de Egalitate (idee perfectă) din 

egalitățile imperfecte pe care le găsim în natură 

între 2 bețe sau 2 pietre (egalități particulare); 

sufletul omului are deja în adâncurile sale 

amintirea Ideii sau Formei perfecte de Egalitate, 

pe care a dobandit-o înainte de a se întrupa din 

lumea Formelor și pe care acum, în lumea fizică, 

nu trebuie decât să și-o reamintească, în contact 

cu copiile imperfecte pe care le întâlnește. 

Această teorie este ilustrată în dialogul „Menon” 

și reluată în „Phaidon”, unde Platon nu vrea să 

demonstreze atât teoria anamnezei, cât existența 

lumii Ideilor. Dacă există anamneza, există locul 

care a facut-o posibilă – lumea Ideilor. 

   Teoria reamintirii se leagă astfel de doctrina 

nemuririi sufletului și de ideea existenței unor 

prototipuri ideale, a unor Forme sau Idei în sine, 

care locuiesc într-o altă lume, distinctă de lumea 

fizică în care trăim noi. Pentru Platon, unitatea și 

ordinea din lume provin de la Forme și Idei: tot 

ceea ce există își dobândește unitatea și 

trăsăturile caracteristice, bine determinate, prin 

participarea la prototipuri ideale, prin copierea, 

fie nereușită, a acestora. Faptul că un lucru sau o 

faptă este ceea ce este, deosebindu-se de altele, 

faptul că în lume există distincții și genuri 

determinate de lucruri – deci ordine și nu haos – 

se datorează acestor modele ideale, invizibile 

pentru simțurile noastre, dar cu care sufletul a 

intrat cândva în contact. 

   Meritul incomparabil al acestei concepții este 

de a fi explicat și impus în conștiința filozofică 

ideea existenței și obiectivității valorilor de Bine, 

Adevăr, Frumos, Dreptate etc., valori pe care 

anticii le numeau de obicei virtuți și care apar la 

Platon ca realități obiective, de sine stătătoare, 

independente de părerile nesigure ale oamenilor, 

privitoare la ce ar fi bine, frumos, adevărat sau 

drept la un moment dat. Se impune astfel o 

distincție metafizică fundamentală între realitate 

(valori autentice) și aparență (părerea oamenilor). 

Această distincție care stă la baza gândirii 

europene, reprezintă o replică la adresa tendinței 

sofiștilor antici – care, prin filozoful Protagoras 

(481-411 î. Hr.), au afirmat că „omul este măsura 

tuturor lucrurilor” – de a identifica realitatea cu 

aparența, adevărul cu opinia, înconjurând astfel 

tendințe relativiste (bazate pe ideea că nu există 

valori, toate valorile fundamentându-se pe 

aprecieri relative, diferite de la om la om) și 

subiectiviste (bazate pe ideea că valorile nu au 

existența obiectivă, ci doar subiectivă, de ordin 

personal). Împotrivindu-se acestei tendințe, 
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Platon dă de înțeles că deosebirile de valoare – 

dintre bine și rău, adevărat și fals, frumos și urât 

– există în mod obiectiv, că ele nu sunt totuna cu 

părerile subiective ale oamenilor privind aceste 

deosebiri. El apără ideea că există ordine nu 

numai în natură, ci și în lumea valorilor, a 

faptelor ce trebuie judecate prin prisma valorilor; 

că nici în lumea convingerilor (adevărate sau 

false), actelor (bune sau rele), operelor (frumoase 

sau urâte) nu ne putem mulțumi cu haosul la care 

pot conduce aprecierile subiective, relative, ale 

diferiților oameni.  

   Credința optimistă într-un adevăr obiectiv, într-

un bine real și într-un frumos autentic a stat la 

baza culturii și a sensibilității europene; ceea ce a 

constituit raportul metafizic al noțiunii de 

perfecțiune (atât în gândirea teoretică, cât și în 

arte ), precum și al convingerii privind existența 

unor idealuri. Chiar târziu, în sec.19, se poate 

regăsi încrederea de origine platoniciană în 

existența obiectivă a valorilor. 

   În sprijinul ideii de unitate a lumii a venit și 

constatarea gânditorilor antici că lucrurile, 

fenomenele și evenimentele din univers nu sunt 

izolate, ci sunt integrate într-un tot unitar prin 

legăturile sau conexiunile care există permanent 

între ele. Tot ceea ce se petrece este parte din 

acest întreg și contribuie, într-un fel sau altul, la 

ordinea și perfecțiunea universului. Atât de 

desăvâșită apărea, în ochii gânditorilor antici, 

aceasta ordine, încât ei nu ezitau să o numească 

„sfântă”. În felul lor de a vedea lumea, existența 

unei ordini unitare, a unui singur univers și a unei 

singure divinități se contopeau și se justificau 

reciproc. Ordinea este prima lege a universului. 

   Marcus Aurelius (121-180 d.Hr.), împăratul 

stoic, spune în lucrarea „Către sine”: „Toate sunt 

rânduite împreună și desăvârșesc ordinea 

aceluiași univers. Fiindcă din toate este alcătuit 

un univers, un singur zeu trăiește în toate, o 

substanță și o lege unică”. Admițând un singur 

univers, perfect, Aurelius admite și o singură 

divinitate. Adică, dacă există o unitate a 

universului dată prin relații, ea este explicată 

printr-un principiu unic comun, căci diversele nu 

se adună decât în virtutea unității lor. 

   Astfel, filozofia lui Giordano Bruno (1548-

1600), teolog și filozof italian din epoca 

renașterii, se reduce la o necontenită explicație a 

ideii de infinit. Panteist fiind ( pan = peste tot, 

theos = zeu ), Bruno nu credea că poate exista 

ceva în care Dumnezeu să nu se afle. Dumnezeu 

(Unul) este suprema unitate în care se 

desăvârșește coexistența celor opuse; El este 

Cauză, Principiu și Unitate. 

   După cum se vede, convingerea că lumea este 

unitară era atât de puternică, încât ea îi facea pe 

mulți gânditori să creadă că ceea ce n-ar face 

parte din acest tot unitar, ceea ce ar părea 

multiplu, divers, nici nu ar exista în realitate. 

   Ideea unor legături permanente între tot ceea ce 

există în univers i-a inspirat pe filosofii epocii 

moderne cu imaginea unei comunicări universale 

între toate lucrurile, comunicare care face ca 

fiecare fenomen să intre într-un fel în rezonanță 

cu altul și, în cele din urmă, fiecare lucru care 

există să poată fi regăsit în oricare altul. În acest 

fel, ideea de unitate a lumii e dezvoltată până în 

ultimele sale consecințe, mai ales prin claritatea 

filozofului și matematicianului Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (1646-1716). Prin 

„monadă” el înțelegea „puncte metafizice” sau 

„atomi de substanță” imaterială din care se 

construiește realitatea lumii. Lumea e un sistem 

complex de monade în fruntea cărora se află 

Monada Supremă.  

   Filozoful francez Auguste Comte (1798-1857), 

fondatorul teoriei pozitivismului, în lucrarea sa 

„Discours sur l’esprit positif” vorbește despre 

ordine și progres, obiectul principal al 

progresului uman fiind îmbunătățirea continuă a 

propriei noastre naturi, cu prevalarea atributelor 

care disting cel mai mult umanitatea noastră de 

simpla animalitate, inteligența și sociabilitatea.  

   Toate aceste întrebări arată că preocuparea 

filozofică pentru înțelegerea ordinii din univers, 

ca ordine bazată pe o anumită unitate a tuturor 

lucrurilor, este aflată încă în centrul interesului 

gândirii teoretice. 

   Gânditorul român Petre P. Negulescu (1872-

1951) a examinat problema existenței în general, 

a existenței considerate nu în una sau alta din 

părțile ce o compun, ci în totalitatea ei, în care 

părțile se îmbină și se adaptează unele cu altele 

„formând o unitate ce, în lumina experienței 

noastre mărginite, cel puțin, pare armonică”, 

ceea ce l-a și determinat pe Pitagora să-i dea 

acest nume de Kosmos. Negulescu a examinat 

rezultatele științei cu privire la structura 

universului și a stabilit câteva caractere ale 

acestuia: solidaritatea părților sale, unitatea și 

ordinea, uniformitatea fenomenelor care îl 
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alcătuiesc. „Universul este un imens vârtej de 

fenomene ce iau, în fiecare moment, alte 

înfățișări, se schimbă necontenit”, mai spunea 

Negulescu. În ultimul său volum „Destinul 

omenirii” a interpretat problema progresului și 

din punctul de vedere al culturii, considerând 

cultura și civilizația ca „modalități” ale 

progresului uman, factorii principali fiind 

„dezvoltarea inteligenței și rafinarea 

sensibilității oamenilor, individuali considerați”. 

   Atât lumea în care trăim cât și propria noastră 

natură umană poartă pecetea ordinii și a 

armoniei. Libertatea însă prost înțeleasă și lipsa 

responsabilității omului a transformat lumea în 

izvor de dezordine. Și gândind la dezordinea 

existentă, ne putem da seama de câtă muncă va fi 

necesară pentru a ieși din acest haos, a redobândi 

ordinea! Și numai să existe oamenii care, cu 

credință în Dumnezeu, să facă această muncă! 

   Închei acest eseu citând cuvintele profund 

inspirate ale Președintelui Academiei Române: 

„Lăsați-ne așa cum suntem!” În alt mod spus: 

Nu mai veniți cu idei noi care adâncesc haosul în 

care am intrat. 

    

   

 

Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan 

 

 
 

Suntem în al 12-lea ceas. Dacă nu învățăm 

nimic din această experiență, al 13-lea ceas  

ne-ar putea fi fatal 

 

       Sunt rugat să îmi exprim o opinie despre 

pandemia de Coronavirus. În prezent, circulă în 

media o mulțime de păreri contradictorii care, din 

punctul meu de vedere, sunt mai degrabă expresii 

ale panicii care s-a extins în lumea întreagă. 

Avem cu toții certitudinea uneia dintre cele mai 

dure experiențe pe care o trăiește omenirea, 

echivalentă cu psihoza unui război mondial. 

Relativ la cele două ipoteze asupra originii 

acestui virus - naturală sau umană - nu avem 

suficiente argumente nici de o parte, nici de alta. 

Important este acum să știm ce trebuie să facem 

ca să ne salvăm! 

Indiferent de originea sa, știm că virusul este o 

entitate biologică, dotată cu o inteligență proprie, 

care pare să fie în competiție cu cea umană. 

Pentru moment, constatăm că inteligența 

virusului se află în avantaj, neputând însă să fie 

învinsă. Rămâne un singur lucru de făcut dincolo 

de mijloacele recomandate de către medici: să ne 

creștem capacitatea de apărare a organismului, 

adică imunitatea, pentru a deveni invulnerabili la 

acțiunea virusului. Tradus în termeni de fizică, 

înseamnă să ne creștem vibrația la un nivel mai 

înalt decât cel al virusului. 

Știm acum, grație studiilor de laborator, că ceea 

ce gândim are o acțiune pozitivă sau nocivă 

asupra organismului, asupra mediului ambiant și 

cosmic, în funcție de vibrația proprie. Vibrațiile 

joase emise de gândurile și acțiunile noastre ne-

au scăzut imunitatea și ne-au făcut vulnerabili 

față de o mulțime de agenți patogeni, aducându-

ne unde suntem! 

Cum trebuie să gândim ca să ne creștem 

imunitatea? 

Este necesar ca, mai întâi, să ne învingem frica. 

Vibrația sa ne situează sub cea a virusului. Este 

necesar să ne controlăm tot ceea ce gândim și 

simțim! Energia fricii să o transformăm într-una 

pozitivă, schimbând pur și simplu sentimentul de 

frică cu un altul, de coloratură pozitivă: o 

amintire plăcută, trăită în trecut sau proiectată în 

viitor, o rugăciune, o meditație, o muzică 

preferată, o lectură plăcută. Sentimentele de 

bucurie, de bună dispoziție, de recunoștință și de 

mulțumire pentru că încă existăm au o chimie 

favorabilă sănătății. 

În nicio clipă să nu rămânem acum descoperiți, 

copleșiți de tristețe, de frică, de slăbiciune în fața 

spectacolului funest la care asistăm. Chiar izolați 

la domiciliu, putem să facem mișcare, având la 

dispoziție o literatură bogată în acest sens. 

Nu trebuie neglijată, de asemenea, igiena 

personală. Să nu uităm! Corpul nostru fizic este 

templul spiritului și mintea sănătoasă nu poate fi 

decât într-un corp sănătos. 

Întrebat de discipolii săi cum a vindecat un tânăr 

cu epilepsie, Iisus le-a răspuns: prin credință, 

rugăciune și post. În ciuda celor care pot fi 

https://www.art-emis.ro/images/stories/autori/Dulcan_Dumitru_Constantin.jpg
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sceptici la aceste sfaturi, avem, în clipa de față, 

argumente științifice ferme, cu experiențe 

realizate de către oameni de știință. Aș aminti, ca 

exemple, studiile efectuate la Universitatea 

Harvard și la Institutul Inimii din California. 

Este timpul să înțelegem că am ajuns aici numai 

prin aroganța cu care am dorit să ne dominăm 

semenii, să-i denigrăm și să-i anihilăm. 

Suntem în al 12-lea ceas. Dacă nu învățăm nimic 

din această experiență, al 13-lea ceas ne-ar putea 

fi fatal. Dumnezeu să ne ajute! 

Revista Art-Emis, anul XII, Nr. 93, dec. 2021 

  

 

 

 

BEN TODICĂ  

 

  
 

Pandemia - o treaptă stelară 

 

Toți fug și se ascund de Pandemie. Nu 

mai sunt mașini pe străzi pentru că nu mai e 

petrol. Civilizația a supt toate resursele animale 

din pământ și azi doar din nimereală dacă mai 

găsești benzină sau motorină prin gospodăriile 

abandonate. Toți au fugit. Noi cu ce să ajungem 

la mare, unde găsim vreo ocazie să ajungem în 

Asia și de acolo e mai ușor să ajungem în 

România pe uscat. E periculos? Da! Au distrus 

prin lăcomia lor ecologia planetei. Au reușit să 

ducă civilizația de nas. Au epuizat resursele 

fosile de petrol și cărbune, mințind că 

electricitatea eoliană și solară produsă de baterii 

va înlocui curat  zăcămintele poluante, fără a 

specifica faptul că pentru a le produce, aceste 

surse înlocuitoare ale industriei vor consuma de o 

sută de ori mai multe resurse și zăcăminte fosile 

distrugând complet planeta. Nici o baterie nu e 

capabilă să ajungă la eficiența motorinei pentru a 

conduce un vehicul. Motorina e de 46 de ori mai 

eficientă decât orice altă sursă digitală. Costul 

bateriilor și al plăcilor solare s-a redus prin faptul 

că fabricile constructoare au fost mutate în China, 

iar Chinei nu i-a păsat că își otrăvește pământul 

cu rezidurile din urma procesului. Toate fiind 

promovate de guvernanți ca un miracol verde. 

Toți am fost orbiți. Nimic nu a fost în beneficiul 

omului, ci doar al corporațiilor. Corporațiile au 

dus planeta la ruină. I-a cumpărat chiar și pe 

apărătorii ecologiei planetare. Combustibilul fosil 

nu poate fi înlocuit. Practic, industria civilizației 

a devorat pământul de resurse. Folosindu-se de 

flagelul cifrelor au convins lumea să le cumpere 

ideea. Acum e prea târziu. Societatea industrială 

trebuia demontată demult. Am devenit servitorii 

tehnologiei. Acum, tehnologia ne dictează viața. 

Dacă te uiți la orașe, ele nu sunt construite să 

servească omul, ci să servească mașinile. Străzi, 

piste, parcări etc. Omul a favorizat capitalismul, 

corporațiile cu profitul lor în defavoarea naturii și 

a ecologiei. Foarte curând, omul biologic va fi 

înlocuit cu cel sintetic, lipsit de emoții și supus. 

Am găsit mașina asta de tăiat iarba în doi 

timpi și trei mișcări, care funcționează cu petrol 

și stăm călare pe ea, eu și soția și ne îndreptăm 

spre ocean, unde auzisem că se pot găsi 

ambarcațiuni spre Asia. Am ajuns la marginea 

văii dintre două dealuri imense. Suntem siguri că 

oceanul e în spatele dealului din față, așa că 

neavând de ales, dăm drumul mașinii de tăiat 

iarba să alunece la vale, ajustând cu grijă frâna de 

mână. Nu știu de unde o aveam în stânga mea. 

Roțile rulau înfrânate din când în când și 

ajungem pe fundul văii, în peretele dealului din 

față, care se dovedește a fi un vas de croazieră 

turistică. Având zece nivele era împotmolit în 

nisip de câțiva ani. Câțiva golani se învârteau pe 

punte în jurul cabinei, iar șeful era întins pe un 

șezlong la soare. Soția sare și se întinde chiar de-

a lungul lui, de parcă se cunoșteau de o viață și 

lingușitor îi cere să ne ajute cu o cabină. Mă 

apucă gelozia, însă repede realizez că tehnica ei e 

mai bună în astfel de situații. La auzul chicotelor 

ei muierești apar golanii și eu dorind s-o salvez, 

sar de pe mașina de tăiat iarba peste ei și plonjez 

iar în abatajul din Ciudanovița, de partea 

suitorului a lacului verde-mineral. Nefertiti din 

marginea cealaltă îmi zâmbește complice. Îi zic: 

     - Sunt iar în 1974? Asta e halucinație. Mă duc 

la suprafață și te las. Eu ies din mină. Îi zic, și fug 

la gura suitorului în care apa era clară ca oglinda. 

Aproape că se văd liniile din galerie și chiar niște 

lumini de lămpi. Nu mai aștept și sar în cap, înot 

în jos și pe măsură ce mă apropii de galerie, 

vocile se întețesc, oameni trec prin fața mea 
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alergând. Mâinile îmi deveneau tot mai de copil. 

Oare ce se întâmplă? Întețesc înotul. Simt un 

miros de fum de lemn ars care se amplifică. E ca 

o ceață și nu mai văd nimic. Chiar simt că mă 

sufoc și mă întorc înapoi, înotând în susul 

suitorului și, țuști afară în fața lacului verde. 

Apele curg șiroaie de pe haine în apa limpede. 

Nefertiti îmi spune să mă dezbrac pentru că voi 

răci și chiar mă va ataca și covidul din Australia.  

- Ce s-a întâmplat? o întreb. Pe măsură ce 

coborai în adânc, te apropiai de anul 1962, an în 

care un incendiu în subteran la orizontul 4, unde 

ne aflam, a luat viața a 11 oameni. Eu, atunci, 

aveam 10 ani. Tata era la muncă, la revizia 

puțurilor. Știu că mama ne-a închis în casă și a 

fugit împreună cu toată valea la gura puțului. Mi-

e tare dor de ei. 

-Întinde-te pe armătura de jos. Am să-ți 

fac acest cadou, însă amintește-ți că în momentul 

în care adormi acolo, te vei trezi aici. Și nu uita. 

Ai zece ani, însă memoria de acum și să nu fii 

surprins că nimeni nu va crede ce le spui, însă te 

vor admira pentru imaginație.  

Acum mă invadează emoția întâlnirii. 

Nefertiti trece mâna pe deasupra mea și în semn 

de mângâiere părintească mă trezesc din pat în 

țipetele femeilor din jurul blocurilor. Eram eu cu 

sora mea cu doi ani mai mică și, normal ne 

pregăteam de școală la ora asta. Știu, era ora 5 

dimineața, cu o ora mai devreme. Mama ne 

încuiase în casă. O vedeam pe sora mea de 8 ani 

cât de fandosită era pregătindu-și ghiozdanul. Eu 

îl aveam gata de aseară. Pe la șase jumate era 

liniște. Mama s-a întors și ne-a deschis ușa să 

plecăm la școală. Abia așteptam să-mi văd 

colegii. Jumate din ei sunt morți azi. Pădureanu 

lipsea, tatăl lui murise, Molnar nu mai era nici el. 

Rudi lipsea. 11 Orfani. 

Prima oră aveam citire cu domnul 

învățător Ion Mustață. Scund și rotofei de statură. 

Fostul director și locuia în satul Ciudanovița, 

situat la 3 km de șantierul minier. Scoateți temele 

de acasă pe băncuță!  Deschid caietul de dictando 

și mă îngrozesc. Textul compunerii mele avea doi 

milimetri grosime a liniilor. Îmi aduc aminte că 

aseară mi-am făcut temele pe ascuns în bucătărie. 

Ai mei toți dormeau. Eu mințisem că mi le-am 

făcut, doar ca să ies la joacă și pe la miezul nopții 

m-am furișat cu ghiozdanul în bucătărie ca să le 

fac. Descopăr că nu am peniță în penar pentru toc 

și înapoi nu pot merge în dormitor unde dormeam 

toți înghesuiți ca să cotrobăi. Mama era foarte 

fioroasă și mă bătea cu joarda de mă înnebunea. 

Ce dracu să fac? Cu ce să scriu? Și tot uitându-

mă prin bucătărie, am dat peste cutia de chibrite 

și am hotărât să-mi fac o peniță din lemn. Zis și 

făcut; am cioplit din cuțit una, însă nu căra 

cerneala mai mult de jumate de literă.  

Ce să fac? Am întors chibritul cu gămălia 

fosforoasă și am băgat-o în toc. Scria de minune. 

Gămălia sugea cerneala din călimară și o lăsa 

ușor la contactul cu hârtia. Singura problemă era 

că scria gros de tot. Am început eu să judec în 

gândul meu: Important este că mi-am făcut lecția, 

iar estetica liniei nu are nimic de a face cu 

executarea temei ordonate de învățător, pentru că 

aceasta nu e o lecție de Caligrafie. Astea fiind 

zise, am finalizat tema de casă pe o pagină și 

acum mă uitam la fața învățătorului care o privea 

buimac. Închide caietul furios și mi-l dă de cap. 

„Ce-i asta Todicoiule?”, „Compunerea, tovarășe 

învățător.” Și îmi scrie 3 pe ea. „Iertați-mă! Dar 

nu am avut peniță.”, „De ce, Todicoiule? C-a 

băut tactu banii.” Eu am tăcut și am lăsat-o ca el, 

însă ce a urmat e că i-a spus mamei că eu nu am 

avut peniță că a băut taică-su banii. Că tata e un 

bețiv. Mama s-a înfuriat și cum am ajuns acasă, 

mi-a tras o mamă de bătaie cu cismele de cauciuc 

din picioare pe care le iubeam mult pentru că 

aveau doi căluți pe fiecare exterior. Mă uitam 

printre lacrimi gândind cum îl va naște pe fratele 

meu prin cezariană și pentru că spitalul din 

Oravița nu a avut ață de pește s-o coasă pe 

dinăuntru au cusut-o cu ață albă de haine care s-a 

infectat înăuntru și ani de zile a puroiat găurile 

cusăturilor prin care se scurgeau ațele afară, iar 

mai târziu s-a transformat în cancer și așa a 

murit. Tatăl meu era miner fruntaș, foarte bine 

plătit și îți dai seama ce jignire le făcuse 

părinților situația mea. Bine agravată de un 

învățător bețiv care își ținea sticla cu țuică în 

bazinul cu apă din veceul băieților. Mai târziu, 

fratele meu Ghiță a descoperit ascunzișul și l-a 

dat de gol. Parcă își răzbunase, cumva fratele. În 

pauze, admiram colegii de școală cu inocența și 

vivacitatea lor, cu bucuria și zburdălnicia lor se 

luau la trântă sau săreau capra etc. Mergând prin 

pădure să adunăm crengi uscate pentru focul de 

tabără de a doua zi, o căutam din priviri pe 

Doinița Chibulcuțeanu, căreia îi scrisesem un 

bilețel cu o zi înainte, că am s-o ajut la cărat 

crenguțe. Îmi plăcea mult fata. Avea o față 
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bucălată și rotundă precum sânii mamei și ochii 

migdalați căprui.  

Mi-am dorit să ajung pioner, însă 

societatea, spunea Yuri Sokol, operatorul lui 

Tarkovski în unul din seminarele al cărui student 

eram în Melbourne, nu lăsa spațiu oamenilor să 

vadă adevărul vieții așa cum îl văd copiii sau 

omul simplu needucat. Eu nu meritam să fiu 

recunoscut printre semeni decât dacă urmam linia 

ideologiei și a programei școlare, ori eu având 

note mici nu aveam șanse chiar dacă îmi scriam 

corect temele ca și conținut dar nu estetic. M-a 

întrebat domnul director Sperlea, de ce scriu 

cuvântul dac cu literă mică, iar pluralul daci cu 

literă mare. I-am răspuns că sunt mai mulți și că e 

important să se vadă bine importanța lor. Bine, 

nota 3. Stai jos! Era trist, însă îmi aflam bucuria 

în a proiecta diafilme seara pe peretele opus al 

blocului unde se adunau oamenii simpli și săraci 

ai șantierului ca să vadă povești cu Feți Frumoși 

și Ilene Cosânzene, iar printre ele diafilme create 

de mine pe foi de hârtie dictando tăiate la lățimea 

filmului de 35 mm pe care desenam 10 

fotograme, povești inventate cu cowboys și 

farfurii zburătoare cu creionul bine ascuțit sub 

lupă; apoi hârtia o înmuiam în untură de porc 

albă și devenea transparentă și astfel putea fi 

proiectată noaptea. Eram fericit pentru că 

aduceam fericire oamenilor. Deasemeni când 

proiecționistul de la cinematograf unde îmi 

făcusem ucenicia de la 12 ani și aveam 

privilegiul să văd toate filmele pe ascuns, 

interzise de școală, lucra la mină în schimbul 

întâi, dădea telefon la domnul director să-mi dea 

voie să merg la cinema să proiectez matineurile 

muncitorilor din schimbul doi. Vă dați seama, ce 

bucurie pe mine să scap de orele grele de fizică și 

chimie și să merg să fac fericiți o sală de cinema 

de 300 de locuri? Oamenii râdeau și plângeau în 

sală, și eu eram parte din acea emoție. Și tot la 12 

ani, mi-am cumpărat și primul aparat de filmat pe 

8 milimetri și am început să merg la festivaluri de 

amatori și să câștig mențiuni și premii, însă 

pentru astea nu te făcea nimeni pioner. Ba, odată, 

hai să nu greșesc. La insistența fetelor din clasa 

mai mică, a comandantelor de pioneri m-au 

invitat la reuniunea de sâmbătă unde se dansa și 

unde erau invitați numai elevii fruntași, domnul 

diriginte care citea circulara a motivat că am fost 

invitat pentru că sunt bun la desen și lucrări 

practice, însă eu știu că fetelor le eram drag și 

emoția asta nu știe de note mici. Era greu. A doua 

zi, la ora de matematică a intrat vârtej în clasă 

mama Doiniței cu o plasă de nailon în mână, 

strigând fără să-i pese că deranjează o clasă: Îți 

trebuie muiere, bețivule? Numindu-mă astfel 

după tata, un om pâinea lui Dumnezeu, că-i mai 

trăgea la măsea cu ortacii. Colega mea de clas, 

Mogdus văzuse când i-am scris biletul fetii și 

pentru că erau vecine, i-a spus mamei care a bătut 

fata până i-a dat biletul. Domnul diriginte, 

Popescu Dorel se uita la scenă stupefiat și când 

am ajuns acasă i-am spus mamei (care mă aștepta 

cu joarda în mână), ca o iubesc mult. De atunci 

nu am mai vorbit cu Doinița. Mama ei era o 

pișpirică îndesată, iar tatăl ei avea 2 metri, o 

namilă de om, așa cum erau minierii, pe care ea îl 

lua la palme, urcându-se pe un scăunel dacă nu 

pușca în ziua respectivă în mină, că erau plătiți la 

metru de înaintare. Nu-i dădea de mâncare, îl 

pălmuia și-l trimitea înapoi în adâncuri să 

împuște (dinamiteze). 

Mi-am scos cizmulițele din picioare, am 

admirat cei doi căluți frumoși mulați pe ele și m-

am trezit în lacrimi în brațele zeiței Nefertiti. 

Plânsesem atât de mult încât lacrimile mele 

dizolvaseră verdele mineral al lacului. Era de 

acum o vale adâncă într-un deșert însorit, și-o 

caravană. Începuse să mă cuprindă o amețeală, o 

frică de înălțime că erau câțiva km până jos. 

Aveam senzația că sunt într-un abataj zburător. 

’Ți-e teamă?’ mă întreabă. ’Unde e lacul verde?’ 

’Lacul e, doar culoarea a dispărut odată cu 

vindecarea dorului tău de cei dragi.’ A luat un 

inel și l-a aruncat în mijlocul deschiderii însorite 

și dintr-o dată inele de valuri s-au declanșat la 

pătrunderea lui și am descoperit apa cristalină a 

lacului.  

- Deci, acel deșert e pe fundul lacului?  

o întreb. 

     - Lacul este conștientul tău, Ben. El e în tine, 

nemișcat până în momentul trezirii și doar atunci 

îl vezi. Când te oprești din observație, din 

gândire, el îngheață. Conștiința salvează 

existența. 

     - Și banii? zic eu. 

     - Banii vor distruge civilizația, așa cum va 

alertat și Iisus. Banul ține civilizația pe loc. Ține 

conștiința la nivel de Oaie. 

     - Ei!! Cum poți să spui asta? Chiar războaiele 

au contribuit la avansul civilizației. Datorită lor 

avem avioanele și calculatoarele... 
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     - Și bomba atomică..., continuă ea. 

     - Avem mașini, televizoare în culori, 

concedii..., și sute de milioane de suflete care nu 

au apă potabilă. Beau din mocirlă sau din urma 

calului. Cu ajutorul tehnologiei s-au creat 

miliarde de locuri de muncă... 

     - Și bogătași care nu-și mai cunosc măsura. 

     - Da, dar ei sunt creatori de bunuri și servicii... 

     - Și hoți inteligenți care nu plătesc taxe. 

Specia umană e cel mai mare dăunător al 

planetei. Au exterminat mii de specii de animale 

și plante până în prezent. Da, dar ei dau de 

muncă. Dau de muncă la un milion, iar alte 

milioane dorm prin corturi. Ei și-au făcut banii 

într-o societate pentru care s-au sacrificat 

milioane pentru a le oferi această oportunitate. 

Omul de rând își plătește taxele obligatoriu sau 

chiar cu prețul libertății, pe când un bogătaș are 

numeroase ușițe pentru a fura ceea ce el ar trebui 

să pună înapoi în societate pentru a-i ajuta și pe 

alții să crească și să contribuie la evoluția 

conștiinței. Străbunii s-au sacrificat dându-ți 

încrederea lor că tu vei duce mai departe onoarea 

lor și dreptul de a fi. Fără sacrificiul lor, tu ai fi 

un nimeni azi, iar prin lăcomia și necinstea ta 

creezi prăbușirea de mâine. Fără conștiințe curate 

și educate, cine mai duce torța mai departe? 

     - Și atunci cum vrei să-i stimulezi pe acești 

oameni să fie creativi. Le faci statui, le dai 

medalii și premii Oscar și Noble. Le dai cinste și 

onoare în fața semenilor lor. Eroii istoriei noastre 

sunt cei mai mari criminali ai lumii. Voi așa ați 

trăit în Egipt?  

  - Fără bani, calculatoare, energie electrică și fără 

războaie. Noi nu am atacat pe nimeni. Noi ne-am 

distrus dinăuntru din cauza unei intervenții 

extraterestre. 

     - Am fost întotdeauna fascinat de cultura 

voastră, de desenele și construcțiile misterioase. 

Te întreb. Acei servitori cu capete de șarpe sau 

păsări erau adevărați sau doar măști simbolice? 

     - Îți văd dorința de a ști, așa că te invit pentru 

o zi în Egiptul antic, la palatul meu. 

     - Adevărat?? Și cum, așa îmbrăcat? 

     - Vei fi un musafir străin la curte. Tine-mă de 

mână și ne aruncăm în mijlocul lacului fără 

teamă. 

Mii de emoții m-au apucat cu nebuna 

asta, cu dragoste o zic pentru că mi-a demonstrat 

puterea de nenumărate ori și noi, copiii de multe 

ori ne-am aruncat în râul Caraș la scăldat, doar că 

acum alunecam și treceam prin armonii 

emoționale naive și pline de curiozitate îmbrăcate 

în armura temerarului. 

Am aterizat într-o căruță de vânătoare 

condusă de ea. Ne îndreptăm spre palat ca și cum 

ea se întorcea dintr-o prezentare a ținutului ca 

element distractiv musafirului, (adică eu), dintr-o 

țară exotică îndepărtată. Toți îmi admirau ținuta 

românească a anilor 1974. Bocancii minerești, 

pantalonii de salopetă și maieul țesute la Victoria 

București și casca de minier cu lampă electrică în 

frunte. Toate aveau o strălucire aparte. Într-

adevăr ținută de prinț al unei țări îndepărtate, 

exotice.  

Șareta trasă de șapte cai a intrat vijelios în 

tunelul luminat ca ziua, în care cu ușurință puteai 

alinia o autostradă modernă. Părul ei flutura în 

vânt la fel și pufoaica mea minerească. Regulat, 

după un anumit timp apărea câte un cap de șarpe 

care ne înghițea: „După șapte înghițituri vom fi 

acasă”, îmi spune. Capul de șarpe marcat 

fluorescent pe circumferința tunelului marca Km 

în termenii mei. Și tot la fiecare marcaj erau nișe 

în dreapta și stânga pline cu mumii. Reliefat, era 

etichetat la intrare ce conține fiecare nișă. Cap de 

insectă - conținea insecte mumifiate, cap de pește 

- pești mumifiați, elefant, leu, girafă, oameni 

după rang etc. Egiptenii credeau în reîncarnare și 

în cazul unei catastrofe naturale, viețuitoarele 

aveau șansa să reînvie. Nișele mumiilor om 

conțineau coșciuge din granit, grele de 60 – 80 de 

tone. Numai capacul avea în jur de 40 de tone. 

Palatul era în munte, fără ferestre 

înăuntru, însă luminat ca ziua precum tunelul fără 

becuri. Am întrebat: 

     - De unde lumina? 

     - Construcțiile noastre au inteligență în 

structura pereților de granit. Piramidele sunt 

generatoare de energie electrică și circulă de la 

un perete la altul modificând atomii în moleculele 

de aer care generează energie luminoasă. Această 

energie este reflectată de obiectele solide din jur 

și chiar poate la dorință, prin vibrația 

cuvântului „keta”, „gama” sau „rata” să-și 

schimbe culorile. Totul e vibrație, totul e suflet, 

conștiință, doar la un alt nivel. E conștiința 

absolută pe care voi o numiți Dumnezeu, iar 

restul universului sunt funcții ale creației sale. La 

noi, în țară nu există întuneric. La noi nu sunt 

taxe. Omul contribuie la societate cu surplusul 

muncii sale de unde se bucură la greu. Omul este 
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tratat prin vibrații sonore de diferite armonici 

specifice organului său sau băi în ape verzi ca 

aceea în care te-ai vindecat și tu în abataj. 

Cunoaștem metalurgia, învelirea metalelor prin 

electroliză, generăm electricitate prin baterii cu 

apă sărată și hidrogen verde, comunicam la nivel 

molecular și atomic cu materia. Iar dacă alterezi 

hidrogenul dublându-l lângă oxigen, obții gazul 

maroniu, adică apă vindecătoare, o apă care este 

extraordinar de folositoare și în agricultură. Noi 

nu folosim focul pentru a încălzi apa, ci 

negociem cu ea să clocotească etc. Toate aceste 

tehnologii le obținem de la culturi 

extraterestriale. Sunt civilizații mult mai avansate 

decât cea a pământului chiar aici în sistemul 

nostru planetar în cercurile planetei Saturn și care 

nu au nimic în comun cu noi, însă dacă cerem, ne 

ajută fără interferență. Noi trăiam între 800 și 900 

de ani, iar după distrugerea noastră, noua 

orânduire globală a luat legătura cu extratereștrii 

să accelereze arderea în specie  ca să evolueze 

tehnologia în timp cât mai scurt. Moartea e un 

bun catalizator al existenței. Așa s-a ajuns la 80-

90 de ani. Dacă ne autodistrugem în dimensiunea 

fizică, e treaba noastră. Noi am lăsat informații 

pe ruinele și în bibliotecile  noastre pe care unii 

dintre voi au reușit să ajungă să le cunoască, cum 

ar fi Tesla, însă omului Morgan nu i-a plăcut 

darul dacă nu l-a putut exploata. Au preferat să-l 

țină în hotel turn pe savant până la moarte în 

schimbul exploatării energiei electrice taxată prin 

cablu. Omenirea pierde netaxând astfel de 

criminali. Oare o să ajungem să prețuim 

conștiința mai mult decât banul? Avem și noi 

becuri electrice, însă le folosim pentru tratamente 

medicale iradiind trupul cu anumite frecvențe de 

lumină.  

Palatul e de un lux inegalabil. Intrăm în 

sala tronului unde mă introduce soțului ei 

Akhenaten, pe care îl îmbrățișează cum o fac doi 

îndrăgostiți moderni și îl sărută pe buze. Mă 

surprinde că nimeni nu reacționează, și atunci de 

unde această modă la urmași de a-și acoperi 

fețele? Nefertiti și soțul ei Amenhotep al patrulea 

i-au eliminat pe vechii dumnezei după care se 

conducea Egiptul pentru că sunt niște putori, a zis 

ea. Ei fiind nemuritori nu fac nimic și trăiesc ca 

verzele în soare. Noi am instaurat o nouă religie 

ce ne-a dat putere absolută peste locuitori.  

Nefertiti era o regină preoteasă, soție și 

mamă, un revoluționar politic, o icoană a 

frumuseții și în final chiar Faraon. A fost fiica 

sfătuitorului de împărați Ai, care ajunge mai 

târziu faraon, după moartea regelui Tut. Se mai 

spune că e sora lui Amenhotep, el după revoluție 

și-a schimbat și numele, nu doar religia, în 

Akhenaten (sau poate verișoară?). Se mai spune 

că a fost o prințesă Mitani, numită Tadukhipa. Eu 

am întrebat-o: 

     - Unde se află aceasta țară de unde vii? 

     - La poalele Carpaților voștri, mi-a răspuns. 

     - În ce an suntem? 

     - Noi nu măsurăm timpul ca și voi, după 

soare. 

     - Ar trebui. Ar fi logic, dacă vă rugați lui. 

     - Așa cum ți-am mai spus, noi trăim azi 

aproape 900 de ani și măsurăm timpul după stele 

și rotația axei pământului. Calendarul îl măsuram 

cu Sfinxul și poziționarea piramidelor. În 

războiul precedent, tribul familiei mele s-a 

refugiat în Europa înghețată. Noul Faraon ne-ar fi 

executat altfel. Amenhotep a fost instalat de 

familia lui, coborâtă acum 11.500 de ani in urmă. 

Au fost primii Zei pe pământ care au creat 

civilizația Egiptului si care locuiesc azi în stația 

din inelele planetei Saturn. Federația 

Interplanetară a hotărât să accelereze arderea în 

specia umană pentru o aduce mai rapid la 

Conștiința Interstelară. Așa ați ajuns voi să trăiți 

doar 90 de ani. Amenhotep devenit după 

schimbarea sistemului Ankhenaton s-a molipsit 

de virusul posesiei și al violenței. Acesta a fost 

extras din sistem, iar eu am rămas Faraon în locul 

său. La sosirea lui, eu am fost aleasă să-i fiu soție 

și mi s-a dictat prin părinții din ținutul imperiului 

Carpaților să-l urmez și să-l completez în Egipt. 

La nemulțumirea Federației de felul cum se 

desfășurau lucrurile pe Terra, am fost extrasă și 

eu și s-a declanșat Potopul pentru un nou început. 

     - De ce am fost eu ales? întreb. 

     - Nu ești singurul. 

Am fost un pic dezamăgit. Începusem să mă cred 

un pic special. Numele Nefertiti se traduce: 

Frumoasa femeie a sosit! Așa a fost anunțată la 

palat; Nefertiti femeia frumoasă de origine 

străină. Ea avea doar 15 ani. Au condus Împărăția 

în mod egal, au avut șase fete și un băiat, Tut care 

a urmat la tron: Tutankhamen. Au avut multe 

palate în regiunea Karnak, ea preferând să 

locuiască în palatul templu numit: Gempeatenul. 

Lui Akhanaton îi plăceau femeile, având copii cu 

mai multe. După extragerea lui Nefertiti, a 
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condus țara singură mai mulți ani sub numele de 

Neferneferuaten. Colinda singură prin imperiu și 

îi plăcea să-și biciuiască supușii regulat, lucru pe 

care l-am observat când m-a adus la palat. Lumea 

se închina soarelui, iar vechiul dumnezeu Amin a 

fost înlocuit cu dumnezeul Aten. Capitala a fost 

mutată la Aket-aten, iar toate rămășițele 

memoriei vechilor faraoni au fost sfărâmate și 

folosite ca umplutură la zidurile noului oraș. 

Urmașii au procedat la fel cu memoria celei mai 

frumoase femei Nefertiti. Am încercat să-i 

vorbesc faraonului Akhanaton la un pahar de vin 

fiert în floare de nuferi despre viciul lăcomiei și 

al materialismului, al egoismului, violenței și 

nedreptății, la care mi-a răspuns că e un virus 

pământesc, iar la contaminare: 

     - Suferim și noi ca și voi de boala minciunii. 

O iubim și ne-o dorim, de aceea suntem 

prizonierii spirituali ai Terrei. Federația a 

experimentat sute de civilizații în acest punct al 

universului. Se pare că e o greșeală în formula 

cuantică a acestei constelații... Mi-a explicat până 

m-a luat somnul. Voi sunteți cel mai groaznic 

experiment, numit civilizație. Vă credeți 

extraordinari, însă nu dovediți decât a fi conduși 

de o mână de golani înfumurați. O mână de 

criminali care profită de fragilitatea și sinceritatea 

conștiinței divine, exploatează și extermină 

strălucirea creației divine. Sunteți organizați și 

conduși de o adunătură de paraziți care vă 

programează să iubiți și să proslăviți criminalii 

istoriei, să vă doriți așa-zisa glorie a lor. Priviți 

dinafară, sunteți niște gunoaie periculoase pentru 

univers. Voi nu sunteți civilizație. Sunteți o fermă 

particulară, în care niște descreierați din afară își 

bat joc și chinuie sufletul omului. 

Ne oprim într-un solarium cu baie de aburi și 

încăperi cu tot felul de sunete.  

     - Oprește-te aici! Servitorii te vor pregăti 

pentru întâlnirea cu faraonul. Și pleacă. Mă 

dezbrac, intru în bazin și începe masajul. Niște 

bărbați vânjoși mă dezbracă, mă ung cu uleiuri și 

mă adâncesc ușor în apa cristalină de un verde 

mineral al bazinului. Înăuntru mai erau câteva 

persoane cu fețe impunătoare, trupuri musculoase 

și bărbi ale unor chipuri parcă ieșite din Grecia 

antică. Vorbeau șoptit o limbă necunoscută mie. 

Încerc să-l salut pe cel care era mai aproape de 

mine și scria pe o tăbliță. „De unde ești, străine și 

din ce hram te tragi?”, „Din România”.  Mă 

privește mirat. „Și limba ți-e dulce, melodioasă. 

Ai coborât și tu pe muntele Sinai precum 

Dumnezeu cu cele zece porunci”? „Nu. Ar fi fost 

prea periculos pentru mine ca om. Sunt de la 

poalele Carpaților”. „Aaa, Trac. Dă-mi voie să 

mă introduc. Sunt Herodot. Eu vă admir poporul. 

Zamolxes v-a condus acolo”. „Da! Zic eu, 

mândru care știam câte ceva despre Zamolxes și 

acum am prins mai mult curaj să conversez cu 

acest și mai mare înțelept al antichității care mă 

introduce celorlalți: „Un discipol al lui 

ZAMOLXES”! Toți entuziasmați se introduc pe 

rând, în timp ce amuțesc de tot: Theodor 

Sicilianul, Strabon, Plutarh. Suntem cu toții aici 

în studiu la marea Bibliotecă a Egiptului Antic, 

care conține întreaga înțelepciune a civilizațiilor 

întregului nostru sistem solar. Poate ai auzit de 

Labirintul insulei Creta în care a fost răpus 

Minotaurul. Labirintul Egiptului e cu mult mai 

gigant. Labirintul, continuă Herodot conține 1500 

de camere subterane și 1500 pereche la suprafață. 

Egiptenii au construit totul în perechi, precum 

viața. Femininul în adânc și masculinul deasupra. 

Fiecare piramidă, la suprafață își are perechea 

oglindită în adâncime. Aceste încăperi conțineau 

cărți despre viața acelor timpuri. Herodot descrie 

încăperi gigantice – monolitice: blocuri mari de 

granit de sute de metri lungime. Fiecare 

civilizație care a existat la timpul său, a deținut 

biblioteci cu milioane de cărți și care odată cu 

dispariția lor din istorie au dispărut și cărțile. 

Cum, de exemplu, azi fiecare țară din lume 

conține zeci sau sute de milioane de volume în 

bibliotecile lor naționale.  

         Adorm și mă trezesc în pandemie. Azi, în 

jurul orei 12:00, ora prânzului, de ziua mea - 23 

nov. 2021 și după ultimele două felicitări prin 

telefon, de la Rev. Corin John Izvernariu și 

Vasile Sachelaru am luat câteva vitamine la 

recomandarea soției care acum era în spatele 

casei, pe verandă. Își punea părul pe bigudiuri, iar 

Eric lucra în camera lui pe calculator. Am luat 

paharul cu lapte și începând să beau două 

înghițituri, mi s-a blocat respirația, având 

senzația că s-a întâlnit o gârâială dinăuntru care 

voia să iasă și gurile de lapte care voiau să intre. 

Nu am mai putut respira. Mi s-a întunecat cerul și 

dacă rămâneam aplecat deasupra mesei, eram 

mort. Dus în liniște... Însă m-am trezit jos, pe 

podea, înconjurat de două bălți de lapte, care la 

lovitura cu solul au țâșnit din mine și m-am trezit. 

Ce s-a întâmplat? Mă așteptam să fi căzut, dar 
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activitatea din jur îmi arăta un eveniment mai 

exploziv și de durată. M-am ridicat repede, 

îngrijorat să nu se descopere cataclismul care, 

sigur ar fi declanșat altele. M-am curățat repede 

de lapte, m-am spălat pe obraz și am ieșit afară, 

pe verandă după mopul de spălat pe jos. Soția era 

ocupată cu părul în fața oglinzii și telefonul 

mobil. Am arestat mopul și am spălat imediat și 

intens podeaua de lapte. Acum am o podea 

botezată cu laptele țâșnit din gâtul și gura mea. 

M-am dus repede în garaj, am luat lipiciul 

prenandez și am lipit talpa de la papucii de casă 

care se dezlipise. Deasemeni, am reparat și coada 

de la pâlnia soției folosită pentru a uda răsadurile 

de flori. În tot acest timp m-am gândit dacă mă 

comport normal sau am tentă de om ieșit din șoc. 

Întrebarea care a urmat: Ce nu văd și ce a vrut să 

spună DUMNEZEU CU ASTA? Mă îngrozesc 

imaginându-mi urmările unei morți în casă. Ai 

mei nu știu nimic și curg firesc în viața lor. 

Joi vom merge la al doilea vaccin. Inflația 

a crescut de 8 ori și lumea e cuminte. Joe Biden, 

Putin și Xi Jinping stau la masă și mănâncă. S-au 

scumpit produsele alimentare de bază... S-a 

scumpit și laptele... 

  

 

 

Geo CĂLUGĂRU 

 

  
 

De la lumea în care trăim la ... 

lumea în care murim 

  

Viața, lumea în care trăim ne obligă, în 

calitatea noastră de români, să ni-l luăm ca reper 

pe„dascălul de visare” – cum inspirat l-a numit 

regretatul istoric și critic literar Ștefan Cazimir pe 

Mihai Eminescu, răspunzându-mi la o întrebare 

pe care i-am adresat-o într-un interviu pe care i l-

am luat în anul 2002, an decretat de UNESCO 

drept „Anul internațional Caragiale”, apărut în 

revista „Pentru Patrie”, nr. 2 / 2002, cu titlul 

„Despre Caragiale”- Dialog liber-schimbist cu 

domnul prof. univ. Ștefan Cazimir. Operând o 

paralelă între cei doi clasici ai literaturii române, 

acesta a afirmat: „Eminescu este marele nostru 

profesor de visare, Caragiale – dascălul nostru de 

luciditate.” 

Dacă în opera sa literară, poezie, proză, 

basme, Eminescu este într-adevăr  „marele nostru 

profesor de visare”, în schimb, în întreaga sa 

operă publicistică este, fără îndoială, „dascălul 

nostru de luciditate.” 

Universul, în totalitatea sa, are existență 

duală. Oricum ne-am referi la acesta, o 

modalitate de existență o evocă implacabil și pe 

cea nenumită. Oricine își dă seama că realitatea 

din titlul acestui material nu poate fi prezentată 

decât fragmentat ca făcând obiectul nu doar al 

unei cărți, ci al mai multora. Îmi voi lua ca reper 

pe cel care Petre Țuțea l-a numit „românul 

absolut”, pe Mihai Eminescu, în ipostaza 

„dascălului nostru de luciditate”. A înțelege cu 

adevărat un fenomen, ești obligat să-i descoperi 

cauza care-l explică, îl face înțeles, adică trebuie 

să-ți pui în lucrare rațiunea. Aflând cauza, îl poți 

cunoaște și înțelege în adevăru-i primordial, 

lăuntric, în, din și prin manifestările sale. 

Ca „profesor de visare”, Eminescu a plăsmuit 

și o altă lume, asemeni stelei „care-a răsărit”, 

până la care „E-o cale-atât de lungă, / Că mii de 

ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă / Poate de 

mult s-a stins în drum / în depărtări albastre, / Iar 

raza ei abia acum / Luci vederii noastre.” De 

aceea noi nu vedem „steaua care-a răsărit”, ci 

„Icoana stelei ce-a murit / (care) Încet pe cer se 

suie: / Era pe când nu s-a zărit / Azi o vedem și 

nu e.” (La steaua) 

Lumea plăsmuită de Eminescu nu există, ci 

doar „icoana”, ecoul, amintirea care în forța 

necomună a închipuirii sale, susținută de o 

simțire echivalentă, o dăruie cititorului, cu tăria 

celei reale, deși ea este „Ideal pierdut în noaptea 

unei lumi ce nu mai este, (dar a fost) / Lume ce 

gândea în basme și vorbea în poezii”, lume al 

cărei ecou are, în sensibilitatea poetului, 

consistența realității: „O! Te văd, te-aud, te cuget, 

tânără și dulce veste”, dar luciditatea îl coboară 

cu picioarele pe pământ și își dă seama că tot 

ceea ce a trăit în acea clipă vine din altă 

dimensiune: „Dintr-un cer cu alte stele, cu alte 

raiuri, cu alți zei.” 

La fel de convingător, dacă nu chiar mai mult 

decât atât, este Eminescu, poate chiar mai mult ca 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      18 

 
  

„dascăl de luciditate”, în publicistică, din care 

reproduc dintr-un articol apărut în ziarul 

„Timpul”, din 17 august 1882: „Față c-o 

asemenea priveliște, în care virtutea se consideră, 

de unii, ca o nerozie, se taxează de alții ca o 

crimă în care inteligența și știința, privite ca 

lucrări de prisos, sunt expuse invidiei nulităților 

și batjocurei caracterelor ușoare, în care cuminție 

se numește arta de a parveni sau de a trăi fără 

compensație din munca altora, spiritul cel mai 

onest ajunge la momentul fatal, de cumpănă, în 

care înclină a crede că, în asemenea vreme și-n 

așa generație, însușirile rele ale oamenilor sunt 

titluri de recomandație. 

Astfel, trădătorul, numindu-se geniu, 

plagiatorul – erou, pungașul – mare financiar, 

panglicarul – om politic, cămătarul – negustor, 

speculantul de idei – om cu principii și 

speculanta de sineși – femeie onestă, judecata 

poporului nostru s-a falsificat din ce în ce și, la 

formarea sferelor sale ideale, el a pierdut 

pretutindenea punctul de plecare sănătos, că 

fiecărui drept îi corespunde o datorie și că 

secretul vieții lungi a unui stat este păstrarea 

ierarhiei meritului.” 

Mă întreb foarte serios dacă cineva sănătos la 

minte, la suflet și la trup, trăind cu picioarele pe 

pământ, întâlnind un asemenea text, fără să-i fi 

știut autorul, nu poate jura că se referă la ceea ce 

este lumea în care trăim și din care se pot înfățișa 

exemple fără număr. E suficient să ne gândim la 

aleșii noștri, care, ca factori de decizie, ne decid 

pensiile, salariile, ajutoarele sociale, dacă purtăm 

măști, dacă avem cu ce plăti prețul la gaze, 

energie electrică, dacă putem ieși din casă în 

afara intervalului orar stabilit și impus de ei. Să 

n-o lungesc, nefiind cazul, priviți atent în jur și 

judecați cinstit: oare aceasta e lumea în care 

merităm să trăim? Cât despre lumea în care 

murim, marcată de pandemie, scăpată de sub 

control, este suficient să ne gândim în ce fel au 

fost îngropați decedații de covid și să ne 

cutremurăm. De când a demarat pandemia și 

până în prezent au murit peste 50 000 de oameni, 

depășind, potrivit unei știri recente de la România 

T V , numărul celor sacrificați pentru apărarea 

Bucovinei și Basarabiei în al doilea război 

mondial. 

Parcă ne-am afla într-un „Miez de neguri”, 

cum sună titlul unei poezii a savantului român de 

talie mondială, în ipostaza de poet, Denis Buican, 

din care reproduc două poezii apărute pe prima 

pagină a foarte proaspătului număr 100, jubiliar, 

al ziarului de cultură, identitate, atitudine – 

CERTITUDINEA: 

„AJUN”: Ajun / de început / și de sfârșit – / 

în Timpul nebun / oprit / în ultimul lut... / 

Copacul / zadarnic răsfiră – frunze și rod – / 

Când vremea înșiră – / cu veacul – / cădere în 

glod – / Și negurii – rob – / Globu-i un ciob – 

pierdut. 

„NAȘTERE”: Naștere – / în Vremuri / 

maștere. / Glob – / Frunză ce tremuri – / Rotită / 

în spațiu. / Nesațiu / de Viață / și Moarte – / în 

Lumi fără parte – / când zar / după zar / cad în 

zadar. 

 

                   

Andrei BREABĂN 

24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor 

Române 

 

  

Un moment cu mari reverberații în istoria 

noastră este 24 ianuarie, zi simbolică în procesul 

de refacere a Daciei milenare care s-a destrămat 

în urma cuceririi romane. Un prim pas în această 

direcție a fost făcut de carpi și costoboci, dacii 

din părțile de răsărit, cunoscute mai târziu sub 

numele de Moldova, care, după moartea 

împăratului Traian în anul 117 d. Hr, au atacat 

castrele din Dacia Romană, noul împărat Hadrian 

fiind la un pas să se retragă peste Dunăre. Ceva 

mai târziu, dacul Galerius Maximianus, ajuns 

împărat la Roma (305-311), a vrut să refacă 

Imperiul dac al marelui rege Burebista, fiind oprit 

de moartea prematură, și suspectă după mine, 

care a deschis drum unui alt get, Constantin cel 

Mare, socotit drept deschizător de drum al 

creștinismului, ambii ridicând câte un 

impresionant arc de triumf ale căror personaje 

principale sunt dacii. Un omagiu adus unui popor 

căruia până și dușmanii i-au recunoscut măreția. 
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Invaziile popoarelor barbare care au năvălit 

din Asia au găsit ca loc de trecere pământul 

Daciei străbune, de unde apoi s-au împrăștiat în 

toată Europa. Plecarea trupelor și autorităților 

romane din Dacia a dus cel mult la descentralizarea 

organizării statale centralizate realizare de Traian și 

ceilalți împărați care i-au urmat, păstrându-se în mod 

firesc formele autohtone de organizare și 

administrare locală, care au continuat să funcționeze 

și în perioada rezistenței în fața barbarilor care se 

făcea fie prin apărare, fie prin retragerea în munți și 

în pădurile abundente de pe pământul vechii Dacii. 

La fel a fost și pe teritoriile care nu au fost ocupate 

de romani, desprinse din regatul lui Decebal, rămase 

mai departe în administrarea unor regi daci locali 

care mai târziu și-au luat numele de voievozi. Așa se 

explică conviețuirea cu nenumăratele popoare 

migratoare și chiar conlucrarea cu unele din ele prin 

constituirea unor formațiuni statale mai puternice 

cum a fost țaratul vlaho-bulgar, etc. 

Nereușind să se unească din cauza ambițiilor 

voievozilor locali, dacii din depresiunea 

intracarpatică cunoscută mai târziu sub numele 

de Transilvania, după numeroase lupte de 

rezistență, ajung sub suzeranitatea ungurilor 

veniți din Asia și stabiliți în Câmpia Panonică, 

unde au înființat Regatul maghiar în anul 1000 

d.Hr. Tot ei au reușit să supună și Țara 

Românească, dar Voievodul Basarab I obține o 

mare victorie asupra oștilor maghiare conduse de 

regele Carol Robert de Anjou în bine cunoscuta 

bătălie de la Posada din  9-12 noiembrie 1330. 

Un moment crucial în istoria dacilor din 

răsărit a fost invazia mongolilor din jurul anului 

1241, care au ajuns până în Pannonia. Aceștia au 

înlocuit stăpânirea de un veac a cumanilor asupra 

unor teritorii din Moldova și Țara Românească cu 

un nou veac de stăpânire mongolă, voievozii din 

aceste teritorii fiind vasali hanului tătar.  

Pentru a crea o barieră în fața invaziilor 

tătărești, regele maghiar Laslău, după cum ne 

spune cronicarul Grigore Ureche, îl trimite pe 

Dragoș, un voievod din Maramureș, care va 

înființa în preajma hotarelor Transilvaniei o 

marcă de apărare cu capitala la Baia. Potrivit 

legendei, aceasta va primi numele de Moldova, 

după cățelușa lui Dragoș care a murit la o 

vânătoare de zimbri. 

Urmașul lui Dragoș va fi alungat de un alt 

voievod din Maramureș, pe nume Bogdan, care a 

intrat în conflict cu regele Ungariei. Fiind primit 

cu brațele deschise de boierii moldoveni, cum își 

spuneau urmașii vechilor carpi, oameni ai 

munților și tari ca piatra în înțelesul termenului, 

Bogdan a pus bazele statului medieval Moldova, 

care încă pe atunci a repurtat o mare victorie 

împotriva oștilor regelui maghiar Ludovic I de 

Anjou, urmașul învinsului de la Posada.  

Deși dacii au continuat să trăiască în cele trei 

entități statale cunoscute, Moldova, Țara 

Românească și Transilvania, de-a lungul istoriei 

lor întâlnim nenumărate momente și mai ales căi 

de refacere a unității Daciei străvechi, între ele 

fiind căsătoriile mixte și  impunerea de voievozi 

credincioși în țările românești vecine. Menționăm 

în acest sens acțiunile întreprinse de voievozi ca 

Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Petru 

Rareș, etc. Ele au culminat cu marea unire 

realizată de Mihai Viteazul în anul 1600, moment 

care aduce cu el împlinirea idealurilor  de 

libertate ale urmașilor lui Decebal și ale 

dregătorilor lui care au ales să-și dea viață decât 

să se plece în fața cotropitorilor romani. Știm că 

voievodul a sfârșit din viață fiind ucis mișelește 

în august 1601 de oamenii generalului Basta, 

sfârșindu-se astfel și visul de refacere a unității 

vecilor daci. 

Epoca domniilor fanariote în Țările Române 

va bloca pe moment acțiunile militanților acestui 

înalt ideal. El va reveni și se va revigora sub 

impulsul revoluției din 1848, al cărei mare merit 

îl reprezintă formarea unei elite românești care va 

milita atât pentru eliberarea națională cât și 

pentru unitatea celor trei țări românești. Desigur 

că în naivitatea și în speranța lor că vor obține 

mai ușor sprijinul Apusului revoluționarii 

pașoptiști  vor uita de strămoșii daci și vor 

accentua asupra latinității și a descinderii noastre 

din Roma, deși sunt dovezi că lucrurile stau cu 

totul altfel. Totuși, ei au avut un rol important în 

realizarea unui curent de opinie favorabil unirii, 

mai ales la unele curți europene. Un prim pas a 

fost făcut chiar la 01.01.1848 când prin o 

convenție moldo-munteană se desființează vama 

între cele două țări, cu excepția sării.  

Războiul Crimeii (1853-1856) readuce în 

prim plan ideea unirii, aceasta fiind susținută de 

Napoleon III, împăratul Franței interesat de 

slăbirea imperiului țarist și a celui habsburgic. În 

capitalele marilor puteri europene au loc acțiuni 

pro unioniste între care se remarcă: expunerea 

programului politic în publicații ca România 
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viitoare (Paris, 1853), Junimea română (1851), 

Republica română (Paris, 1851, Bruxelles 1853), 

memorii adresate împăratului Napoleon III și 

premierului britanic, organizarea la Paris a unui 

Comitet cu deviza: Dreptate! Fraternitate! 

Unitate, afilierea la Comitetul Central 

Democratic European cu sediul la Londra, care 

pregătea o nouă revoluție, intervenții la 

personalități europene marcante, etc. Cum astfel 

de acțiuni nu se puteau realiza fără bani, 

remarcăm contribuția marelui om politic I. C. 

Brătianu prin vânzarea unei moșii a soției sale. 

Ce deosebire față de politicienii de azi!!! Oare 

câți din ei sunt dispuși să-și folosească averea 

pentru promovarea intereselor naționale?  

Războiul Crimeii aduce o modificare a 

statutului celor două țări române care, prin 

Tratatul de pace de la Paris din 1856, vor trece 

sub stăpânirea comună a Imperiului Otoman și a 

Congresului Marilor Puteri. Sub auspiciile 

acestuia începe pregătirea unirii. Potrivit acestui 

Tratat, în cele două Principate urmau să se 

organizeze Divane ad-hoc care să se pronunțe  

asupra viitorului acestora.  

Divanurile ad-hoc organizate în Țara 

Românească s-au pronunțat de la început pentru 

unire. În Moldova lucrurile au fost mai 

complicate. Aici s-au resimțit mai mult influența 

imperiilor vecine, țarist și austriac, care au rupt 

bucăți însemnate din trupul ei, așa cum a fost 

lăsat de marele Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, 

și care în mod evident au acționat împotriva 

unirii. Urmare a implicării lor, alegerile pentru 

Divanul ad-hoc vor fi falsificate, dând câștig 

partidei antiunioniste condusă de boierul Nicolae 

Istrati. Caimacanul Nicolae Vogoride, care avea 

promisiunea Porții Otomane  să devină voievod 

al Moldovei dacă nu dă câștig celor ce susțineau 

unirea, a procedat la falsificarea listelor 

electorale, lucru care nu ar trebui să ne sperie, 

pentru că se petrece frecvent și în zilele noastre. 

Numai că acum alte interese și puteri străine se 

găsesc în spatele falsificatorilor… Istoria lumii se 

rotește, imperiile se duc și vin altele, vorba lui 

Eminescu în Memento mori… 

Caimacanul este dat în vileag chiar de soția 

sa Ecaterina Vogoride (în paranteză fiind spus 

amantă a lui Al.I. Cuza),  care predă unioniștilor 

o parte din corespondența purtată de caimacan cu 

rudele sale din Constantinopol, care îi promit 

tronul Moldovei dacă va împiedica unirea 

acesteia cu Țara Românească. Prin grija lui 

Costache Negri, aceste scrisori vor fi publicate în 

ziarul L'Etoile d'Orient din Bruxelles și au 

condus la ruperea temporară a relațiilor cu Poarta 

a unor state europene, între care Franța, Prusia, 

Rusia și Sardinia. Ca urmare a intervenției lor, 

alegerile din Moldova au fost anulate. 

La insistențele lui Napoleon al III-lea și ale 

reginei Victoria, alegerile din Moldova au fost 

anulate. Decizia Porții a cerut și un compromis 

care consta în acceptarea unirii parțiale a 

Principatelor care să aibă doi voievozi, două 

guverne, două Adunări Legislative, armate 

separate având drept comandant suprem pe unul 

din cei doi voievozi care vor alterna la comandă, 

singurele instituții comune fiind Înalta Curte de 

Casație și Justiție și Comisia centrală cu sediul la 

Focșani. Conferința de la Paris din 1858 ia act de 

acest compromis, dar acceptă numele de 

Principatele Unite ale Moldovei și Țării 

Românești pentru noua entitate statală. Guvernul 

fiecărei țări este lăsat pe seama unei comisii 

provizorii formată din trei caimacani (în locul 

unuia singur, ca să nu mai fie bănuieli de fraudă) 

până la alegerea voievodului de către noile 

Adunări Elective ce se vor constitui.  

În Moldova, căimăcămia formată din 

unioniștii Anastase Panu și Vasile Sturdza și 

conservatorul Ștefan Catargiu numesc un guvern 

format din personalități progresiste, între care 

Vasile Alecsandri, ministru al afacerilor externe, 

Ioan A. Cantacuzino ministru de finanțe, Panait 

Donici ministru a lucrărilor publice, iar în fruntea 

armatei a fost numit ca locțiitor de hatman 

Alexandru Ioan Cuza. Reapar publicațiile 

unioniste Steaua Dunării și Zimbrul, interzise 

anterior. 

În zilele de 14-18 decembrie 1458 se aleg 

cei 55 deputați din Adunarea Electivă, 33 dintre ei 

fiind unioniști. Ei au întocmit o listă cu 38 

candidați la domnie, între care Vasile Alecsandri, 

creatorul Horii române, Costache Negri, Lascăr 

Catargiu, Petru Mavroghene, etc., cei mai mulți 

retrăgându-și pe rând candidatura. Al. I. Cuza nu 

apărea printre ei, fiind deja ministru. Cei 22 

conservatori aveau doar doi candidați, fostul domn 

Mihail Sturdza, susținut de Rusia, și fiul său 

Grigore Sturdza. Potrivit legii, pe 28 decembrie 

1859 s-a întrunit Adunarea Electivă  la Muzeul de 

Istorie Naturală, în sala Elefant, denumire care 

venea de la elefantul indian Gaba ajuns cu circul 
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italian Luzatto la Iași, unde a murit de frig, al cărui 

schelet a fost expus în muzeu. Dezbaterile sunt 

furtunoase, alegerile fiind marcate de amestecul 

Rusiei țariste care va încerca să-l impună pe fostul 

domnitor Mihail Sturza, folosindu-se de bancherul 

evreu Smul Rabinovici și contele Nieczuk 

Wierzbicki din Polonia, un mercenar aflat în 

slujba turcilor, care îi spuneau Murad bei. Acesta a 

recrutat o armată de mercenari polonezi cu care 

vine în Moldova să-l ajute pe Sturza. Văzând că 

nu reușește să-și impună candidatura prin 

atragerea sau compromiterea deputaților, Sturza va 

încerca folosirea forței. Metodele ne sunt 

cunoscute, ele fiind folosite și azi.  

În acest scop Sturza aduce la Iași mercenarii 

lui Murad bei. Înțelegând primejdia, în seara zilei 

de 3 ianuarie unioniștii îl propun ca domn al 

Moldovei pe Al. I. Cuza. Desemnarea acestuia a 

fost precedată de o întâmplare hazlie. Având în 

vedere numărul mare de candidați, problema 

părea fără rezolvare. Unioniștii erau adunați în 

casa lui Costache Rolla, care locuia într-o 

încăpere de lângă Sala Elefant. Văzând că nici 

acum nu se ajunge la un rezultat, Lascăr Rosetti 

încuie ușa și amenință că nu pleacă nimeni până 

nu este ales un candidat. În acest context, Nicolae 

Pisoțchi scoate un pistol și spune că se va 

sinucide dacă nu se ajunge la o înțelegere. Tot el 

cere ca cei 38 să renunțe la candidatură și îl 

propune ca unic candidat pe  Al. I. Cuza, care nu 

se afla nici pe listă și nici la întrunire. Propunerea 

urma să fie adusă la cunoștință acestuia și apoi în 

plenul Adunării Elective din 5 ianuarie 1859. Așa 

s-a ajuns la alegerea lui Cuza ca domn. 

Cu toate acestea, alegerile din 5 ianuarie nu 

au decurs tocmai în liniște. Prin oamenii săi, 

fostul voievod  Sturza, care avea promisiuni să fie 

el alesul, află de complotul din casa lui Costache 

Rolla și aduce mercenarii polonezi pe lângă sala 

unde s-au întrunit deputații sperând ca prin ei să 

forțeze alegerile și să se impună el ca domn în 

Moldova. În paralel a plănuit uciderea unor 

unioniști, între care Mihail Kogălniceanu, Anastase 

Panu și Manolache Epureanu, pe care îi socotea 

trădători fiindcă inițial l-au susținut, ca apoi să 

treacă de partea lui Cuza, pus și el pe lista celor 

care urmau să fie asasinați. Speriați, Alecu von 

Onciul și Iacob Antosz divulgă și atunci Cuza 

aduce trupele cu care înconjoară Muzeul de Științe 

Naturale. Mercenarii lui Sturza nu au mai putut 

interveni. A doua zi cei implicați în complot sunt 

judecați pentru tentativă de dezordine publică și 

pregătirea unei răscoale. Au fost pedepsiți cu 20 

lovituri pe spinare, străinii fiind apoi predați 

ambasadelor țărilor de care aparțineau. Cu toate 

acestea antiunioniștii nu renunță, astfel că în 

februarie 1859 Cuza scapă ca prin minune dintr-un 

atentat cu bombă pus la cale la București. 

Ce a urmat zilei de 5 ianuarie se știe. În 24 

ianuarie 1859, sub presiunea celor peste 30.000 de 

oameni adunați de liberali, într-o ședință secretă a 

Adunării elective din Țara Românească, Vasile 

Boerescu îl propune tot pe Al. I. Cuza drept voievod 

al Țării Românești. Românii se folosesc de faptul că 

textul Convenției de la Paris nu stipula ca voievozii 

din cele două țări să fie persoane diferite, o 

speculație inteligent folosită în interes național. Cel 

72 deputați îl aleg pe Cuza în unanimitate. Vestea 

alegerii acestuia a avut mari reverberații și în capitala 

Moldovei. Mii de oameni se adună în piața palatului 

unde serbează evenimentul. La lumina torțelor care 

au luminat orașul timp de patru zile, procesiuni 

imense trec pe străzile Iașului și merg să-l felicite pe 

domn. 

Cu toată bucuria prilejuită de actul unirii, 

firească de altfel și mult așteptată atât de boieri 

cât și de popor, o parte a elitei din Moldova 

continua să fie îngrijorată de viitorul țării. 

Propunerea Bucureștiului drept capitală a noului 

stat îi făcea să-și pună semne de întrebare cu 

privire la perspectivele de evoluție viitoare. Mulți 

dintre ei erau convinși că toate investițiile vor fi 

dirijate spre Țara Românească și mai ales spre 

București, lucru care de altfel s-a și întâmplat din 

păcate, atât după unire cât și în prezent. Pesemne 

că acesta a fost motivul tensiunilor din Moldova 

în legătură cu unirea de care au știut să se 

folosească Rusia, Austria și Turcia care au pus 

nenumărate piedici. În anul 1856, după ce a 

construit biserica cu hramul Sfânta Treime pe 

moșia sa din satul Rotopănești, județul Suceava,  

postelnicul Nicolae Istrati, scriitor și om politic, a 

dispus amplasarea în curtea bisericii a unei statui 

cunoscută sub numele de Moldova plânge. 

Boierul moldovean a fost un aprig luptător 

pașoptist și adept al unirii, dar când a aflat că 

Bucureștiul va fi capitala noului stat a devenit un 

antiunionist convins. A murit otrăvit la 

01.11.1861, la numai 43 de ani. 

Deși a sfârșit din viață, statuia a rămas ca un 

simbol a durerii pentru viitorul incert care se 

prefigura pentru Țara Moldovei, care înainte de 
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unire era mai dezvoltată economic decât Țara 

Românească. Câtă vreme situația se va menține 

cum este și astăzi, ea va rămâne un simbol al 

luptei celor care s-au opus unirii nu pentru că nu 

și-ar fi dorit refacerea patriei străbune, ci pentru 

că unirea ar fi trebuit să se facă cu mai multă 

chibzuință. Stabilirea unei alte reședințe pentru 

noul stat, dar și a unei Constituții unionale în care 

să se precizeze obligația dezvoltării echilibrate și 

în același ritm a celor două principate aduse 

laolaltă poate că ar fi fost soluția potrivită. 

Constituția pe baza căreia statele componente au 

fondat Statele Unite ale Americii este 

concludentă și a rămas sfântă pentru americani și 

în zilele noastre. 

Lipsa unor stipulații clare privind viitorul 

noului stat a devenit astfel de la început  un motiv 

de dezbinare între ținuturile care înainte făceau 

parte din Moldova și cele din Țara Românească. 

De aceea, statuia boierului Istrati de la 

Rotopănești continuă să plângă din cauza 

conducătorilor de ieri și de azi de la București 

care nu au ridicat nici un deget pentru readucerea 

la patria mamă a pământului furat din sfânta 

Moldovă a Marelui Voievod Ștefan cel Mare și 

Sfânt. Este un ideal pentru care a luptat și marele 

bard de la Ipotești Mihail Eminescu, iar pentru 

opiniile lui poetul a sfârșit prin a fi internat în 

ospiciu. Să nu uităm nici de Podul de flori din 

1990, dar și de alte acțiuni de acest fel ale 

conducerii statului român de ieri și de azi.  

Statuia din curtea bisericii plânge mai ales 

când vede cum satele și orașele din vechea 

Moldovă nu sunt luate în seamă de politicieni, 

lipsa de investiții transformându-ne în regiunea 

cu cel mai redus grad de dezvoltare din Europa, 

iar Moldova este singura regiune din România 

care nu are nici o autostradă, toate fiind făcute în 

celelalte zone ale țării. Pesemne că urmașii 

dacilor din Muntenia și Transilvania au uitat de 

ajutorul primit de la carpi în luptele de eliberare 

de sub ocupația romană. Pesemne că toată 

Europa a uitat de vremurile când marele nostru 

erou, Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei, sta ca 

o pavăză în fața păgânității pornită să o 

cotropească și să pună pe zidurile Budei și ale 

Vienei stindardul semilunii. Cu prea multă 

ușurință se dau azi uitării toate, cu prea multă 

ușurință privim cu indiferență la semenii noștri de 

dincolo de Milcov. Iar lipsa de dragoste și de 

recunoștință aduce așa cum este firesc lacrimi și 

suferință, regrete și durere. Iată de ce Moldova 

încă plânge și va mai plânge multă vreme de 

acum încolo… 

Doamne te rugăm Ție, ajută-i pe moldoveni, 

că Tu ai rămas singurul în care ei mai cred! 

Să-i mulțumim Sfântului Ștefan al Moldovei că 

a împânzit țara cu mănăstiri și biserici care și azi sunt 

pline de credincioși. Și, azi, doar cu ele am mai 

rămas. Și azi, doar cu ele ne mândrim. Spațiu sacru 

de pelerinaj și de rugăciune, bisericile tale mărite 

Domn, au rămas ultima speranță și loc de rugăciune 

într-o Moldovă sfâșiată de fiare, lăsată să se zbată cu 

aripile frânte. Astăzi nimănui nu-i pasă de ea, un biet 

muribund pe patul de moarte. 

Jalnică umbră a celei din vremea ta așteaptă 

un Ștefan să o salveze.  

Ajută-ne Doamne, că Moldova plânge!!! Nu 

numai statuia, ci întreaga Țară! 

Întoarce-te Ștefane, ridică-te Doamne, 

Moldova are din nou nevoie de tine! 

Sub steagul tău sfânt vom fi iar ce am fost, 

întreaga Românie îți va sta alături!  

 

 

Andrei BREABĂN 

  

Eminescu și mitul dacic   

       Patriot desăvârșit, Eminescu, marele bard al 

poeziei românești se va apleca cu venerație 

asupra trecutului glorios al poporului din care 

făcea parte, căruia i-a consacrat opere 

nemuritoare care stau mărturie dragostei 

nețărmurite pentru strămoșii săi, un elogiu oferit 

din inimă celor care s-au jertfit pentru apărarea 

identității naționale, a libertății, limbii și credinței 

neamului românesc. 

Mitologia dacică îl va pasiona în mod deosebit pe 

poet, care îi va acorda câteva poeme memorabile 

între care cele mai cunoscute sunt: Memento 

Mori, Rugăciunea unui dac, Sarmis, Gemenii, 

Strigoii, Decebal, Venere și Madonă, etc. Cel mai 
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remarcabil dintre ele este desigur Memento Mori, 

o adevărată epopee lirică a mitului dacic transpus 

peste istoria lumii, redată de poet de la creație 

până la sfârșitul ei, cu puternice reverberații 

patriotice și naționale, dar în același timp cu o 

profundă filozofie despre viață și destinul lumii, 

marcată și de gândirea kantiană de care era 

influențat. 

Poemul începe cu o prefigurare a lumii în care 

trăim, o lume supusă răului încă de la creație, 

destin care va jalona întreaga ei evoluție și în 

final o va duce la pieire.  

N-au mai spus și alții lumii de-a ei rele să se 

lase?/Cine-a vrut s-asculte vorba? Cine-aude? 

Cui îi pasă?/Toate au trecut pe lume numai răul 

a rămas./O, acele uriașe, însă mute 

piramide/Cari stau ca veacuri negre în pustiuri 

împietrite/Câte-au mai văzut și ele, ce-ar vorbi d-

ar avea glas. 

De la vechile civilizații ale Babilonului și 

Sumerului cu ridicarea și decăderea lor puse pe 

seama răutății lumii, a plăcerilor în care au trăit 

mai marii acelor Imperii, poetul trece la o altă 

mare cultură care a creionat istoria omenirii, 

Egiptul, pentru care Nilul înseamnă viață, de 

aceea îi va dedica un loc la fel de important ca 

vechilor piramide, mormânt al regilor din 

vechime. Tot demonii răului vor distruge și 

această mare civilizație lăsând în urmă ruine și 

făcând-o vulnerabilă în fața beduinilor care o vor 

cuceri: Memfis, Theba, țara-ntreagă, coperită-i 

de ruine,/Prin pustiu străbat sălbatec mari familii 

beduine, 

Repetabilitatea istoriei aduce cu ea lume după 

lume, cultură după cultură, care apar și dispar în 

genunea nesfârșită a timpului, astfel că și acele 

vechi civilizații care s-au perindat una după alta 

vor dispărea în negurile istoriei pentru a face față 

uneia mai mari și mai puternice: 

Și atunci apare Roma în uimita omenire. 

În antiteză cu acea Romă cu împărați ce stau pe 

tron cu trepte multe, o împărăție care a cuprins în 

ea mulțime de popoare și de țări bogate, a căror 

regi înfrânți și umiliți abia așteaptă să se răzbune, 

poetul ne prezintă o altă lume pe care o descrie în 

culori mirifice, asemuind-o Grădinii Edenului 

Ceresc. Pământ al Dochiei străbune, regină, zeiță 

și zână, acest spațiu minunat și pur este descris de 

poet în nenumărate versuri prin care îi zugrăvește 

frumusețile de vis, cu munții, câmpiile și apele 

sale, care se scurg în fluviul care o scaldă pe 

prințesă, în a cărui ape se oglindește, creând 

impresia că, uitându-te în fluviu pari a te uita la 

cer. Este atâta splendoare și atâta mister în 

această nouă țară în care poetul călătorește cu 

imaginația, încât va concluziona singur, fără a 

mai fi nevoie de interpretări:Acesta-i raiul Daciei 

veche-a zeilor împărăție;/Într-un loc e zi eternă 

sara-n altul vecinicie,/Iar în altul, zori eterne cu-

aer răcoros de mai; 

În viziunea eminesciană acea lume de vis este 

însăși raiul pregătit pentru un popor nobil și 

viteaz a cărui eroi vor fi răsplătiți cu viața veșnică 

pentru faptele lor mărețe. Pe acel pământ sacru se 

află un munte uriaș a cărui dimensiuni sunt 

exagerate în mod voit de poet care îl folosește 

simbolic pentru a face astfel legătura prin el cu 

lumea locuită de zei. Muntele eminescian devine 

puntea de trecere între Cer și Pământ, folosit de 

zei pentru a călători la oamenii săi credincioși, 

dar și de, Sufletele mari viteze ale-eroilor 

Daciei/După moarte vin în șiruri luminoase ce 

învie/Vin din poarta răsăririi care-i poarta de la 

rai. 

Prin această analogie extraordinară, poetul 

creează o similitudine între eroii Daciei și zeii 

care trăiesc în Cer, o definire unică a mitului 

zalmoxian al nemuririi. La fel de fascinantă este 

și trimiterea la acele porți stelare pe care puteau 

călători zei și oameni în condițiile în care în 

vremea lui știința încă nu pomenea de ele: Zeii 

Daciei acolo locuiau poarta stelară/În a 

oamenilor lumi scările de stânci coboară/Și în 

verdea-ntunecime a pădurilor s-adun; 

În imaginația poetului cele două lumi separate 

între ele prin albastra-ntunecime sunt puse în 

legătură prin acel munte sacru, El de două ori 

mai nalt e decât depărtarea-n soare/ Stâncă 

urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit.  

În felul acesta pământul Daciei devine sacru, 

singurul loc din lume legat direct de acea lume a 

zeilor care se află în Cer. Un loc pur unde zeii pot 

păși fără teamă în lumea oamenilor, un spațiu în 

care se simt ca la ei acasă, mănâncă, beau și 

petrec în voie. 

Poetul ne oferă astfel o prefigurare unică a 

muntelui sacru care face legătura între Dacia 

mitologică și lumea cerească a zeilor, cunoscut 

sub numele de muntele Kogaion. Iar pentru a ne 

înfățișa infinitatea spațiului care separă cele două 

lumi poetul așterne între ele soarele, identificat 

cu un car cu cai arzători, luna și popoarele de 
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stele. Dincolo de lumea cosmică găsim zeii 

Daciei care locuiau poarta stelară prin care 

călătoresc în lumea oamenilor și stând pe negre 

stânci trunchiate stau ca-n tron în verdea lume 

În reprezentarea fantastică a poetului găsim o 

adevărată magie, lumi care sunt separate, dar în 

același timp sunt unite simbolic prin acel munte 

sacru, o adevărată poarta stelară, prin care zeii 

pot străbate după bunul lor plac infinitatea care îi 

desparte de oameni, dar în același timp îi adună 

laolaltă.  

Prin o personificare pe care doar marele geniu o 

putea face, pământul dacilor devine Rai Ceresc, 

noua Grădină a Edenului iar dacii devin singurii 

urmași ai lui Adam dinaintea căderii sale în 

păcat. Puritatea acestor locuri de vis și a 

oamenilor care îl locuiesc îi conferă sacralitate și 

îl face să fie ales atât de zei cât și de astre, care 

își vor găsi aici adăpost. 

Iar adesea pe când caii dorm în neagra 

depărtare,/Luna, zâna Daciei, vine la a zeilor 

serbare:/Soarele, copil de aur al albastrei sfintei 

mări,/Vine ostenit de drumuri și la masă se 

așează,/Aerul se aurește de-a lui față 

luminoasă,/Sala verde din pădure strălucește în 

cântări. 

Dacia devine astfel o imensă sală verde care se 

pregătește pentru petrecerea zeilor care au ca 

invitați elementele cosmogonice ale naturii, luna 

și soarele: Și ca zugrăviți stau zeii în lumina cea 

de soare./Părul lor cel alb lucește, barba-n brâu 

li curge mare; 

Zeii sunt înfățișați de poet asemenea oamenilor, 

petrec, beau și se veselesc, ei fiind descriși 

asemenea marilor preoți ai dacilor, cu părul alb și 

barba ce le curge până la brâu. Numai Eminescu 

putea să alăture două cuvinte total antagonice, 

haine întunecate albe, care conferă o viziune 

stranie îmbrăcămintei pe care o purtau zeii. Ele 

vin în contrast cu cele ale Dochiei, identificată 

aici cu luna, a cărei haină cosmică este cusută 

numai-n stele, iar Păru-i lung de aur galben e-

mpletit în cozi pe spate. Cu ochii ei căprui zeița 

se uită la cerescu-i mândru frate/ Și de 

melancolici gânduri al ei suflet e cuprins. 

Stăpână peste elementele naturii, folosind 

instrumente de cântat ale vechilor daci, doinind 

din frunză, zeița cheamă zimbrii codrilor cei 

vecinici, li dezmiardă sura coamă,/ Li îndoaie a 

lor coarne, pe grumaz în bate lin. Trecutul se 

unește cu viitorul, asistăm la o fabuloasă legătură 

care se face prin zeița dacilor Dochia cu epoca 

medievală, când zimbrul devine simbolul 

Moldovei. Și pe frunți ea îl sărută, de rămân 

steme pe ele. Iar, după ce se asigură că dacii nu 

vor pieri odată cu moartea fratelui ei regele 

Decebal, zeița urcă negrul-munte, pe șuvoaiele 

de stele,/ Lin alunecă ș-alene drumul cerului 

senin. Vedem cum poarta stelară o răpește pe 

zeiță pentru a-i oferi nemurirea în lumea 

fascinantă a zeilor, dar nu oricum, ci pe șuvoaiele 

de stele care separă cele două lumi o altă viziune 

fantasmagorică a poetului asupra pământului 

dacilor și a legăturii sale cu eternitatea, cu Raiul 

Ceresc. 

Prăpădul roman, care s-a apropiat și pune în 

pericol acea lume mirifică și sacră din Carpați îl 

îndeamnă pe Zamolxis să sară în ajutor, aducând 

cu el oastea zeilor Daciei, iar zeul, cu uraganul 

cel bătrân, prin drum de nouri, Mișcă caii lui de 

fulger și-a lui car. Călări pe bouri, A lui oaste 

luminoasă îl urma din răsărit. 

În imaginația poetului bătălia pentru acest 

pământ sacru se dă în două planuri, cea dintre 

Decebal și Traian și cea dintre zeii dacilor și cei 

ai romanilor: 

Din apus vin zeii Romei. Pe o stea de vulturi 

trasă,/Zeus de nori-aducătorul urcă bolta 

maiestoasă,/Mart încoardă arcul falnic spre 

Zamolxe ațintit;/Ca să scape neamul nobil 

răsărit din a lui coaste,/Însuși el a urbei semne le 

ridică înspre oaste,/Și de-antica lui turbare 

tremur norii de granit 

Zeu și Adam, din ale cărui coaste au fost făcuți 

dacii, Zamolxis sare în ajutor urmașilor săi, dar în 

cele din urmă romanii vor cuceri vatra dacilor și 

atunci, zeii daci ajung la mare, ce deschide-a ei 

portale,/ Se reped pe trepte –nalte și cobor în 

sure hale. Până și marea va plânge a Daciei 

cădere Și cu-albastrele ei brațe țărmii-i mângâie 

duios. 

Cucerirea pământului Daciei nu înseamnă și 

sfârșitul ei. Sacralitatea va rămâne, și de ea 

romanii nu se vor putea atinge. Sarmisegetuza, de 

care știm că a fost arsă de daci pentru a nu lăsa ca 

secretele aflate în templele lor să ajungă pe 

mâinile dușmanilor, rămâne veșnic în imaginația 

poetului prin semnificația divină pe care o avea: 

Înrădăcinată-n munte cu trunchi lungi de neagră 

stâncă,/Răpezită nalt în aer din prăpastia 

adâncă,/Sarmisegetuza-ajunge norii cu-a murilor 

colți; 
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În această atmosferă feerică, plină de sacralitate, 

pe locurile unde a fost Sarmisegetuza apar 

nemuritorii daci, care acum sunt asemenea zeilor, 

contopindu-se totodată cu elementele naturii din 

Dacia străveche, pe care au iubit-o și pentru care 

și-au dat viața: Și prin arcuri îndoite la lumini de 

roșii torții,/Adunați văzu cezarul la cumplita 

mas-a morții:/Ducii daci. Făclii de smoală sunt 

înfipte-n stâlpi și-n muri, 

Reproducerea dacilor pe Columna ridicată din 

porunca lui Traian îi aduce zilnic acestuia 

imaginea măreților eroi care au luptat vitejește 

pentru apărarea pământului lor. Drept 

recunoaștere a curajului strămoșilor săi daci cum 

i-a numit chiar el, împăratul a pus să se facă peste 

200 statui de daci din marmură albă de Carrara și 

porfir roșu de Egipt, materiale din care se lucrau 

doar statui de zei și de împărați, cu care a umplut 

Forul său din Roma. Măreția dacilor care au 

murit pentru a-și apăra pământul și libertatea este 

asemuită acelor statui de dimensiuni 

impresionante: 

Ducii-s nalți ca brazi de munte, tari ca și săpați 

din stâncă./Crunt e ochiul lor cel mare, tristă-i 

raza lor adâncă,?/Pe-a lor umeri spânzur roșii 

piei de tigru și de leu,/Tari la braț și drepți la 

suflet și pieptoși, cu spete late,/Coifuri ca granit 

de negre au pe frunte așezate/Și-a lor plete lungi 

și negre pe-umeri cad de semizeu. 

O descriere fabuloasă făcută de poet strămoșilor 

daci care, după moartea lor eroică prind viață prin 

acele uriașe statui, unele albe, altele în parte roșii 

de la acel porfir de Egipt, dacii fiind înfățișați ca 

niște biruitori și nicidecum sclavi, cum încearcă 

unii să insinueze. Imaginea lor este ingenios 

transferată de poet în momentul morții pentru a 

marca dârzenia și curajul cu care au primit 

sfârșitul. După o scenă de pe Columna lui Traian 

acești bravi eroi, la fel ca regele lor, au ales să-și 

ia viața singuri decât să cadă prinși în mâna 

dușmanilor. Acea scenă îi prezintă cum beau 

otravă din niște cupe și cad apoi la pământ. 

Imaginea morții dacilor, care îi va face 

nemuritori potrivit credinței zamolxiene în 

nemurire, este zugrăvită de poet în imagini de o 

frumusețe aparte: 

Cupele țeste de dușman albe, netede, uscate,/În 

argint, cu toate  de-aur prea maestru cizelate/Și 

cu ele-n mână-nconjur lunga masă de 

granit;/Vor mai bine-o moarte crudă decât o 

viață sclavă/Toarnă-n țestele mărețe vin și peste 

el otravă,/Și-n tăcerea sânt-a nopții ei ciocnesc, 

vorbesc și râd/Râd și râsul însenină adâncita lor 

paloare./Se sting una câte una faclele 

mirositoare,/De pe scaune cad pe piatra rece, 

sură, ce podește/Sala. Toți, toți pân-la unul. Unul 

încă tot trăiește,/Arde sfânta lui coroană, fulger 

ochii lui audaci. 

Iar acela care supraviețuiește cu adevărat 

cumplitei confruntări dintre cele două lumi este 

chiar nemuritorul rege Decebal, surprins de poet 

în mirifica lume de basm pe care a descris-o 

înainte. Deși s-a sinucis tăindu-și gâtul cu sica, 

moartea îi conferă nemurire alături de zeii dacilor 

care i-au stat mereu alături: Decebal (palid ca 

murul văruit în nopți cu lună)/Se arată în 

fereastră și-și întinde alba mână/Moartă din 

hlamida neagră ce-l acoperă pe el./El vorbește, 

Și profetic glasu-i seculii  pătrunde:/Sufletu-i 

naintea morții lumineaz-a vremii unde;?/Gândul 

lui o prorocire, vorba lui mărgăritar;/Și-l aude 

valea-adâncă și l-aud stelele multe./De pe stânca 

lui cezarul stă-n uimire să-l asculte,/Vorbele-una 

câte una lunecă-n ureche-i clar: 

Cumplitul  blestem a regelui Decebal care avea 

să se împlinească peste câteva veacuri este 

înfățișat și el prin vorbele poetului: 

Vai vouă romani puternici! Umbră, pulbere și 

spuză/Din mărirea-vă s-alege! Limba va muri pe 

buză,/Vremi veni vor când nepoții n-or pricepe 

pe părinți/Cât de naltă vi-i mărirea tot așa de-

adânc-căderea./Pic cu pic secând paharul cu a 

degradărei fiere,/Îmbăta-se-vor nebunii dispera-

vor cei cuminți. 

Sfârșitul Romei va veni de la popoarele barbare 

expresiv personificate de poet prin zeul Odin al 

înțelepciunii dar și al războiului și Walhala, 

templu unde se află statuile eroilor popoarelor 

germanice. Dar nici noii cuceritori nu sunt 

nemuritori, rând pe rând vor cădea și barierele 

feudale reprezentate de poet prin căderea 

Bastiliei, simbol al revoluției franceze care apoi 

se va extinde în toată Europa.  

După o trecere în revistă a istoriei omenirii cu 

ridicarea și decăderea marilor imperii, poetul are 

un moment de contemplare asupra măreției 

omului și mai ales a gândirii sale care îl ridică 

deasupra Universului și îl face stăpân a acestuia: 

Sori se sting și cad în caos mari sisteme 

planetare,/Dar a omului gândire să le măsure e-n 

stare…/Cine-mi măsur-adâncimea dintr-un 

om?... nu dintr-un gând/Neaprofundabil. Vană-a-
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nvățăturilor ghicire./Cum în fire-s numai 

margini, e în om nemărginire,/Cât geniu, câtă 

putere într-o mână de pământ. 

Este mai mult decât fenomenal: Cât geniu, câtă 

putere într-o mână de pământ. 

Oare câți ar putea face o asemenea alăturare între 

micimea omului făcut din țărână și măreția sa 

creativă conferită de gândire, care îl asemuiește 

întregului Univers și chiar îl pune deasupra lui? 

O gândire filozofică de dimensiuni colosale pe 

care numai Eminescu era în stare s-o transpună în 

inegalabile sale versuri. 

Poetul identifică izvorul înțelepciunii omului ca 

venind de la Dumnezeu, căruia omul s-a străduit 

să-i facă chipul și să și-l închipuie așa cum este.  

Vai! În van se luptă firea-mi să-nțeleagă a ta 

fire!/Tu cuprinzi întregul spațiu cu a lui 

nemărginire/Și icoana-ți n-o inventă omul mic și-

n margini strâns. 

Din nou trebuie să ne înclinăm frunțile asupra 

măiestriei poetului de a ne înfățișa în cuvinte 

expresive divinitatea nevăzută, prin modul de 

manifestare în om: Un gând puternic, dar nimic 

decât un gând. E ceea ce îi dă valoare și îl face 

asemenea Creatorului său.  

Deci nimic din toate celelalte nu pot reprezenta 

Ființa Divină, nici icoane, nici statui, nici așchii 

de lemn sfânt cu referire la sfânta cruce, totul se 

rezumă la un singur cuvânt: Gândul, 

înțelepciunea, adică, Cuvântul, prin care omul 

devine stăpân al lumii și al Universului. 

Dumnezeu Cuvântul, după cum a scris 

Evanghelistul Ioan. 

Meditația poetului devine astfel zguduitoare. El 

ajunge la concluzia că prin acea înțelepciune 

Dumnezeu a creat lumea și i-a scris de la 

începuturi întreaga ei evoluție, care nu se mai 

poate schimba. Devenit partizan al destinului 

hotărât dinainte de divinitate, Eminescu aduce în 

prim plan sublima contemplație cu privire la 

sfârșitul lumii din Apocalipsa lui Ioan, dar pe 

care poetul o exprimă într-un mod cu totul 

original: 

Ș-astăzi punctul de solstițiu a sosit în 

omenire./Din mărire la cădere, din cădere la 

mărire 

Astfel vezi roata istoriei întorcând schițele ei; 

…Nimeni soarele n-oprește să apuie-n murgul 

serei,/Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul 

cugetării,/Nimeni noaptea să se-ntindă pe-a 

istoriei mormânt; 

…Soarele divin ce-apune varsă ultimele-i 

raze/Pe-a istoriei câmpie mult iubită și se lasă 

În oceanul de-ntuneric, ce s-arată inamic. 

Deșertăciune a deșertăciunilor este totul. Acesta 

pare a fi mesajul final al poetului după reflecția 

pe care o face asupra nemărginirii gândirii 

omului supusă însă uneia cu mult mai profunde, 

mult mai nemărginită, care de fapt conduce cu 

adevărat lumea făcând să fie în van tot ce face 

omul care, cu toată puterea gândului său nu poate 

schimba planul divin: Și idei a zeci de secoli sunt 

reduse la nimic. Totul se va petrece după cum a 

fost scris. 

De la meditația primară a raportului om-

Dumnezeu poetul ajunge și el la finalitatea oferită 

de Ioan în Apocalipsa, cu deosebirea că potrivit 

Evanghelistului Pământul cel vechi nu va mai fi, 

în vreme ce Eminescu, prefigurând același sfârșit 

al lumii în care trăim, face trimitere la soare care 

se va afunda în haos, în întunericul din care 

Dumnezeu a făcut lumea. Spre deosebire de alte 

dăți, când soarele coboară liniștit la asfințit, de 

astă dată astrul luminii o va face definitiv, 

imensitatea cosmogonică în care se va dezintegra 

fiind văzută ca un ocean de întuneric care acum 

va deveni inamic, și nu gazda primitoare care a 

fost înainte. Ideea sfârșitului planetar și chiar 

universal îi pune neîndoios întrebarea cui îi va 

folosi acea veșnicie spre care accede omul și ce a 

făcut el cu toată puterea pe care a avut-o. O 

întrebare la care poetul a dat răspuns prin o operă 

nemuritoare realizată într-o viață atât de scurtă: 

Moartea-ntindă peste lume uriașele-i 

aripe:/Întunericul e haina îngropatelor 

risipe./Câte-o stea întârziată stinge izvorul ei 

mic./Când nimic se întâmpla-va pe întinderea 

pustie/Am să-ntreb: Ce-a rămas, oame, din 

puterea ta? Nimic. 

Cu toată neputința omului de a-și depăși micimea 

îngrădită de păcatul primordial, care i-a adus și 

moartea, meditația poetului revine la pământul 

sacru al dacilor părăsit de zeii lor, dar unde acum: 

Zmeii-și fac din câte-un munte uriașele lor 

palate. În acea țară mirifică ne spune poetul că E 

un lac cu apă vie într-un șes încântător./ Cine 

bea din el nu moare… O, aș bea, să văd anume/ 

C-a venit domnia morții, sfărâmând bătrâna 

lume/ Stele cad și în cădere alte lumi rup cu 

lovire; Într-a cerurilor domă tunetele să vuiască/ 

Ca mari clopote de jale, fulgere să strălucească/ 

Ca făclii curate, sfinte pe pământu-nmormântat. 
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Fantastic, nu? Ajungând la concluzia că viața este 

ciclică, fapt ce îi conferă veșnicia, poetul speră să 

asiste la sfârșitul acestei lumi nădăjduind că 

omenirea luând-o pe altă cale va sfărâma 

zăgazurile răului care a adus păcatul și nu se va 

mai ajunge la nesfârșitele războaie care au 

zguduit și continuă să zguduie lumea în care 

trăiește. El consideră ca firească acea evoluție a 

Universului prin care stele cad ca altele să ia 

viață și să apară noi lumi, unde omul o va lua de 

la început, conturând imaginea mirifică a 

pământului înmormântat, dar care în fapt asigură 

veșnicia.  

Imaginea Pământului înmormântat îi va trezi din 

nou gânduri sumbre. Pe moment el este zguduit 

de inutilitatea geniului său. Peste acel tablou al 

morții terestre poetul își exprimă dezamăgit 

întrebarea: Dar la ce să beau din lacul ce dă 

viață nesfârșită,/Ca să văd istoria lumii dinainte-

mi repetită? 

Poetul este revoltat și refuză pe moment să bea 

din apa veșniciei ca astfel s-o ia de la început fie 

aici pe Pământ într-un nou ciclu de evoluție, fie 

pe o altă planetă unde știe că istoria lumii se va 

repeta. O teorie interesantă asupra mântuirii 

omului prin repetabilitatea sa cosmică până la 

sfârșitul Universului. Concept filozofic pe care îl 

exprimă la fel de emoționant în alte poeme pline 

de gândirea de inspirație kantiană a poetului, dar 

cu rezonanțe care numai lui îi aparțin, între ele 

fiind: Venere și Madonă, Luceafărul sau La 

steaua. 

Revenind la dacismul lui Eminescu, pe care unii 

îl exagerează în timp ce alții nu-i acordă atenție, 

trebuie să remarcăm faptul că poetul era bine 

informat cu privire la strămoșii noștri cărora le-a 

acordat respectul pe care îl meritau și din care 

consideră că ne tragem. Lumea mirifică și sacră a 

vechilor daci reprezentată azi prin Dochia înfiptă 

spre veșnicie în piatra munților Ceahlău l-a 

fascinat pe poet toată viața, ei hărăzindu-i o parte 

din scrierile sale. 

Poeziile consacrate dacilor, între care acel poem 

memorabil de 217 strofe Memento Mori, exprimă 

recunoștința poetului față de strămoșii săi și 

admirația pentru faptele lor. Văzând în glia țării 

un pământ mirific și sacru primit de la zei, 

Eminescu aduce elogii dacilor care și-au dat viața 

pentru a-l apăra, dar totodată face legătura între ei 

și acei descălecători care au pus bazele țărilor 

române care vor duce mai departe tradiția 

înaintașilor. În felul acesta poetul constată 

continuitatea dacilor în aria intracarpatică 

descrisă ca un tărâm divin militând pentru 

originea dacică a poporului român, din care face 

parte și el. Pentru Eminescu vatra strămoșească 

va rămâne mai departe la fel de sacră ca pe 

vremea când zeii coborau de cer, acum ea fiind 

vizitată de îngeri, așa cum poetul se exprimă în 

frumoasele sale versuri din poezia Ce-ți doresc 

eu ție dulce Românie: 

Îngerul iubirii, îngerul de pace,/Pe altarul Vestei 

tainic surâzând,/Ce pe Marte-n glorii să 

orbească-l face,/Când cu lampa-i zboară lumea 

luminând,/El pe sânu-i vergin încă să 

coboare,/Guste fericirea raiului ceresc,/Tu îl 

strânge-n brațe, tu îi fă altare,/Dulce Românie, 

asta ți-o doresc. 

 

 

 

Mihai EMINESCU – POEZII 

 

 
 

Când amintirile... 
Când amintirile-n trecut 

Încearcă să mă cheme, 

Pe drumul lung şi cunoscut 

Mai trec din vreme-n vreme. 

 

Deasupra casei tale ies 

Şi azi aceleaşi stele, 

Ce-au luminat atât de des 

Înduioşării mele. 

 

Şi peste arbori răsfiraţi 

Răsare blânda lună, 

Ce ne găsea îmbrăţişaţi 

Şoptindu-ne-mpreună. 

 

A noastre inimi îşi jurau 

Credinţă pe toţi vecii, 
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Când pe cărări se scuturau 

De floare liliecii. 

 

Putut-au oare-atâta dor 

În noapte să se stângă, 

Când valurile de izvor 

N-au încetat să plângă, 

 

Când luna trece prin stejari 

Urmând mereu în cale-şi, 

Când ochii tăi, tot încă mari, 

Se uită dulci şi galeşi? 

 

 

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.  

 

 

Criticilor mei 

Multe flori sunt, dar puţine 

Rod în lume o să poarte, 

Toate bat la poarta vieţii, 

Dar se scutur multe moarte. 

 

E uşor a scrie versuri 

Când nimic nu ai a spune, 

Înşirând cuvinte goale 

Ce din coadă au să sune. 

 

Dar când inima-ţi frământă 

Doruri vii şi patimi multe, 

Ş-a lor glasuri a ta minte 

Stă pe toate să le-asculte, 

 

Ca şi flori în poarta vieţii 

Bat la porţile gândirii, 

Toate cer intrare-n lume, 

Cer veştmintele vorbirii. 

 

Pentru-a tale proprii patimi, 

Pentru propria-ţi viaţă, 

Unde ai judecătorii, 

Ne'nduraţii ochi de gheaţă? 

 

Ah! atuncea ţi se pare 

Că pe cap îţi cade cerul: 

Unde vei găsi cuvântul 

Ce exprimă adevărul? 

 

Critici voi, cu flori deşerte, 

Care roade n-aţi adus - 

E uşor a scrie versuri 

Când nimic nu ai de spus. 

 

 

Lacul 
Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 
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El cutremură o barcă. 

 

Şi eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult şi parc-aştept 

Ea din trestii să răsară 

Şi să-mi cadă lin pe piept; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Îngânaţi de glas de ape, 

Şi să scap din mână cârma, 

Şi lopeţile să-mi scape; 

 

Să plutim cuprinşi de farmec 

Sub lumina blândei lune - 

Vântu-n trestii lin foşnească, 

Unduioasa apă sune! 

 

Dar nu vine... Singuratic 

În zadar suspin şi sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr.  

 

 
 

 

 

 

Poezii dedicate lui Mihai EMINESCU 

 

 

Alexandru Vlahuță 

 

Lui Eminescu 

   
Tot mai citesc măiastra-ţi carte, 

Deşi ţi-o ştiu pe dinafară: 

Parcă urmând şirul de slove, 

Ce-a tale gânduri sămănară, 

 

Mă duc tot mai afund cu mintea 

În lumile de frumuseţi, 

Ce-au izvorât, eterni luceferi, 

Din noaptea tristei tale vieţi… 

Şi te-nţeleg, te simt aproape: 

Cu-aceeaşi suferinţă-n faţă, 

Cu ochii gânditori şi galeşi, 

Sătul de trudnica-ţi viaţă. 

 

Si  nu mă mir că ţi se dete 

O zodie atât de tristă, 

Că, zbuciumat de-atâtea patimi, 

Râvneşti pe cei ce nu există, 

 

Şi că potop de negre gânduri 

Se strâng şi ţi se zbat sub frunte: 

Pe veci întunecaţii nouri 

Sunt fraţii vârfului de munte! 

 

O, dacă geniul, ce scoase, 

Ca din adâncul unei mări, 

Din fundul inimii zdrobite, 

Comoara asta de cântări, 

 

Nu te-ar fi ars zvâcnindu-ţi tâmpla 

De flăcările năbuşite, 

Ce-ţi luminau ale gândirii 

Împărăţii neţărmurite, 

 

Şi de-ar fi fost lăsat prin lume 

Să treci ca orice om de rând, 

Ce lesne-ai fi pus frâu durerii 

Şi răzvrătitului tău gând! 

 

Şi cât de fără de păsare 

Ai fi privit atunci la toate 

Mizeriile-n cari lumea 

Ursită-i pururea să-noate! 

 

Dar ţi-a fost dat să fii deasupra 

Acestor inimi seci şi strîmte. 

Şi tu să-nduri toată durerea 

Pe care lumea n-o mai simte. 

 

Să plângi tu plânsul tuturora… 

Din zbuciumul eternei lupte. 

Să smulgi fulgerătoare versuri, 

Bucăţi din inima ta rupte… 

 

S-aprinzi în bolta vremii astri 

Din zborul tristului tău gând… 

Văpaie!… Ce-o să-i pese lumii 

Că tu te mistui luminând? 
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Nicolae ROTARU 

 

  
 

EMOŢII EMINESCIENE 

 

Din debaraua unde dăinuieşti, 

Schelet celebru, cum găsită-i hiba, 

Tu ţară ne veghezi, neamul şi limba 

Şi chiar pe-ai tăi duşmani îi ocroteşti. 

Te exilăm, nevolnici, te jignim, 

Neputincioşi să-ţi înţelegem versul 

Şi verbul muşcător, fiindcă toţi ştim, 

Că mai presus de har e interesul. 

 

Stăpânul cel de sclavi, oricum o dai, 

Mai mare-i azi în vrere decât Bardul, 

Când legea firii a ajuns hazardul 

În  ţară noastră, fermă de cobai. 

 

Căci ce-ţi doresc ei ţie, dulce ţară, 

La ceas de pandemie şi dezmăţ? 

În loc de poezie tutelară, 

Un far niente şi ceva pe băţ. 

 

S-a dus amorul, dragostea-i păcat, 

Eroii mor din nou ucişi barbar, 

Cum e ucis şi geniul tutelar, 

Mihai Eternul cel dintâi chemat. 

 

 

EMINESCUIND DIN NOU 

 

Ai fost odată ca-n poveşti 

Nemuritor şi rece, 

Acum luceşti vederii noastre –  

Etern care nu trece. 

 

Din umbra falnicelor bolţi, 

Unde ai plecat la steaua 

Care te-a găzduit, Poete, 

Privesc, albind iar, neaua. 

 

Te invocăm ca-n stihul tău, 

Cobori, Luceafăr blând, 

Mântuitor de neputinţă 

Iubiri înaripând. 

Şi dacă ramuri bat în geam, 

Când stăm cu măşti pe faţă, 

E că noi toţi din slova ta 

Ne vaccinăm cu viaţă. 

 

 

ÎNCHINARE LA POET 

 

În încăperea de sub tâmple, 

Abia atingi covorul moale, 

Şi muzele ne scot în cale 

Paşii metaforelor tale. 

 

Melod al graiului străbun, 

Înger de veghe limbii noastre, 

Luceafăr sacru între astre, 

Tu eşti Întâiul Bard Român. 

 

Plecat la steaua prea devreme, 

Rămâi eternitate vie, 

Duhul de geniu-n poezie 

Simbol universal în steme. 

 

Plămadă sfântă, zeu de grai, 

Orfevru-al vorbelor duioase 

Cu strălucire de mătase, 

Ne închinăm ţie, Mihai!  

 

 

Geo CĂLUGĂRU 

 

 
 

Mi-e somnul Eminescu 

 

Mirarea ochilor tăi mă urmăreşte în somn. 

Iubirii i-ai fost rege şi rob, de-opotrivă- 

Hotarul vieţii tale se înalţă spre nesomn. 

Astăzi, ţara însăşi pluteşte în derive. 

Iubirea de Dumnezeu şi Eminescu, doar 

E-n stare s-a aducă treptat în echilibru. 

Mereu spunem aceasta dar, vai, e în zădar 

Invadaţi noi suntem de rele ca un tipbru 
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Ne învaţă, Doamne, lecţia iubirii de aproape! 

Ia mai poate da dreptul la speranţă! 

Sfinţenia ne-o picură lumină peste pleoape! 

Credinţa ne e-n tine, ultima instanţă, 

Unde, alături, îţi şade Eminescu, veghindu-ne. 

 

Florentina CHIFU 

 

Rugă pentru Luceafăr   

 

Îngerul meu cu voce măiastră 

Peste păduri zboară-n zarea albastră. 

Vino la geam, mă binecuvântă! 

Și la fereastră o pasăre cântă! 

 

Îngerul meu cu rază-aurie 

E-un curcubeu rătăcit pe câmpie. 

Vino în taină, mă luminează! 

Și-n deal pădurea de-aramă veghează. 

 

Îngerul meu cu blândă aripă 

Lin împletește corole-n risipă. 

Vino senin, cu mine plutește! 

Și la izvor teiul dulce-nflorește. 

 

Îngerul meu cu albă cunună 

Seva pământului nostru adună. 

Vino-n cuvânt și în vers ne unește! 

Și un luceafăr pe cer strălucește. 

 

 

Virgil CIUCĂ 

  
 

Poetului Nemuritor 

 

Luceafărul veşnic trăieşte 

-Prin sufletul unui popor- 

Cu versul lui care sfinţeşte 

Şi loc, şi timpul trecător 

  

Luceafărul mai străluceşte 

Căci versul lui nemuritor 

Nu-l vom uita, doar româneşte 

A scris poeme care dor! 

  

Luceafăr peste universuri 

Tu ne-ai cerut “reîntregirea” 

Şi-ai indemnat Ţara, prin versuri, 

Să-şi consfinţeascâ “nemurirea”!  

  

Luceafărul încă trăieşte 

Şi prin poeme ce nu mor 

Noi îl slăvim împărăteşte 

Pe El, Poet Nemuritor... 

 

 

Florin GRIGORIU 

 

   
 

CONTEMPORANUL 

 

La vremea asta, ce-ar putea să scrie 

„Poetul Nepereche” al limbii româneşti? 

În derizoriu glorii şi jertfe pământeşti 

El n-ar avea vile şapte-n oraşe şi cabane 

Şi nici tezaur de valori spre pază-n mii de bănci,   

Ar fi ca proletarii veniţi către icoane 

Să ceară îndurare la biruri şi la şpăngi. 

 

„Poetul Nepereche” nu s-ar fi dat cu hoţii 

Şi nici n-ar fi cântat străinii care fură 

Şi nici pe ticăloşii de aicea, or netoţii 

Străini care ne ceartă, or mai adesea ne-njură. 

Ci-ar fi răspuns puternic şi-ndesat 

Şi n-ar fi stat de vorbă cu tagma-n dileme 

Şi vorba lui ar răsuna cum clopotul pe sat 

Şi vulturii zvbura-vor în cioc cu crucea-n cioc, 

din steme 

 

Chemând la luptă, acum ori niciodată 

Şi nimeni n-ar dormi şi nimeni n-ar mai sta, 

Că vede cum se-ndeasă pe românime-o zloată, 

Nemernică Javra ce ne muşcă, Setilă ce ne bea; 
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Şi armia română luci-va arma-n frunte 

Şi preoţii crucea şi-odăjdiile mari 

Şi freamătă-va Marea, Pădurile, spre Munte 

Stăpâni ai vremii noastre, olari, zidari, tâmplari, 

Pe locuri, gospodari! 

 

 

Ionel MARIN 

 

 
 

EMINESCU, taină, ecou şi dor nestins… 

 

Sus naţia română! 

EMINESCU taină tulburătoare a Patriei 

Nesecat izvor de  frăţie, demnitate,  

Prealuminată stea a sufletului românesc, 

Luceafăr nestins pe bolta cerească… 

 

EMINESCU, ecou sfânt al românilor, 

În freamăt de aştri, bat clopote divine  

Şi deschid aripile memoriei… 

Eminescu, făclier, îmbrăcat în haine de lumină 

Îngână versuri în templul ceresc al… Poeziei. 

  

EMINESCU, dor nestins al românilor 

Candelă aprinsă, mărgăritar de mare preţ  

A dat strălucire viselor străbune,  

Ne-a învăţat ce înseamnă veşnicia, 

Sub cupola aurie a limbii române. 

  

EMINESCU, taină, ecou şi dor nestins… 

Om desăvârşit, lumină şi lacrimă a neamului,  

Călătoreşte cu noi, prin jertfa iubirii … 

A rămas, rămâne viu în sufletul gliei româneşti. 

Trecător prin lume, Eminescu, rămâne nemuritor!   

Sus naţia română! 

 

 

Ionuţ ŢENE 

Ce anume face diferența în poezie! 

 
Citind lirica modernă și contemporană, de multe 

ori mă gândesc cu o reverie nostalgică, în ce 

constă și ce anume face diferența dintre două 

poezii bune, scrise de autori recunoscuți și, totuși, 

doar una dintre opere lirice și un singur autor 

primește laurii popularității și rezistența lecturii 

în timp a publicului. Nu de puține ori recitim 

poezii diferite, de o certă valoare estetică și, 

totuși, doar una dintre ele a primit recunoașterea 

criticii literare, includerea în mentalul colectiv 

sau în manualele școlare. Sunt poeți care rămân 

cu boldul recunoașterii în conștiința critică, 

opiniei publice și în manuale și alții nu, deși la o 

analiză stilistică și critică nu poți spune cu mâna 

pe inimă că unii poeți pot fi ocultați de mersul 

implacabil a istoriei literare. Până la urmă este 

ceva inefabil și invizibil care face ca o poezie să 

fie mai apreciată decât alta deși estetic și ca 

forme stilistice par că sunt identice ca valoare. 

Cred că diferența ține de inefabil și de 

inconștientul actului artistic, nu de raționalitatea 

lui sau de percepția critică a cititorului. Acel ceva 

care nu se vede, dar se simte, face diferența între 

poeziile scrise de autori diferiți, care estetic și 

stilistic în teoria literară au aceleași carcteristici. 

Poezii bune s-au scris întotdeauna, doar unele 

intră în inima conștiinței publice și rămân semne 

peste timp inconfundabile în istoriile literare ale 

lumii. Charles Du Bos spunea că ”poezia este 

încarnarea unei emoţii într-un limbaj”. De aici ar 

trebui să începem să facem diferența. O emoție 

intensă transmite cititorului o poezie a unui autor, 

mai mult de cât poezia altui autor, deși ambele 

sunt reușite stilistic și estetic. Emoția și poezia se 

strecoară în toată viețuirea” ne spunea Tudor 

Arghezi. Aici e secretul ”diferenței” în poezie: 

intensitatea emoției și culoarea acesteia. Este de 

fapt ”parfumul” liric care face descendența. Acel 

”parfum” identificabil al inconștiutului îl putem 

asemăna cu consumul unor fructe. Diferența o 

face prospețimea lor. Una e să mănânci direct 

fructele din pomii livezii și alta aceleași fructe 
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după ce le-ai ținut câteva zile în fructieră. Ele 

sunt aceleași, fructele, dar gustul și parfumul 

diferă. Cele culese direct din pom au un gust și 

un parfum care nu poate fi comparat cu cele 

”stătute” din fructieră deși sunt aceleași fructe. 

Așa este și în poezie. Sunt poezii scrise într-un 

stil superb și în formă desăvârșită, deși ele nu 

rămân în conștiința publică și în istoria literaturii. 

Alte poezii, în schimb au acel ceva indicibil sau 

de neînțeles care cucerește inimile cititorului și 

pe criticul literar. Diferența o face acel ”parfum” 

proaspăt al originalității și originității, apropierea 

de izvoarele inconștienței emoției poetice. Se 

poate explica această diferență. E greu de înțeles 

și ține de o percepție a forței emoției și gustului 

literar, care nu poate fi explicată rațional într-o 

manieră a inteligenței. Ține de inima care simte 

de unde provine izvorul liric, care are rădăcinile 

directe în emoție. Cred că nu licențele poetice fac 

diferența dintre poezii și nici alegerea cu acribie a 

figurilor de stil. Valoarea nu ține de gen, ritm, 

silabe sau sinalefă, ci de emoția primară 

transmisă puternic, de acel mesaj inițiatic și 

ontologic, care face ca un poet să fie mai iubit 

decât altul și opera sa să fie mai larg percepută de 

public cu inima, nu cu formele inteligenței. E un 

paradox al poeziei, ea ordonează lumea în haosul 

social, aducând umanitatea la formele esențiale 

ale existenței. Poeții văd acolo unde ceilalți au un 

zid în față. Această vedere naște poezia, iar 

autenticitatea ei este mai veritabilă, mai 

ontologică și, desigur, izvorăște cu o emoție 

puternică prin și printre rădăcinile inconștientului 

inefabil. Izvorul poeziei este enigmatic, 

paradigmatic și paradoxal, la fel cum reiese din 

poezia ”Izvorul nopţii” de Lucian Blaga. 

Frumoaso, ţi-s ochii-aşa de negri 

încât seara când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare că ochii tăi, adânci, 

sunt izvorul din care tainic curge noaptea peste 

văi 

şi peste munţi şi peste seşuri 

acoperind pământul c-o mare de-ntuneric. 

Aşa-s de negri ochii tăi, lumina mea. 

Izvorul ”întunericului” este acel mister din care 

se revarsă lumina, un reflex al forței emoției. 

Fragilitatea poeziei este tocmai forța sa de 

durabilitate în timpul istoriei literare. De ce 

poezia de o frumusețe alcalină ”Corabia” de 

Alexandru Macedonski, deși folosește aceleași 

motive sau figuri de stil similare ca și poezia 

”Somnoroase păsărele”, nu atinge ”parfumul” și 

perfecțiunea eminesciană. Sunt două poezii 

superbe, dar există un dar și un dat, care face 

poezia lui Mihai Eminescu mai ușor de reținut în 

conștiința cititorului și în manualele de istorie 

literară. Alexandru Macedonki ne introduce în 

magia nopții: 

La ţărm, corabia oprită 

E ninsă de zăpada lunii 

Şi marea tace odihnită, 

De biciuirile furtunii. 

Catarg şi pânze argintate 

Abia uşor sunt legănate… 

Magia nopţii este sfântă… 

Verzuiele unde dormitează. 

Novicii râd… 

– Cârmaciul oftează,  

Matrozii melancolic cântă. 

Oraşul întreg scânteiază 

Cu felinarele aprinse… 

Muzicile vesel vibrează, 

……………………. 

Safire pe ceruri lăcrămează. 

Din cap mişcând, cârmaciul oftează, 

Matrozii melancolic cântă. 

(Corabia – fragment) 

E un portret nocturn ce se cadrează melancolia 

unui port eșuat între ape. Și totuși, poeziei îi 

lipsește acea simplitate gravă care atinge esența 

magiei nopții eminesciene din ”Somnoroase 

păsărele„ 

Somnoroase păsărele 

Pe la cuiburi se adună, 

Se ascund în rămurele – 

Noapte bună! 

Doar izvoarele suspină, 

Pe când codrul negru tace; 

Dorm şi florile-n grădină – 

Dormi în pace! 

Trece lebăda pe ape 

Între trestii să se culce – 

Fie-ţi îngerii aproape, 

Somnul dulce! 

Peste-a nopţii feerie 

Se ridică mândra lună, 
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Totu-i vis şi armonie – 

Noapte bună! 

E surprinsă, printr-o abordare lirică de o 

simplitate uimitoare și genială, o feerie a nopții 

inegalabilă în literatura română. Avem două 

poezii frumoase, dar ce face diferența dintre cele 

două poezii. E acel ”parfum” la Eminescu de 

fruct liric cules proaspăt și direct din pomul 

cunoștinței 

  

 

Nicolae VASILE   
 

 
 

 Galbenă gutuie, dulce amăruie!... 

 

 Galbenă gutuie, dulce amăruie .... spune 

un colind celebru. Poate este cel mai 

reprezentativ fruct caracteristic toamnei, chiar 

toamnei târzii. Precum toamna vieții are și ceva 

dulce, dar este și amară. Combinația este însă 

plăcută!.... 

 La asta gândeam mergând prin parcul 

Campusului Universității Valahia din Târgoviște, 

unul modern atât privind concepția cât și 

realizarea. Această instituție, deși nouă, te duce 

cu gândul spre întâmplări mărețe de mult apuse.  

 Nici nu putea fi altfel, doar orașul care o 

găzduiește a fost cea mai longevivă capitală a 

unui stat românesc din istorie. Aici a funcționat, 

începând cu anul 1646, „Schola graeca et 

latina”, o școală superioară după modelul străin 

al vremurilor, înființată la inițiativa stolnicului 

Constantin Cantacuzino și condusă de cărturarul 

Udriște Năsturel. Aceasta, în procesul mutării 

capitalei Țării Românești de la Târgoviște la 

București, a fost precursoarea Academiei 

Domnești (1694), care la rândul său este una 

dintre rădăcinile Universității din București. Ion 

Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, 

Vasile Cârlova pot fi considerați ca rezultate de 

marcă ale acestei linii de educație și cultură. 

 Probabil la acestea cugeta Constantin 

Noica în anul 1977, când așteptând trenul care 

avea să-l ducă în exilul său de la Păltiniș, îi 

spunea lui Gabriel Liiceanu cât de oportună ar fi 

înființarea unei universități la Târgoviște. 

[Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniș] 

 Trecusem pe lângă Amfiteatrul grecesc, în 

aer liber, și mă îndreptam spre aula  Institutului 

de cercetări, unde avea să aibă loc evenimentele 

prilejuite de sărbătorirea ieșirii mele la pensie. 

Doamna Gabriela Teodorescu, prorector, 

coordonator al domeniilor cercetare științifică și 

creație artistică, alcătuise un program amplu care 

se încheia cu premiera absolută a piesei mele de 

teatru Ioșca, Sică și Mitică. 

 Sentimentele care mă încercau nu erau, 

nicidecum,  unele privitoare la niște  începuturi, 

mai degrabă, gândul mă ducea spre închiderea 

sigură a unor activități fără a fi certă înlocuirea 

lor cu altele, când dintr-o dată mă cuprinse un 

miros urât, de hoit. Mă uit împrejur și mă 

dumiresc. Era un tufiș de lemn câinesc, cum îi 

ziceam noi la țară când eram copii. Îi mai 

remarcasem mirosul respingător când am mers să 

mă înscriu la examenul de admitere la liceu și 

când făceam același lucru la Politehnica din 

București. M-am luminat, ceea ce aveam de 

sărbătorit în acea zi nu reprezenta un sfârșit, ci 

promitea că Dumnezeu mă va mai binecuvânta cu 

unul sau mai multe începuturi. 

*** 

 Noua perioadă, contrar semnelor divine 

primite, nu începea chiar promițător. Lipsa 

activității principale nu înseamnă neapărat liniște. 

La început este percepută pozitiv posibilitatea de 

a te odihni, dar apoi aceasta se transformă în 

plictiseală. Corpul odihnit este ceva bun, dar 

creierul odihnit peste limită dă naștere la anumite 

exagerări,  ale unor situații, ale unor fapte, 

imaginația o ia razna. Începi prin a da importanță 

prea mare unor întâmplări minore, pe care 

altădată nici nu le-ai fi băgat în seamă. Când 

plecam de acasă la șapte dimineața și mă 

întorceam la zece seara, nu aveam timp să văd 

orice picătură care se prelingea pe la câte o 

îmbinare a țevilor. Interveneam doar când relele 

deveneau evidente, fără a le pune prea mult la 

suflet!... Nu mai aveam încredere în lucrurile 

tehnice, care fuseseră principala mea activitate 

înainte de pensionare. De câte ori cumpăram ceva 

nou, calculator, telefon, televizor etc., aveam 

mari emoții că ceva n-o să meargă. 

  Nu știu cum Dumnezeu se întâmplă, dar 

și numerologia începe să-ți fie potrivnică! De 
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câte ori privesc un ceas, deschid telefonul sau 

televizorul, ceva de acolo, zi, oră, minut sau 

secundă arată 13. Îi dau faptului importanța pe 

care n-o merită, deși cunosc proveniența 

masonică și nu divină a numărului cu pricina. 

 Și pe urmă începe bătutul unui ochi. Asta 

o știam de mic copil. Mama ne spunea ca atunci 

când ți se bate dreptul este ceva de bine, iar când 

ți se bate stângul e de rău. Dar nu e bine să spui și 

la alții. Ar fi o trădare față de ochi, care văd 

atâtea și ei nu te trădează pe tine!...  

 Cam de prin septembrie 2019 începuse să 

mi se bată insistent ochiul prevestitor de rău, deși 

mintea nu-mi mai era așa de neocupată. Mă 

implicasem mai mult în viața revistei Cronica 

Timpului, a Uniunii Ziariștilor,  care câteva luni 

își încetase apariția. Am preluat conducerea 

filialei cu același a uniunii și am început căutarea 

unor sprijinitori care alături de mine să scoată 

publicația din impas. Apoi, mi-a venit măreața 

idee de a aduna cronicile ce le scrisesem până 

atunci și multe altele care urma să le elaborez în 

ceea ce avea să devină ulterior Enciclopedia 

SCRIITORI din GENERAȚIA 2000. 

 Parcă voind să confirme neîncrederea mea 

în cele tehnice, dobândită recent, mi s-au stricat, 

într-o perioadă scurtă, mai toate robinetele din 

casă. O explicație exista, fuseseră achiziționate în 

același timp, când am făcut casa, și aveau cam 

aceiași perioadă de garanție. Dar, creierul meu nu 

prea mai asculta de cele raționale. Un lucru, 

gândeam eu, tot este bun, d’asta mi se bătea 

ochiul stâng, deci de acum, gata, am trecut hopul! 

 Ochiul, însă, a continuat să mi se bată!... 

Am început să mă tem de întâmplări și mai rele. 

Fiul meu era în străinătate, cine știe ce i se putea 

întâmpla pe acolo?... 

 Noroc că ideea cu enciclopedia a început 

să mă preocupe tot mai mult și-mi ținea mintea 

ocupată. Mi se alăturase și Doru Dinu Glăvan, 

președintele uniunii, care a extins și mai mult 

proiectul. Ideea lui era ca Uniunea Ziariștilor să 

devină una de creație, ca multe altele, și să facă 

creație din promovarea creației celorlalți: 

scriitori, pictori, sculptori, muzicieni, cineaști, 

actori, cercetători de toate felurile etc., făcând din 

revista noastră o adevărată cale de promovare a 

performanței. Ni s-a alăturat, repede, și prof. 

pictor Vergil Cojocaru-Cover cu promovarea 

pictorilor pe care-i avusese studenți la 

Universitatea de Arte Plastice.  

Lucrurile se așezaseră pe un făgaș bun și curgeau.  

 S-a întors, cu bine, și fiul din străinătate, 

dar... ochiul stâng continua să mi se bată!... 

Țineam secretă temerea mea, nu am spus la 

nimeni, fidel convingerii din copilărie ca ochii nu 

trebuie trădați. Chiar nu mai găseam nicio 

explicație a acestui fapt, nu prevedeam un rău 

iminent. În sinea mea, începusem să nu mai cred 

în prejudecățile mamei, neîndrăznind totuși să o 

fac. Și a apărut pandemia de coronavirus!... Nu 

mi s-a mai bătut ochiul!... Nenorocirea nu mai era 

o premoniție, ci devenise realitate.   

*** 

 Deși în istorie au existat multe pandemii, 

trufia umană, ajunsă la limite periculoase,  ne-a 

îndepărtat de precauția necesară față de un astfel 

de potențial pericol. Responsabilii sanitari ai 

omenirii au considerat că sistemul medical 

mondial este suficient de puternic încât să se mai 

poticnească în astfel de întâmplări demne de 

perioade istorice incomparabile cu cea actuală. 

Din când în când, mai primim câte o lecție de la 

Dumnezeu. 

 Situația prin care trecem toți, cea cauzată 

de apariția de undeva a acestui nou coronovirus, 

ne-a luat prin surprindere. Chiar discutam recent 

cu cineva, din aceeași generație cu mine, că am 

fost norocoși. Perioada abuzurilor grosolane ale 

comuniștilor ne-a prins prea mici ca să o simțim, 

revoluția a venit la o vârstă potrivită pentru ca 

ulterior să preluăm poziții cu multe oportunități 

de viață și profesie, iar acum, ca proaspeți 

pensionari, să putem privi fără prea multă 

implicare, peisajul, uneori distractiv, al 

amestecului cam nereușit de socialism și 

democrație care se derulează de ceva timp. Eram 

bucuroși că nu am prins o epocă cu războaie, cum 

s-a întâmplat cu părinții și bunicii noștri. 

 Nu a fost să fie așa până la sfârșit, a venit 

acest război biologic cu acest perfid virus. Nu 

știu cum se va termina. Mă înscrisesem în rândul 

tuturor, după indicațiile oficiale, păzite cu 

strictețe de autorități și transformate într-un 

instrument de făcut bani, prin amenzi destul de 

piperate, foarte necesari în această perioadă 

pentru lupta cu virusul. Părăsisem, din proprie 

inițiativă, rolul meu din ultima perioadă, cel de 

rotiță în formarea unei conștiințe publice.  

După o viață de implicare în management, în care 

am dat de lucru la mii de oameni, în ultima parte 

a vieții m-am văzut mai util ca scriitor și publicist  
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decât ca manager. 

 De când a început această criză, am 

constatat, pentru a doua oară în viață, prima fiind 

la cutremurul din 1977, că instinctul de 

conservare al omului este mult mai puternic decât 

celelalte, cel cultural fiind printre ultimele. Toată 

linia mea de comunicare prin reviste, site-uri, 

blog-uri etc. a devenit nefuncțională, fiindu-mi 

oarecum rușine să mai deranjez oamenii plini de 

griji cu „prostiile mele”: poezii, eseuri, editoriale, 

aforisme etc.  

 Și totuși, s-a întâmplat ceva ce m-a făcut 

să-mi reiau seria comunicărilor cu oamenii, 

datorată unei întâmplări care m-a convins că 

trebuie să revin la locul meu, acela de a-i 

convinge și pe ceilalți că trebuie să facă eforturi 

să rămână la locul lor. Aceasta le va fi de folos 

acum, trecând mai ușor peste singurătatea șederii 

nevoite în casă, dar și ulterior, prin reintrarea mai 

ușoară în ritmul revenirii la viața normală care va 

reveni. Nu ăsta e sfârșitul lumii!... Omul din atât 

nu piere!... Caută altă idee, găsește altă durere. 

 Ce s-a întâmplat?... Era o zi de duminică 

și am tras de mine să fac ceea ce făceam în 

duminicile de dinainte de criză. Programul zilei 

cuprindea un grătar ce se încheia cu măturatul și 

spălarea curții cu furtunul de apă, inclusiv în gura 

de canal.  

 De data aceasta, când am săltat capacul 

greu de fier, a țâșnit pe lângă mine, m-am și 

speriat, o vrabie care s-a așezat pe o streașină din 

apropiere, mulțumindu-mi în toate felurile în care 

se pricepea ea. Nu știu cum ajunsese în canal, dar 

știu că dacă nu ridicam acel capac, ea ar fi murit 

acolo. Cât timp o fi așteptat ea ca eu să fiu acolo 

unde trebuia să fiu în fiecare duminică, probabil, 

fiind una dintre zecile de vrăbii pe care le hrănesc 

eu zilnic.  

 Era un semn?... Pe fiecare ne așteaptă 

cineva să fim la locul nostru!... Numai așa 

societatea va merge înainte, iar acest episod trist 

legat de coronavirus va deveni o amintire 

neplăcută. Doamne ajută!... 

 Așa că am decis să accept preluarea 

conducerii revistei Cronica Timpului, publicație a 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 

Acesta este locul unde trebuie să fiu de acum 

încolo și aștept mulți colaboratori să mi se alăture 

pentru promovarea culturii și performanței în țara 

noastră, făcând creație din susținerea creației 

altora. 

Mihai MERTICARU 

-sonete 

 

 
 

 SONETUL UNEI REVELAȚII 

 

Pământul, l-ai ornat, Doamne, cu minuni, 

Întinse câmpii, codri și izvoare, 

Dealuri cu vii, livezi  înfloritoare, 

Cântece și hore ca să ne aduni, 

  

Lacuri cu nămoluri binefăcătoare, 

Lauri din care să ne facem cununi, 

Biserici și icoane ca să ne-mbuni, 

Mireasmă, curcubeie și culoare. 

 

Ne-ai dat femei cu-obrajii de zăpadă 

Și piepturi pline de mandarine, 

Pâine și sare, apă vie, zadă, 

 

Munți silhui din care apa să cadă, 

Bijuterii bătute cu rubine: 

În toate astea, eu Te văd pe Tine. 

 

 

      SONETUL UNEI DESCOPERIRI 

 

Te caut făr-de-ncetare de-o viață 

Prin aer, pe pământ, mări și oceane, 

Prin catedrale, prin cărți și icoane; 

Vreau, Doamne, să Te văd un pic la față. 

 

Poteci, am cutreierat, milioane, 

Am cerut de la flori și pomi povață, 

De la cărturarii care ne-nvață, 

Dar încercările fostu-mi-au vane. 

Am trecut prin furcile caudine, 

Am acceptat astă soartă ingrată, 

Sperând că îmi vor fi cupele pline 

 

Cu tăinuite șoapte de la Tine. 

Deodată o lumină îmi arată 

Drumul spre Tine: inima curată. 
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    SONETUL EVLAVIOSULUI  

 

Dezleagă-mi, Doamne, taina nepătrunsă, 

De vrei să-mi curmi nepotolita sete, 

De-a Ta milostivire să se-mbete 

Inima-mi, de-atâtea-ndoieli, străpunsă! 

 

Permite-mi să mă adap pe-ndelete 

Din sacra fântână, de noi, ascunsă, 

O Mecca de puțini creștini ajunsă 

Înainte de-a trece fluviul Lethe! 

 

Fă să răsară peste noi lumină, 

Să înotăm în Oceanul Luminos 

(Adorată ipostază divină), 

 

Sub cerul de-azur, Capelă Sixtină! 

Locuiește-ne sufletul onctuos 

Și-Ți vom ridica  templu maiestuos! 

 

 

     SONETUL UNUI DOR 

 

Mi-e dor de o clipă de armonie, 

De-azur etern și-o ploaie de lumină, 

De-o sacră iubire, o cupă plină, 

De frenezia din copilărie, 

 

Să le-așez o cunună de verbină, 

Altă împărăție să învie, 

Să nu-mi fie primăvara pustie! 

Fruntea-mi, pentru toate,Ție se-nchină. 

 

De cer prea mult, iartă-mi, Doamne, trufia 

De-a îndrăzni la atare favoare. 

Amețit, poate-am greșit galaxia, 

 

Că n-am îmbrățișat ataraxia. 

Totuși, decât să mă-nveți cum se moare, 

Celesta muzică, dă-o mai tare! 

 

 

    SONETUL URCUȘULUI 

 

Doamne Sfinte, Dumnezeule mare, 

Un pumn de humă, dar munte de vină, 

Se roagă să-l pătrunzi cu-a Ta lumină 

Din care se-nfruptă și bunul Soare! 

 

Păcătosul de mine Ți se-nchină 

Cuprins de o adâncă remușcare 

Și-Ți cere cuvioasă îndurare 

Să-l ocrotească puterea-Ți divină! 

 

Dă-mi, Doamne, un strop din harul Tău cel Sfânt, 

Călăuzește-mă pe calea dreaptă, 

Ajută-mă să găsesc pios cuvânt 

 

Nemărginita bunătate să-Ți cânt! 

Învață-mă procedura-nțeleaptă 

Spre Tine, să mă-nalț treaptă cu treaptă! 

 

      

 

 

Alexandru Florin ŢENE 

 

 
 

ȘTIINȚA ȘI RELIGIA PE ACELAȘI DRUM 

AL CUNOAȘTERII 

(urmare din Nr. 89-90/2021) 

 

A făcut ştiinţa ca religia să nu fie plauzibilă 

din punct de vedere intelectual? Elimină ea 

existenţa lui Dumnezeu? Evoluţia nu face oare ca 

ideea despre o providenţă divină să nu fie 

credibilă? N-a arătat de curând biologia că viaţa 

şi mintea pot fi reduse la chimie, făcând astfel 

iluzorii noţiunile de suflet şi spirit? Mai trebuie 

să susţinem că lumea a fost creată de Dumnezeu? 

Sau că ne-a fost scris de către Ceva sau Cineva să 

existăm? Nu e oare posibil ca întreaga diversitate 

a naturii sa fie pur şi simplu un produs al 

întâmplării? Într-o epocă a ştiinţei, putem să 

credem sincer în existenţa unei direcţii, a unui 

scop al universului? În plus, nu este oare religia 

responsabilă pentru criza ecologică? Toate aceste 

întrebări alcătuiesc aşanumita “problemă” a 

raporturilor dintre ştiinţă şi religie. Deşi par 

astăzi mai aproape de rezolvare decât oricând, ele 

rămân totuşi foarte actuale şi continuă să 

trezească o gamă deosebit de variată de 

răspunsuri. În această carte, intenţionez să le 

prezint pe cele mai însemnate şi să ofer, prin 

aceasta, un fel de “ghid” pentru una din cele mai 

fascinante, importante şi provocatoare 

controverse pe care le cunoaşte epoca noastră. Eu 
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văd patru modalităţi principale prin care cei care 

s-au ocupat de această problemă şi-au exprimat 

felul în care au înţeles relaţia dintre religie şi 

ştiinţă. Unii consideră religia complet opusă 

ştiinţei sau spun că ştiinţa invalidează religia. Voi 

numi aceasta poziţia conflictului. (2) Alţii insistă 

că religia şi ştiinţa diferă atât de mult una de alta 

încât din punct de vedere logic conflictul dintre 

ele e imposibil. Religia şi ştiinţa sunt valabile 

amândouă, dar trebuie separate cu fermitate una 

de cealaltă. Aceasta e poziţia contrastului. Alţii 

spun că, deşi religia şi ştiinţa sunt distincte, 

ştiinţa are întotdeauna implicaţii asupra religiei şi 

viceversa. Ştiinţa şi religia interacţionează în mod 

inevitabil şi, prin urmare, religia şi teologia nu 

trebuie să ignore noile descoperiri ale ştiinţei. 

Pentru simplificare, voi numi aceasta poziţia 

contactului. În sfârşit, a patra abordare a acestei 

relaţii, înrudită, dar totuşi distinctă de cea de-a 

treia, subliniază mijloacele subtile, dar 

semnificative, prin care religia sprijină în mod 

pozitiv aventura descoperirii ştiinţifice. Această 

abordare caută să identifice acele modalităţi prin 

care religia, fără a interveni în vreun fel în ştiinţă, 

deschide calea pentru unele idei ştiinţifice, dând 

chiar un fel de binecuvântare specială cercetării 

ştiinţifice a adevărului; este ceea ce voi numi 

poziţia confirmării. În cele nouă capitole care vor 

urma, voi descrie modul în care fiecare din 

punctele de vedere enumerate (conflict, contrast, 

contact şi confirmare) abordează problemele 

specifice raporturilor dintre ştiinţă şi religie, 

enumerate în paragraful anterior. Deşi voi 

prezenta fiecare abordare cât mai direct posibil, 

nu-mi voi ascunde preferinţa pentru a treia şi a 

patra poziţie. Cred că abordarea contactului, 

completată de cea a confirmării, oferă răspunsul 

cel mai fructuos şi rezonabil pentru nefericita 

tensiune care a ţinut atât de mulţi oameni de 

ştiinţă departe de recunoaşterea religiei şi un 

număr chiar mai mare de reprezentanţi ai religiei 

departe de bucuriile oferite de descoperirile 

ştiinţei. După cum vom vedea în detaliu, 

abordarea “conflictului” este, în general, primul 

răspuns nefericit la o “combinaţie” mai veche, 

necritică,a ştiinţei cu religia. Ideea că ştiinţa 

rămâne într-o eternă dispută cu religia este, după 

părerea mea, o reacţie de neînţeles la practica 

obişnuită de a amesteca şi a confunda rolurile 

acestora. Pe de altă parte, abordarea 

“contrastului”, deşi e probabil un prim pas 

necesar de distanţare, atât faţă de combinaţie cât 

şi faţă de conflict, e, de asemenea, 

nesatisfăcătoare. Cu toate că linia trasată de ea e 

apreciată de mulţi teologi şi de alţi cercetători ai 

religiei, ea lasă nerezolvate religiei şi viceversa. 

Ştiinţa şi religia interacţionează în mod inevitabil 

şi, prin urmare, religia şi teologia nu trebuie să 

ignore noile descoperiri ale ştiinţei. Pentru 

simplificare, voi numi aceasta poziţia contactului. 

(4) În sfârşit, a patra abordare a acestei relaţii, 

înrudită, dar totuşi distinctă de cea de-a treia, 

subliniază mijloacele subtile, dar semnificative, 

prin care religia sprijină în mod pozitiv aventura 

descoperirii ştiinţifice. Această abordare caută să 

identifice acele modalităţi prin care religia, fără a 

interveni în vreun fel în ştiinţă, deschide calea 

pentru unele idei ştiinţifice, dând chiar un fel de 

binecuvântare specială cercetării ştiinţifice a 

adevărului; este ceea ce voi numi poziţia 

confirmării. În cele nouă capitole care vor urma, 

voi descrie modul în care fiecare din punctele de 

vedere enumerate (conflict, contrast, contact şi 

confirmare) abordează problemele specifice 

raporturilor dintre ştiinţă şi religie, enumerate în 

paragraful anterior. Deşi voi prezenta fiecare 

abordare cât mai direct posibil, nu-mi voi 

ascunde preferinţa pentru a treia şi a patra poziţie. 

Cred că abordarea contactului, completată de cea 

a confirmării, oferă răspunsul cel mai fructuos şi 

rezonabil pentru nefericita tensiune care a ţinut 

atât de mulţi oameni de ştiinţă departe de 

recunoaşterea religiei şi un număr chiar mai mare 

de reprezentanţi ai religiei departe de bucuriile 

oferite de descoperirile ştiinţei. După cum vom 

vedea în detaliu, abordarea “conflictului” este, în 

general, primul răspuns nefericit la o 

“combinaţie” mai veche, necritică,a ştiinţei cu 

religia. Ideea că ştiinţa rămâne într-o eternă 

dispută cu religia este, după părerea mea, o 

reacţie de neînţeles la practica obişnuită de a 

amesteca şi a confunda rolurile acestora. Pe de 

altă parte, abordarea “contrastului”, deşi e 

probabil un prim pas necesar de distanţare, atât 

faţă de combinaţie cât şi faţă de conflict, e, de 

asemenea, nesatisfăcătoare. Cu toate că linia 

trasată de ea e apreciată de mulţi teologi şi de alţi 

cercetători ai religiei, ea lasă nerezolvate mult 

prea multe probleme relevante şi oportunităţi 

pentru dezvoltarea intelectuală şi teologică. În 

consecinţă, în capitolele următoare, voi pune un 

accent special pe abordările “contactului” şi 
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“confirmării”. În final, orice abordare adecvată a 

raporturilor dintre ştiinţă şi religie cere ca, fără a 

ceda tentaţiilor de a le confrunta din nou, să ne 

permită să ne axăm pe acele modalităţi în care 

ştiinţa şi religia se influenţează în mod concret. 

Ce înţelegem prin religie? Când vorbesc, în acest 

eseu, despre “religie”, mă gândesc, în primul 

rând, la credinţa teistă în “Dumnezeul” personal, 

asociată cu aşa-numitele credinţe profetice: 

iudaismul, creştinismul şi islamismul. În 

categoria religie intenţionez să includ şi acel tip 

de reflecţie asupra credinţei religioase, cunoscută 

ca “teologie”. Voi discuta, la fel, dacă ştiinţa 

exclude cu adevărat sau, poate, face mai puţin 

credibilă decât înainte existenţa unei divinităţi 

transcendente, iubitoare, creatoare, personale şi 

salvatoare, care este Dumnezeul despre care 

vorbesc religiile, precum şi teologiile acestora. 

Deşi orientarea mea este aceea a unui creştin 

ortodox, voi prezenta acest subiect dintr-o 

perspectivă mult mai largă decât cea pe care o au 

în comun religiile ce propovăduiesc un 

Dumnezeu şi nu voi insista asupra accentelor 

teologice specifice, pe care le are fiecare tradiţie. 

O altă abordare, utilă, a raporturilor dintre ştiinţă 

şi religie ar putea viza diferenţele specifice dintre 

acestea, dar abordarea mea de aici este mai 

generală. Deşi există diferenţe evidente între 

credinţele avraamice, azi ele sunt confruntate cu 

aceeaşi întrebare: este ştiinţa modernă 

compatibilă cu ceea ce ele numesc “Dumnezeu”? 

Altfel spus, poate divinitatea creatoare şi 

salvatoare, descrisă în scripturile şi teologiile lor, 

să supravieţuiască provocărilor ştiinţei moderne? 

În discuţiile în care sunt implicaţi oameni de 

ştiinţă şi teologi, am putea dezbate mult mai larg 

modul în care este înţeleasă religia. Dar, cu cât 

definiţia noastră ar fi mai generală, cu atât ar fi 

mai puţin obiective aceste discuţii. Am putea 

defini, de exemplu, religia ca “o modalitate de a 

ne orienta în viaţă” sau ca o “supremă 

preocupare”. Dar, atâta timp cât şi cei mai 

sceptici oameni de ştiinţă sunt, probabil, religioşi 

(în acest sens atât de vag), noile evoluţii ale 

ştiinţei, din biologie şi fizică, nu vor contrazice în 

mod semnificativ “credinţa” lor. Cei mai mulţi 

oameni de ştiinţă cred că există ceva care are o 

semnificaţie supremă, chiar dacă acel ceva ar fi 

doar căutarea adevărului, a cinstei, sau chiar 

metoda ştiinţifică; o asemenea înţelegere largă a 

religiei e incontestabilă din punct de vedere 

ştiinţific. Însă, pentru mulţi oameni educaţi în 

spirit ştiinţific, biologia, fizica şi celelalte ştiinţe 

ridică azi întrebări importante privind ideea de 

Dumnezeu şi existenţa acestuia. De aceea, am 

considerat că e mai util să discutăm aici despre 

relaţia dintre ştiinţă şi “teism” – şi anume, despre 

afirmarea teologică a lui Dumnezeu, împărtăşită 

de iudaism, creştinism şi islamism (acolo unde e 

cazul) – decât despre religiozitatea nespecifică pe 

care aproape fiecare o are, într-o anumită măsură. 

Am putea defini, de asemenea, religia ca un “sens 

al misterului”. Dar această definiţie a religiei 

trezeşte puţine proteste semnificative din partea 

elitei ştiinţifice. Chiar şi Albert Einstein, care era 

“ateu” (altfel spus, cineva care neagă existenţa 

Dumnezeului teismului) a mărturisit că era un om 

“religios”, în sensul că adora misterul 

universului. El nu putea concepe existenţa unui 

conflict între ştiinţă şi religie, atâta timp cât prin 

a doua presupunem un sentiment de mister 

niciodată înţeles şi nu credinţa în Dumnezeu. 

 Nu există absolut nici o dovadă că universul ar 

avea un scop sau că ar fi influenţat de vreo 

divinitate care să aibă grijă de mine. Când mă uit 

la stele şi la galaxii, văd numai indiferenţa rece a 

cosmosului, care accentuează izolarea şi 

precaritatea existenţei mele pe această planetă 

insignifiantă. Pentru căldură şi alinare mă îndrept 

către familia mea, către prieteni şi societate. 

Acestea sunt suficiente pentru mine. În ceea ce 

priveşte motivul pentru care ne găsim aici, nu 

există nici o altă explicaţie în afară de pura 

întâmplare, iar aceasta este o problemă care nu 

mă mai preocupă deloc. După ce o persoană 

inteligentă s-a familiarizat cu teoriile 

neodarwinismului despre evoluţie, este greu de 

imaginat că acel cineva poate îmbrăţişa ideea 

unui univers cu un scop. În facultate m-am 

străduit să păstrez credinţa religioasă pe care am 

primit-o de la părinţii mei. Cu toate acestea, 

imaginea ştiinţifică şi, în special, cea 

evoluţionistă asupra cosmosului păreau să vină 

din ce în ce mai mult în contradicţie cu credinţa 

mea religioasă. Astfel, m-am convertit la 

perspectiva ştiinţifică, deoarece mi se părea cea 

mai cinstită şi mai interesantă, deşi nu e şi cea 

mai generoasă abordare a lumii. Asta nu 

înseamnă că-i dispreţuiesc pe oamenii religioşi, 

deoarece am câţiva asemenea oameni printre 

prietenii mei, dar nu-mi pot împăca convingerile 

ştiinţifice cu nici o viziune teistă asupra 
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lucrurilor. Dacă aveţi sentimente asemănătoare, 

sper că această carte vă va ajuta să înţelegeţi mai 

bine de ce apar asemenea opinii. Pe de altă parte, 

cum poate aţi aflat deja, la fel ca mine, 

descoperirile recente ale ştiinţei au făcut ideea de 

Dumnezeu mai discutată şi mai atrăgătoare 

intelectual decât era înainte de epoca ştiinţei. În 

orice caz, întâlnirea religiei cu ştiinţa a generat o 

confuzie considerabilă. Este religia contrară 

ştiinţei? Când auzim cuvintele “ştiinţă” şi 

“religie”, ne gândim imediat la istoria 

tumultuoasă a relaţiei dintre ele. Dar cronica 

întâlnirii religiei cu ştiinţa nu e deloc doar cea a 

unui conflict. În paginile următoare vom observa 

că există cel puţin patru tipuri distincte de relaţii 

între ştiinţă şi religie: 1) Conflict -convingerea 

potrivit căreia ştiinţa şi religia sunt fundamental 

ireconciliabile; 2) Contrast -punctul de vedere 

potrivit căruia nu există vreun conflict real între 

cele două, religia şi ştiinţa răspunzând, fiecare, la 

întrebări total diferite; 3) Contact -o abordare 

care caută dialogul, interacţiunea şi o posibilă 

consonanţă între ştiinţă şi religie, şi, mai ales, 

căile prin care ştiinţa poate modela înţelegerea 

religioasă şi teologică. 4) Confirmare -o 

perspectivă ceva mai paşnică, dar extrem de 

importantă, care clarifică modalităţile prin care 

religia sprijină şi alimentează, în profunzime, 

întreaga activitate ştiinţifică. O înţelegere a 

acestor patru abordări ar trebui să ne ajute să 

găsim singuri calea prin hăţişul de probleme care 

alcătuiesc subiectul acestei cărţi. Să le examinăm, 

deci, pe fiecare, pe rând, în detaliu. Mulţi 

gânditori ai ştiinţei sunt absolut siguri că religia 

nu se poate împăca niciodată cu ştiinţa. Dacă eşti 

om de ştiinţă, spun ei, e greu de crezut că poţi fi 

cu adevărat şi religios, cel puţin în sensul 

credinţei în Dumnezeu. Principala cauză ce-i face 

să tragă o astfel de concluzie este că, în aparenţă, 

religia nu poate demonstra în mod direct adevărul 

ideilor sale, în timp ce ştiinţa o poate face. 

Religia încearcă să se strecoare, fără a aduce vreo 

dovadă concretă despre existenţa lui Dumnezeu. 

Pe de altă parte, ştiinţa este gata să-şi testeze 

toate ipotezele şi teoriile pe baza “experienţei”. 

Scepticii susţin că religia nu poate face aceasta 

într-un mod care să satisfacă un martor imparţial, 

de unde şi conflictul dintre modalităţile de 

înţelegere ştiinţifică şi religioasă. Atât 

consideraţiile istorice cât şi cele filosofice par să 

confirme un verdict atât de sumbru. Din punct de 

vedere istoric, nu trebuie decât să ne amintim 

unele exemple evidente, ca: persecutarea lui 

Galileo de către Biserică în secolul XVII şi mult 

răspândita aversiune religioasă şi teologică faţă 

de teoria evoluţionistă a lui Darwin, din secolele 

XIX şi XX. Încetineala cu care gândirea 

religioasă a acceptat astfel de idei ştiinţifice şi 

faptul că mulţi teişti încă nu le agreează 

sugerează că religia nu se va împăca niciodată cu 

ştiinţa. Din moment ce atâţia credincioşi în 

Dumnezeu s-au opus descoperirilor astronomiei, 

fizicii şi biologiei, e oare de mirare că religia este 

percepută ca fiind ostilă ştiinţei? Dar mai 

importante decât aceste consideraţii istorice sunt 

impresionantele obstacole filosofice (în special 

cele epistemologice) pe care religia şi teologia le 

ridică în faţa scepticilor ştiinţei. Problema 

principală este că ideile religioase par să nu poată 

fi testate experimental. Cu alte cuvinte, ele se 

sustrag, aparent, rigorilor examinării publice, în 

vreme ce ştiinţa îşi supune întotdeauna ideile 

experimentării deschise. Dacă o cercetare 

empirică arată că o ipoteză ştiinţifică e greşită, 

ştiinţa o dă la o parte şi caută alte alternative, 

supunându-le şi pe acestea aceluiaşi proces 

riguros de verificare. Oare nu spune iudaismul, 

despre Dumnezeul său: “Chiar dacă El mă va 

omorî, eu tot voi crede în El”? Şi oare nu sunt 

toate interpretările religioase din lume, din acest 

motiv, afectate fundamental de contradicţiile cu 

care se confruntă şi pe care le cunoaştem cu 

adevărat? Dintr-un alt punct de vedere, scepticii 

cred că învăţăturile religioase “nu pot fi 

falsificate”. Karl Popper, unul dintre cei mai 

renumiţi filosofi ai secolului XX, argumenta că 

ştiinţa adevărată trebuie să se străduiască să 

aducă dovezi care să arate că ideile sale sunt 

eronate. Cu alte cuvinte, ştiinţa trebuie să rişte 

“falsificarea” diferitelor sale afirmaţii. De 

exemplu, deoarece teoria relativităţii afirmă că 

undele luminoase sunt deviate întotdeauna în 

prezenţa câmpurilor gravitaţionale, oamenii de 

ştiinţă trebuie să caute posibile exemple în care 

această afirmaţie să nu fie adevărată. Dacă nu pot 

găsi nici o probă contrarie, aceasta înseamnă că 

relativitatea este o teorie suficient de puternică 

pentru a înlătura orice încercare de falsificare. 

Posibilitatea de a fi falsificată e dovada statutului 

ştiinţific al unei teorii. Disponibilitatea de a 

permite ca ideile sale să fie falsificate purifică 

ştiinţa şi dovedeşte că e o modalitate de 
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cunoaştere a naturii lucrurilor, cu adevărat 

deschisă şi corectă. Dar poate oare religia să 

afişeze o deschidere asemănătoare? Adepţii 

scepticismului ştiinţific (altfel spus, cei ce 

resping religia în numele ştiinţei) spun că religia 

nu are probitatea solidă a ştiinţei. Ipoteza-

Dumnezeu, de exemplu, pare să fie total în afara 

oricărei falsificări, aşa că nu poate fi acceptată de 

tribunalul ştiinţei. Vă puteţi imagina situaţii şi 

experienţe care pot duce la negarea existenţei lui 

Dumnezeu? Dacă nu, atunci ideea de Dumnezeu 

e nefalsificabilă şi, deci, nu poate fi luată în 

serios . Scepticii susţin deseori că religia se 

bazează pe presupuneri a priori sau pe “credinţă”, 

în vreme ce ştiinţa nu ia nimic de bun fără să se 

convingă de asta. În plus, religia se bazează 

foarte mult pe o imaginaţie fără margini, în timp 

ce ştiinţa se limitează la fapte ce pot fi observate. 

Mai mult, religia pune mare preţ pe emoţie, 

pasiune şi subiectivitate, pe când ştiinţa se 

străduieşte să rămână dezinteresată, realistă şi 

obiectivă. Aceste antiteze par să nu facă altceva 

decât să creeze o ostilitate reciprocă 

insurmontabilă între ştiinţă şi religie. În capitolele 

ce vor urma, vom avea ocazia să examinăm 

numeroase exemple de scepticism ştiinţific şi de 

convingere a acestora că religia este opusă 

ştiinţei. Vom menţiona aici, măcar în trecere, că 

nu doar scepticii sunt cei care susţin că religia 

este incompatibilă cu ştiinţa. Adepţii literalişti ai 

Bibliei (cei care cred că tot ce este scris în Biblie 

este adevărat ad litteram) văd şi ei deseori un 

conflict între credinţa lor şi unele teorii ştiinţifice 

bine stabilite. Ori de câte ori ideile ştiinţifice nu 

corespund cu litera Bibliei (ceea ce se întâmplă 

foarte des), literaliştii biblici spun că ştiinţa a 

greşit şi că religia are dreptate. Acesta este 

îndeosebi cazul comentariilor privind evoluţia, 

dar şi miracolele, crearea universului, originea 

vieţii şi altele. Mulţi creştini din Statele Unite, 

precum şi din alte părţi ale lumii, susţin că Biblia 

ne învaţă “adevărata ştiinţă” şi că ştiinţa seculară 

trebuie să fie respinsă dacă nu corespunde literei 

Scripturii. În afară de literaliştii biblici, mai sunt 

şi alţi critici care cred că ştiinţa este inamicul 

religiei. Aceştia susţin că apariţia ştiinţei a 

condus la vidul şi la lipsa de sens din viaţa şi 

cultura modernă. Ei spun că atunci când ştiinţa a 

separat experienţa “faptelor” de nevoia noastră 

umană de “valori” eterne, a golit cosmosul de 

orice sens adevărat. Aşadar, deoarece principala 

misiune a religiei este de a ne învăţa sensul 

lucrurilor, aceasta nu poate convieţui cu ştiinţa. 

Prin urmare, ei cred că pentru om ar fi fost mult 

mai bine dacă revoluţia ştiinţifică nu ar fi avut loc 

niciodată. Metoda contrastului ar putea fi un pas 

important către clarificare, dar nu reuşeşte totuşi 

să-i satisfacă pe cei ce caută o imagine mai 

unitară a realităţii. Cum ar spune Ian Barbour, 

contrastul este o primă aproximaţie utilă, dar care 

lasă lucrurile într-un impas frustrant. Dorinţa 

noastră de a descoperi coerenţa tuturor căilor de 

cunoaştere e prea puternică, pentru a putea fi 

înăbuşită la nesfârşit şi, prin urmare, propun aici 

ceea ce consider a fi a treia abordare, pe care o 

voi numi, simplu, contact. Această modalitate de 

raportare a religiei la ştiinţă nu e dispusă să lase 

lumea împărţită în două tabere, aflate pe poziţii 

de contrast. Dar nici nu vrea să revină la armonia 

superficială a combinaţiei. Este de acord că 

ştiinţa şi religia sunt distincte din punct de vedere 

logic şi lingvistic, dar ştie că, în lumea reală, ele 

nu pot fi compartimentate uşor, cum presupune 

metoda contrastului. Totuşi, în Occident, religia a 

contribuit la formarea istoriei ştiinţei, iar 

cosmologia ştiinţifică a influenţat, la rândul său, 

teologia. E imposibil să le separăm complet, chiar 

dacă am încerca să clarificam nişte distincţii 

logice în definiţiile pe care le dăm. În plus, este 

puţin probabil ca orice cosmologie veche să fie 

compatibilă cu orice teologie veche, după cum 

pare să permită poziţia contrastului. Tipul de 

lume descris de biologia evoluţionistă şi de fizica 

big bang, de exemplu, nu poate coexista în mod 

paşnic cu imaginea lui Dumnezeu, pe care o 

idealizau Newton, Descartes şi poate chiar Toma 

d’Aquino. Fie că îşi dau sau nu seama, teologii 

aduc întotdeauna, în discuţiile despre Dumnezeu, 

cel puţin ipoteze cosmologice. Se întâmplă 

deseori ca ipotezele lor cosmologice să fie 

depăşite din punct de vedere ştiinţific. De aceea, 

abordarea contactului are grijă ca teologia să 

rămână întotdeauna în consonanţă pozitivă cu 

cosmologia. Teologia nu se poate baza prea mult 

pe ştiinţă, dar trebuie să acorde atenţie celor ce se 

întâmplă în lumea oamenilor de ştiinţă. Ea 

trebuie să încerce să-şi exprime ideile în termeni 

care preiau ce este mai bun în ştiinţă, pentru a nu 

deveni irelevantă intelectual. Din acest motiv, 

abordarea contactului încearcă să prilejuiască o 

discuţie deschisă între oameni de ştiinţă şi 

teologi. Termenul contact implică alăturarea, fără 
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fuzionare obligatorie. Aceasta permite 

interacţiunea, dialogul şi impactul reciproc. Deşi 

ar fi mai bine să închei discuţia despre ştiinţă şi 

religie la stadiul abordării contactului, aş prefera 

să merg mai departe. Apreciez toate eforturile de 

a descoperi consonanţele dintre ştiinţă şi religie, 

dar prevăd o relaţie mult mai apropiată a ştiinţei 

cu religia decât exista în primele trei abordări. 

Afirm aici, şi în toată această carte, că religia 

sprijină într-un fel foarte profund întregul demers 

ştiinţific . Desigur, religiei nu trebuie să i se ceară 

să sprijine mijloacele primejdioase prin care 

cunoaşterea ştiinţifică a fost aplicată de atâtea ori 

în practică. Eu cred că religia fortifică, în esenţă, 

40 umila dorinţă de a cunoaşte. Cu alte cuvinte, 

ea validează chiar impulsul care dă naştere 

ştiinţei . Am numit a patra abordare confirmare, 

un termen ce se vrea echivalent cu “întărire”, 

“sprijin”, deoarece, din acest punct de vedere, 

religia, atunci când e curăţată cu grijă de toate 

implicaţiile idolatre, sprijină perfect şi chiar 

impulsionează efortul ştiinţific de descifrare a 

universului. Sunt la curent cu faptul că azi ştiinţa 

e supusă unei critici vehemente. Mulţi dintre 

criticii săi consideră chiar că e responsabilă 

pentru multe din problemele lumii moderne. 

Dacă nu ar fi fost ştiinţa, susţin aceştia, n-am fi 

avut nici pericolul nuclear şi nici poluarea 

globală a aerului, solului şi apei. Nouă şi planetei 

noastre ne-ar fi fost, poate, mult mai bine fără 

ştiinţă. Se crede că ştiinţa stă la originea asaltului 

asupra naturii, acţiune distrugătoare, dirijată. 

Ştiinţa e un efort faustian de a smulge toate 

misterele din cosmos pentru a-l putea stăpâni 

[16]. Sunt voci care susţin chiar că ştiinţa e 

patriarhală, o exploatare a naturii strâns legată de 

oprimarea femeii în cultura noastră . Desigur, 

teologia nu ar sprijini ştiinţa dacă aceasta ar fi 

legată doar de aceste neajunsuri. Cred că o mare 

parte din criticile care i se aduc ştiinţei o 

identifică în mod greşit cu tendinţe şi motive care 

nu au nici o legătură cu ştiinţa, cel puţin în 

principiu. Discutând la obiect, consider ştiinţa ca 

fiind o modestă dar roditoare încercare de a 

descoperi empiric, şi pe cât posibil cu claritate 

matematică, câte o mică parte din ansamblul 

realităţii. Pretenţii la atotcunoaştere, cum sunt 

cele pe care le găsim în scientism, sunt străine de 

ştiinţă – punct de vedere pe care Appleyard nu-l 

poate accepta, dar pe care metoda contrastului îl 

clarifică, în protestul său faţă de combinaţie. Cea 

mai mare parte din criticile aduse ştiinţei nu 

recunosc faptul că aceasta izvorăşte din simpla şi 

umila dorinţă de cunoaştere. Trebuie să deosebim 

această dorinţă fundamentală de adevăr de 

celelalte dorinţe omeneşti – cum ar fi: dorinţa de 

a face plăcere, de a stăpâni şi de a proteja –, care 

pun ştiinţa în slujba unor impulsuri ce nu au 

nimic în comun cu căutarea adevărului. Când 

afirm că religia sprijină ştiinţa, nu susţin că ea 

favorizează toate modalităţile întortocheate în 

care este exploatată ştiinţa. Eu susţin, pur şi 

simplu, că dorinţa dezinteresată de a cunoaşte, 

din care creşte şi se dezvoltă ştiinţa, îşi găseşte 

cea mai adâncă confirmare într-o interpretare 

religioasă a universului. 

 

 

 

Drumeţ la poarta veşniciei 

  

Pr. Marcel MIRON 

  

 
 

Drumeţ la poarta veşniciei 

 

Stăteam pe o bancă 

la umbra cheii 

înaltă cât o galaxie 

şi poarta iubirii 

încă nu strălucea 

 

Pe o cărare lăptoasă 

îngeri şi oameni 

călătoreau spre răsăritul 

care nu se vedea 

dar se credea. 

 

Oameni frumoşi 

luptătorii cu părul alb 

călătoreau spre rai; 

furnici luminoase 

pe prispe de sidef. 

 

La răstimpuri 
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se auzea trâmbiţa 

şi loc de trecere făceau. 

 

Să ne jucăm cu visele 

dea  v-aţi ascunselea 

şi să le urmărim 

până dincolo de hotar. 

 

Când nu vom mai visa 

nu vom mai fi. 

 

 

Timp de pandemie 

 

N-am voie să te văd prietene 

cât încă în aura ta 

molima dansează 

nevăzutele spaime 

prezente în dricul morţii. 

Naşterea clipelor 

zi şi noapte 

înfloresc viaţa 

fără de moarte. 

 

Noi suntem  

bolnavii morţii 

iar această suferinţă 

nu mai lucrează în noi. 

 

Am murit de mult în iubire 

Singura formă de viaţă 

Înainte 

Şi după moarte. 

 

 

Meditaţie 

 

Oameni în rugăciune! 

revărsare de primăveri 

prin valuri de parfum 

înviorează trecătorii. 

 

Preoţi îngenunchiaţi! 

stânci în zbor 

navetişti între pământ 

şi ceruri! 

acolo sunt botezaţi cu foc. 

 

La întoarcere 

învelişul arde. 

 

Această mişcare 

îi menţine fierbinţi. 

 

Creştini în meditaţie! 

vin păsări în zbor 

şi stau pe pietrele vii 

în aşteptarea învierii. 

 

 

Un fagure de miere sufletul! 

 

În vremuri covidiene 

revistele au nevoie de oxigen 

şi seva vieţii cititorilor. 

 

Iar coloratele doamne 

revarsă discret 

parfum de minte 

parfum de inimă 

parfum de dor. 

 

Uneori îşi mută nemurirea 

în raiul revistelor 

unde îngerii le răsfoiesc paginile de aur. 

 

Iar cuvintele 

şi literele 

luminează până departe 

în Calea Lactee. 

 

 
 

       Notă: Poezia Pr. Marcel Miron răspândeşte 

lumină şi multă iubire, ne îndeamnă către 

meditaţie şi rugăciune, să privim către eternitatea 

de dincolo de această trecătoare viaţă. Oferă 

soluţii de vindecare a omului modern, o blândă 

lumină, înţelepciune creştină, echilibru, armonie 

divină şi umană, adâncime a sufletului, speranţă 

şi credinţă statornică în Dumnezeu. La mulţi ani! 

Sănătate şi binecuvântare cerească! 

Ionel MARIN 
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In MEMORIAM: VASILE CONDRAȘ, un 

erou al copilăriei. 
  

Duminică, 12 decembrie 2021 pe o vreme 

geroasă și ploioasă, la cimitirul din Oravița, pe 

Variantă, mai în jos de părinții mei, a fost 

îngropat prietenul copilăriei noastre Vasile 

Condraș, în vârstă de 72 de ani. S-au grăbit să-l 

înmormânteze pentru că era un ger năpraznic și 

ploua cu bulgări de gheață. Ca în filme. Plângeau 

și pietrele după acest onest, generos, gentil, 

gingaș, smerit și talentat înger și geruia cumplit 

de crăpau pietrele de durere. 

În perioada comunistă, pe care mulți se 

grăbesc s-o nege, generația mea, a anilor ’50-’60 

a trecut printr-o perioadă liniștită în materie de 

violență (pe care și despre care criticii 

anticomuniști vorbesc și o ponegresc). Violența 

anilor, ’45 -’55 nu am prins-o, așa că noi, 

generația mea nu avem de unde o ști pentru că a 

fost ținută secret tot așa cum este azi ținută secret 

și violența ascunsă a introducerii democrației. 

Violența certificată de personaje ca Snowden și 

Assange o demonstrează. A venit democrația și 

am început să ne vindem copiii pe televizoare 

color. „Era libertate!!!” 

Generația mea și a lui Vasi Condraș, am 

avut șansa de a descoperi și gusta din spiritul 

creativ și succesul individual, șansa de a-ți 

încerca dreptul la a simți și de a simți viața prin 

propria ta conștiință și senzori, lucru care a fost 

luat odată cu sosirea democrației și a dominației 

corporatiste care îți spunea că nu trebuie să mai 

faci nimic decât să stai, să mănânci și bei! 

Monopolul l-a transformat pe Vasi într-un 

cerșetor european. Adică, din erou al unei 

societăți, dintr-o dată i se ia dreptul, cum de fapt 

este luat întregii mase de tineri, a tuturor noile 

țări democratice prin globalizare în care jumătate 

din planetă se închină doar unei mâini de eroi 

creați, fabricați și promovați de societatea 

corporatist-comunistă. 

Ni se aruncă mereu în ochi lozinca 

perioadei comuniste cenușii de cei care doresc să 

servească noua propagandă, acțiune care ascunde 

dreptul de a întreba ce s-a întâmplat cu drepturile 

și realizările acelei perioade. O națiune ce a trăit 

și a muncit degeaba. Unde sunt realizările ei? 

Unde sunt resursele intelectuale? Unde sunt 

resursele minerale, materiale? Unde sunt 

resursele economice? 

Eu țin minte că și credința în Dumnezeu 

era mai reală. Toți ne rugam în particular, toți 

frecventam bisericile, toți am fost botezați, 

cununați și celelalte credințe erau libere. 

Secretarul nostru de partid era căsătorit cu o 

pocăită și chiar directorul exploatării miniere era 

penticostal. Chiar și marea majoritate a 

membrilor de partid cu cele mai înalte funcții se 

rugau și atunci vă întreb: cum vă permiteți să 

spuneți că nu am fost și că nu suntem creștini? Că 

nu am existat, că nu am realizat nimic. Asta, ca să 

nu vă punem întrebarea: ce-ați făcut cu realizările 

țării, unde le-ați vândut? Ce fel de eroi sunteți 

domnilor guvernanți, ce fel de erou sunteți 

domnule președinte de ați fugit repede la Tramp 

și i-ați oferit contribuția militară de chiar Tramp a 

rămas perplex. „Dă-i și lui o șapcă!” El bătea 

toaca pentru țările bogate, nu pentru o mână de 

români sărmani, cu a cărui contribuție NATO își 

alimentează doar un bombardier, în timp ce 

românii încearcă a se dumiri de viitorul pe care îl 

oferiți. Nu comunismul v-a făcut profesor de 

fizică și primar? Vasile Condraș era din 

Sighișoara, a studiat ceramica și muzica gratuit 

ca și dumneavoastră sub comunism și a adus mult 

mai multă bucurie generațiilor noastre decât 

„excelența voastră”. 

Joi către vineri, 10 decembrie 2021 a 

plecat dintre noi, (cică ar fi făcut aprindere de 

plămâni fiind răcit de la aerul condiționat, m-a 

informat Tică anunțat de directorul Școlii 

Generale din Ciudanovița, domnul Mugurel,) că 

cel ce a fost eroul anilor copilăriei noastre din 

Ciudanovița și Oravița a decedat acasă în patul 

lui de frig. Chitaristul și solistul a mai multor 

trupe sindicale ale orașului și exploatării miniere 

Banat. Am cântat cu el 7 ani, declară Tică. 

Pentru noi, el a fost Hendrixul nostru de 

cum a sosit în Șantierul Uraniului în 1974 cu 

trupa „Amicii” adusă din Timișoara de inginerul 

Iulian Topală: Șteffi la bass, Rică la tobe iar 

Vasile Condraș solo și armonie. Vasi, cum îi 

spuneam, a fost un autentic talent, a avut un 

caracter de o bunătate rară, calități care l-au ajutat 

să facă o trupă a noastră, a minerilor cu care să ne 

mândrim. S-a îndrăgostit de locuri, s-a căsătorit 

aici și a întemeiat o familie cu Neli din a căror 

căsătorie a rezultat un fiu, Gabi. Prieten, suflet în 

Duh și un profesor integru, demn de tot respectul. 

A pregătit noi tineri în arta instrumentului și a 

inspirat, a organizat reuniuni tinerești și baluri cu 
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diferite ocazii. A fost un exemplu și nu a lipsit 

niciodată de la toate evenimentele comunității 

noastre. Ne adunam tineretul în sala 

cinematografului 7 Noiembrie din Ciudanovița, 

luam amplificatorul din cabina de proiecție și îl 

plantam cu chitara în mâna unde concerta singur 

piesele lui Jimi Hendrix până după miezul nopții 

cu ușile închise. 

Ion Petru a învățat de la el să cânte la 

chitară, iar mai târziu a devenit cu mândrie 

membru în noua trupă a sa împreună cu Mircea 

Cota la tobe, Bolobrete la trompetă, Nelu Dianu 

bass, Mihai Ricu orgă, Zgriptu saxafon, Magdaș 

acordeon, Trăilă Costică chitară armonie și Iulian 

Topală saxofon, creând o trupă multiversatilă ca 

stiluri muzicale performând cu succes la 

spectacole muzicale de muzică ușoară, jazz, rock 

și chiar jocuri populare câmpenești și folclor. 

Întreaga Oraviță a pierdut un personaj 

principal din viața lor. Vor muri cu toții. 

Întrebarea se pune: Cine e la noi acasă mare 

exemplu care să ne onoreze? Dacă Vasi nu a fost 

eroul nostru pentru a-l sărbători, tot așa nici tata, 

nici mama, învățătorul, nici Brâncuș nu a fost, 

nici Eugen Ionescu nu a fost, nici Cioran, Țutea, 

nici Eminescu..., sau noi îi recunoaștem și-i 

plângem după ce-i plâng străinii, recunoscându-le 

în timpul vieții meritele indubitabile? 

Vouă vă este rușine de frații și chiar de 

părinții voștri, vă e rușine că sunteți români. Ar 

trebui să fiți mândri și de cei 40 și ceva de ani de 

comunism. Roboții vestului sunt cu 40 de ani mai 

săraci de experiența vieții pământului decât noi, 

de viața hărăzită de creator, de existență. În loc să 

împărtășim, noi ascundem. Democrația care vine 

este a unei civilizații de oameni care pretind 

continuu a fi orice altceva decât ei înșiși - 

adevărul. Omul fără conștiință nu e diferit de 

orice altă formă, într-o fermă a inconștienței. 

Binecuvântează-i, Doamne pe cei ce au strălucit! 

Cântă-ți micuții eroi, Țară, la fel precum adulții. 

Așa cum au fost, am dăinuit. 

Dragă Vasile Condraș, vei rămâne profund în 

amintirea noastră! (Ben Todică, Australia) 

 

 
Oraşul Ciudanovița 

MEDALION LIRIC 

 

Cristian Petru BĂLAN  

 

 

Descoperirea Universului 

 

Tot gândul meu ajunse o-mpărăție vastă, 

Un Univers cu miezul clocotitor, de foc! 

El zămislise-o lume cam stranie, fantastă, 

Care-mi schimbase plumbul în aur de breloc. 

 

Ce-a fost ieri „prea devreme”, azi este „prea 

târziu”, 

Stolul înalt de fapte e-un stol azi rătăcit. 

Creasem din speranțe un nobil potpuriu 

Și vrusem să-l continui, dar flama s-a răcit... 

 

Și, totuși, cutezanța n-a dispărut cu totul: 

Sondez, de la o vreme, oceanele cerești, 

Chiar dacă mulți mi-au zis-o: „Ai devenit bigotul  

Nu scormoni-n himere! Nimic n-ai să găsești!...” 

 

Himere-n spațiul comic? E-așa perfecțiune 

În Universu-acesta lipsit de-orice erori, 

Încât de zic „eroare”, e-o falsă noțiune 

Cât timp desăvârșirea e prima din comori! 

 

Mereu rămân uimit de legile din spațiu, 

De logica-nțeleaptă aflată-n al lui cort. 

Le-am cercetat de-aproape cu râvnă și nesațiu 

Și văd că nicicând viața nu-apare din ce-i mort... 

 

Deci sursa-ntregii vieți din jur sau de departe 

E-acea inteligență ce-i spunem DUMNEZEU, 

Căci El e Necuprinsul etern ce ne împarte 

Scânteia de lumină ce-o ai și tu și eu... 

 

În ochii Lui sclipește-un ocean de ne-nțelesuri; 

Doar sufletele pure le simt prin rugăciuni 

Pe când sondează cerul senin, să-L cânte-n 

versuri, 

Șoptitul glas I-aud sau chiar le-apar minuni... 
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Lumina-L însoțește cu-o Pace ideală, 

Iar eu cutez atuncea să-I spun că-I UNIVERS! 

Că-I miez de foc ubicuu și-o Forță Triumfală 

Care pătrunde-n toate, dictându-mi acest vers! 

 

 

Distrug tot răul lumii  

 

Distrug tot răul lumii când știrile le-nchid 

Din radio, presă, net-uri ori noutăți Te-Ve! 

Zăresc o lume, alta (!), Și-ncep să fiu lucid 

Când caut ADEVĂRUL, știindu-l unde e ... 

 

Și l-am găsit în lanțuri de cei care-l urau: 

Era-nfundat prin hrube, însă-avea raze-n jur. 

Samsarii vremii noastre de el mult se temeau. 

Dar eu l-am smuls - și iată-l cât e de sfânt și pur! 

 

Pe loc a fugit bezna ... Lumină-i peste tot! 

Din suflete, din ochi, minciuni și umbre - pier! 

Tot ce-i normal revine! Dispare-orice complot 

Și lumea-i fără teamă, ducând un trai prosper. 

 

Răsună-n crâng izvoare, pe cer sunt ciocârlii, 

Prin munți aleargă cerbii, albine zbor prin flori 

Și urcă-n mine fluturi venind dinspre câmpii, 

Precum lumina lunii ce-mi toarnă-n trup fiori. 

 

Uitate-s orice crize, iar eu-ngenunchi la stele, 

Dorind să-mi scot din cuget durerea ce-am avut. 

Nu vreau s-alunec iarăși prin triste-amintiri rele, 

Nu vreau să se repete coșmarul „din trecut”! 

 

 

 

Geo CĂLUGĂRU 

 

  
 

       Este poet, prozator şi eseist, membru al 

Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști. Domnul Geo 

CĂLUGĂRU s-a născut pe data de 27 ianuarie 

1942, la Mărășești, jud. Vrancea. La cele 80 de 

trepte de lumină şi afirmare îi dorim încă multe 

trepte de aur sufletesc şi de bucurii interioare 

nestinse. Sănătate şi binecuvântare cerească.  

LA MULŢI ANI! I. Marin şi fam. Bogdaniei  

  

 

ACTORUL CA ȘI POETUL 

În memoria marelui actor și poet Ion Lucian 

  

Actorii, ca și poeții, încărunțesc 

Între cuvinte, cântărindu-le, și 

Fac aceasta fiindcă nespus le iubesc – 

Miracolul li-l deslușesc în firavii pași. 

  

Ascultându-i, prin sânge ne trec căprioare, 

Frunze ce suntem, înving moartea din fulger, 

Iar eu mă simt poetul rupt din mirare 

Și cred că ne are în veghe un înger. 

  

Voi, actorii, salvați prezentul, clipa de rugină, 

Să putem noi, oamenii, prin lumină străbate, 

Știm că fiecare, în felul său, e o albină 

Ce din rostu-i sublim deloc nu se abate. 

  

Fagurii de miere ni-i oferiți pe tipsii de argint, 

Să nu ni se pară plinul zilelor atât de amar, 

Aerul din jurul vostru-i mângâiere și alint, 

În sufletele noastre intrați ca-n altar. 

  

Cu fiecare plecare a voastră dintre noi, 

Mai puțină lumină în lume rămâne. 

Zadarnic vă împroașcă unii cu noroi, 

De-a pururi ne sunteți hristica pâine. 

  

               

  

DUEL AMICAL 

  

Ceea ce veți citi este numai spirit care zăvorăște 

în el o mare experiență culturală. Este vorba de o 

lectură agreabilă, incitantă, care îți dă brânci să 

continui să citești. Mă refer desigur la volumul 

„Duelul sutei de sonete”, un omagiu adus lui 

Mircea Trifu care în anul 2012 ar fi împlinit 90 

de ani de la naștere și la cei doi prieteni – Mircea 

Trifu și George Corbu – scriitori umoriști de cea 

mai înaltă valoare, cunoscuți și recunoscuți ca 

atare. Volumul a apărut la Editura Univers 

Științific, București, 2012, ediție îngrijită și 

prefațată de dr. Elis Râpeanu. Voi reproduce un 

„Schimb de amabilități”, cuprins în câte un sonet 

datorat celor doi titani ai umorului contemporan, 
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George Corbu și Mircea Trifu, ales la întâmplare, 

dovadă a deosebitei mele aprecieri pe care o am 

pentru domniile lor. 

 

SCHIMB DE AMABILITĂȚI 

 

Trecând hotarul a 50 de sonete, 

Și, cum scăpași din lupta noastră dură, 

Te-mbrățișez, amice, cu căldură 

Și te desfid c-un nou avânt, poete! 

  

În bătălie multe se îndură, 

Tu ai pierdut vreo câteva florete 

Ca să ajungi a dobândi pecete 

Făcând din scrisul tău literatură. 

  

Te felicit c-aduci drept chezășie 

Un prea frumos talent și de aceea 

Îngăduie-mi să-ți amintesc o clipă: 

  

Din dorul sfânt numit prietenie 

Ce, chiar de este oferit în pripă, 

Se pot servi și pumnul și ideea. 

 

GEORGE CORBU 

  

PACE  II 

O, gestul tău sublim mă onorează – 

Prietenia azi nu se oferă 

Decât de cel ce-n sinea lui mai speră 

Ca-n ape tulburi nu cumva să cază. 

  

Desigur, o primesc! Și o himeră 

Adesea poate să-ți arunce-o rază 

Iluminând seninul ce se-așază 

Pe haosul de patimi și zaveră, 

  

Dar întrebarea-n mine se prăvale: 

De ce-ai lăsat-o, cum să-ți spun, mai moale? 

Crezi c-am să ies stupid din cazemată 

  

Sau voi dormi cu palma pe-o ureche? 

Nu-s nici naiv, nici apucat de streche: 

Să fie pace! Pace... înarmată! 

 

MIRCEA TRIFU 

  

PS. Mă voi abține de la orice comentariu. 

Motivul mi-l oferă doamna dr. Elis Râpeanu prin 

cele consemnate în finalul strălucitei sale 

intervenții: „Pentru mine, stilul ideal nu-l dau nici 

podoabele, nici neaoșismul, nici neologismele, 

nici elocința, ci claritatea și eleganța.” 

Geo CĂLUGĂRU, membru USR 

 

 

Niculae STĂNESCU 

 

 
 

 Frământare 

(Unora care nu-şi asumă nici o responsabilitate) 

 

El şi Ea, stau mână-n mână 

De mulţi ani.  

Ce bucurie.  

Se simt bine împreună,  

Deşi nu-s cu cununie.  

Împreună merg la teatru 

Sau cutreieră prin ţară 

Şi despică firu-n patru.  

Duc o viaţă exemplară.  

Viaţa lor e-o sărbătoare,  

Totuşi, Ea mai are-un spin 

Şi-l întreabă temătoare: 

Noi când ne căsătorim? 

Dar El, om plin de umor,  

Şi privind galeş la Ea,  

Îi răspunde gânditor: 

Cine crezi că ne mai ia? 

Zilele sunt mai frumoase 

Când n-ai gânduri serioase.  

 

 

Silvia Budescu   

 

   
Cocorii știu…. 

 

Cocorii știu că vine toamna și puii își adună, 

chiar dacă-i frig  afară și poate chiar furtună. 

Ei pleacă-n stol în liniște și pace, 

știind că-n primăvară, la cuib, ei s-or întoarce. 

Ce să le spun acum? 
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Că port în suflet  lumină și speranță? 

Nu pot să-i mint, nu pot s-o fac  pe față 

când  nu mai e  nici cântecul din frunză, 

prezentul e plecat, 

iar focu-i stins în spuză. 

 

Cândva , fugea în codru, se haiducea românul, 

Acum,e numai banul,  la ușă e străinul 

ce-a  pus   gheară de fier pe trunchiul cel bătrân, 

lăsând doar rădăcina și dorul cel străbun. 

 

Când seara se coboară  în  sufletu-ți străin, 

Gândește-te la tine, că drumul ți-e de spin! 

Cu ochi  hulpavi, vicleni și nesătui de bogăție 

Trimiți roada  pământului și rostul în pustie, 

să uite cântul mierlei și dor de haiducie. 

 

N-am să te  mint, cocorule, 

voi vă cunoașteți drumul, 

noi l-am pierdut și-amar ne e destinul. 

Bem  apă din izvor,  otravă cât s-ajungă 

românului  pribeag  să cânte și să  plângă. 

 

De-i  sărbătoare-n calendar, paharu-i gol pe masă, 

pe  fundul lui, doar urma vinului rămasă. 

Colivă nu mai facem,  din lanul cel de grâu, 

rămas –a  doar  chimirul  doldora  la brâu. 

Ne îngropăm  azi morții aiurea,  departe, fără 

cruce 

și  fără ort, și preot, sărmanii,  und-s-or duce?!... 

 

Cocorule, eu știu c-ai să mă ierți fără mânie, 

Chiar dacă-i frig în casă și-afară e urgie, 

te-om aștepta pe prispa casei cu pridvor 

C-un fir de iasomie și-o floare de bujor. 

E rostul tău lăsat de bunul Dumnezeu, 

Învață-mă, te rog, să fie și al meu! 

   

 

Liliana POPA 

 

 
 

Ordinea sufletului   

 

Se va însera în curând 

și iar mă voi adânci în stele 

mi-au plecat prietenii 

sfâșiați de îndoială 

să caute o țară 

în care așteptările  

nu mai stau la coadă degeaba 

 

Eu mai timp 

noaptea își toarce jarul mocnit 

veghez singurătatea din jur 

 

mă situez în devans 

 

Când se strică ordinea sufletului 

aduni lumina ce ți-a mi rămas 

Și o păstrezi în suflet 

dar obligatoriu și în ochi. 

căci fiecare suflet are pașii lui 

cu propriul mers 

de-a lungul țărmurilor 

lângă somnul mării 

 

gânduri în gri? 

în alb și negru? 

prea multe colțuri gri 

pulbere cenușie ce 

biciuie pământul.... 

în mileniu III gândurile 

sânt tot în culori 

cu sau fără voia cuiva. 

 

vor să își facă loc 

într-o împărăție 

unde grădinile, casele, oamenii 

au o singură culoare! 

 

Mă îndrept spre apus, 

mereu spre lumină, 

e nevoie de orizonturi limpezi 

să pot să respir 

 

acum trebuie să ne grăbim 

toți trei. 

Lumina 

își apleacă fruntea 

spre cealaltă parte a Pământului. 
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Corneliu CRISTESCU 

 

 
 

ŢARĂ VECHE ŢARĂ NOUĂ 

 

Ţară veche, ţară nouă, 

România te numeşti. 

Ţară veche, ţară nouă, 

Capitala-i Bucureşti. 

 

Ţară mândră, ţară nouă, 

Tu întreagă nu mai eşti. 

Ţară mare, ţară nouă, 

Ne-a tăiat Prutul în două; 

Două-avem Ţări Româneşti! 

 

Ţară veche, ţară nouă, 

Eşti o ţară ca-n poveşti. 

Ţară UNA, ţară nouă, 

O să fii, dacă-ţi doreşti! 

 

Ţară nouă, ţară mare, 

De-acum să te pregăteşti. 

O să fii-ntreagă şi mare, 

Cu suflete româneşti. 

 

Ţară, astăzi, îţi spun eu, 

Va veni şi rândul tău, 

Când aici, la Bucureşti, 

Şi-acolo, la Chişinău, 

O să vezi că te uneşti! 

 

Am intrat într-un veac nou, 

Ăsta este mersul firii. 

La Bucureşti şi Chişinău, 

Vom juca Hora Unirii! 

  

 

Mircea Dorin ISTRATE 

 

 
 

ICOANA   CASEI   PĂRINTEŞTI 

 

Când m-am dus pe-a vieţii valuri lumea toată 

înfruntând, 

Am luat icoana casei în sămânţa unui gând, 

Leac mi-a fost cea amintire când am dat de rău şi 

greu, 

Ea puteri a pus în mine întărindu-mă mereu. 

 

Eu crescut-am, ea bătrâna tot se-apleacă peste 

lume, 

Dar în sufletu-mi rămâne ca o tainică minune 

Cuibul cald, ce cu blândeţe mi-a moşit copilăria, 

Iar acum în ceasul serii tot mi-o cată veşnicia. 

 

Adunata-n al ei suflet, sufletele noastre toate, 

Truda, dragostea curată, vii speranţe-nlăcrimate, 

Griji ascunse  şi amarul vieţilor ce-n ăsta loc 

Mi s-au frânt în deznădejde, sau avutu-mi-au 

noroc. 

 

Rugi  ’nălţate la Măritul tot cerşind bunăvoinţă 

Şi iertare la păcate, toate-n plânset şi-n căinţă, 

Bucurie şi-mplinire pe întinsa ei cărare, 

Toate au făcut din dânsa, clipă dulce de visare. 

 

Casă dragă părintească, cuibul purtător de sfânt 

Te voi ţine nemurită prinsă-n umbra unui gând, 

Fiindcă tu, icoana vieţii eşti întorsul în pruncie 

Ca pe-o insulă de pace, miruită cu vecie. 

  

 

MĂ  ROG  LA  TINE  DOAMNE   

 

Despovărează-mi Doamne de păcate 

Plecatul neam şi bunii mei părinţi, 

C-atât cât au trăit, şi-au dus în spate 

Povara vieţii-n lăcrimări de sfinţi. 

 

Tot promiţându-Ţi veşnic ascultare 

Spăşite rugi cerşeau în gând cuminte, 

Tu datu-le-ai promisa Ta iertare 

Că Iertător îmi eşti şi-n toate sfinte. 
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Acum i-ai dus pe luminata-ţi cale 

Să veşnicească timp de nemuriri, 

Să umple ale Tale large raiuri 

Vecie de vecie-n nesfârşiri. 

 

Eu am rămas pe-aici în vieţuire 

Şi îi urmez cum încă-i sorocit, 

Şi-n tainic gând, că datu-me-au iubire 

Icoana le-o sărut, cu-n mulţumit. 

 

 

 

Nicu DOFTOREANU  

 

  
 

TANGOU SENSIBIL 

 

Cu fiecare zi ce trece, 

Se face-n suflet tot mai rece, 

Chiar dacă-n fiecare noapte încă aud iubiri în 

şoapte, 

Căci fiecare zi pierdută, 

E o poveste petrecută, 

Care şi-a măcinat substanţa 

Diminuându-şi importanţa. 

Speranţa-mi pare-atunci trecută, 

Cu riduri…palidă…urâtă! 

 

Cu fiecare zi ce vine, 

Numai nimicul mă reţine 

Să plec departe spre alt dor,  

Uitând mereu că-s muritor! 

Şi chiar de-n fiecare noapte iubirea încă-mi 

toarnă şoapte 

Făcându-mă să mă simt…bine 

Simt că voinţa…nu-mi revine! 

Ea a plecat cândva departe 

Să îmi aducă alte şoapte…, 

Dar s-a oprit dezorientată 

Când nu s-a mai simţi flatată, 

Stricându-se aşa…deodată 

LA SIMPLUL GAND… 

C-AR FI TRADATĂ ! 

Marian ILIE   

 

  
      

Ca pe drumuri de țară   

 

Supus la tăcerea lăsării de pluguri 

Ascunsul și dreptul meu indice, tatăl 

Și-a luat într-o traistă o pâine și struguri 

Și iată-l plecat peste câmpuri și, iată-l 

 

E parcă un domn care paște o țară 

Din șa, din sprânceana cea verde de deal 

Ajuns, n-o să-și lase el calul afară 

Ceva parcă  urcă în tata din cal 

 

Și apoi, mai sunt mulți alți cai, în cetate 

Născuți sau aduși din adânc de tarlale 

Cai cu mușchi de oțel și cu frunți înstelate 

Care știu și să vrea și să nu vrea zăbale 

 

Între mai multe vârste,  mă poartă de mână 

Și vechi orologii pe străzi ne aclamă 

Și roibul, tăcut, e mânat la fântână 

Să soarbă  adânc  amintirea ta  mamă 

 

Pășim neștiuți, parcă-n altă  minune 

Ne place pe străzi, ca pe drumuri de țară 

De care, O, încă ne leagă o pâine 

Și struguri de mas pentru masa de seară. 

 

 

 

Adrian Nicolae POPESCU 

 

 
Vesper 

 

pe sfoară stau ude cămăşile mele. 

povestea lor n-are zâne, 
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au muşcat cândva dintr-un măr 

jumătate roşu – pe jumate putred; 

legată de-un şarpe e povestea lor 

jumate bărbat – jumătate femeie. 

miros de tutun şi lămâie la mâneci 

şi-un poker pe bani mai pe seară. 

doar ştiu şi ele că mâine e vineri 

parfumuri de firmă le aşteaptă, 

sunt ude pe sfoară cămăşile mele, 

vântul de astăzi nu suflă în pânze. 

 

 

alb opus 

 

femeia din mine spală rufe. 

îşi aşteaptă iarăşi bărbatul 

s-a răcit şi cafeaua pe masă 

neagră, cu lapte aşa cum îi place. 

a rămas pesemne la una 

roşcată şi viespe, cu balconul la nouă, 

asudat , însetat, nicio cană cu apă, 

încâlcit prin cearşafuri curate, 

trântit şi muşcat, întuneric şi fum; 

săracul! i-o fi dat de mâncare? 

căzut lângă pat, bărbatul din mine 

îşi soarbe cafeaua amară. 

  

 

 

Daniela VOICU 

 

  
 

Renaştere 

 

Ieri 

În zori 

Am deschis ochii, 

Pentru că soarele mă ardea 

Prin perdeaua violet şi primul om 

Ce am văzut 

Ai fost 

Tu 

Eu  

Nou-născutul matur 

Imortalizat  într-o Gioconda 

În culori şi tonuri 

Iubire.  

 

 

Apus şi iubire 

 

Culoare de apus peste ocean 

pe buzele tale cuvintele au. 

Le simt adânc, ca un sunet de val, 

lumina de lună 

pe pielea ta, 

iubirea atinge ultima stea. 

Din univers 

fiecare bătaie de inimă 

respiraţie, 

singur, 

împreună, 

culoarea cuvintelor tale, 

au acum culoarea mea 

răsăritul 

iubirea… 

 

 

 

Liviu ZANFIRESCU 

 

 
 

TRĂIRE… TUMULT… 

 

Un fulg, o scânteie, o clipă 

Triadă de gând în risipă 

Din rouă trecută în brumă 

Iubire să fie din humă 

 

O clipă, un fulg, o scânteie 

Sărut pătimaș de femeie 

Cum roua în șoapte de vară 

Fierbinte, pe iarba de fiară 

 

Scânteie de-oclipă în fulg 

Să-nvie pământul sub plug 

Triadă de timp în risipă 

Un vis cât o viață ce țipă 

Prin viscolul anilor, rece 
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Un înger iubind se petrece ... 

Un fulg, o scânteie, o clipă 

Un iureș... tumult... doar risipă... 

Povestea... tiptil... se-nfiripă...  

 

 

EXPLICAȚIE PANDEMICĂ   

 

Am vrut prin exemplificare 

Să văd ce-i o discriminare 

Și-am întâlnit-o, cu uimire 

Pe stradă, care-mi dă de știre 

Că vine marea sărbătoare 

Cu Nașterea - Iluminare 

Crăciun... colinde... strălucire... 

Cu brad și globuri cu iubire... 

Dar, stai! Oprește din visare 

Și zi ce-i o discriminare?!... 

...Păi, am privit ciudata stare 

A pomilor de pe trotuare 

Ce luminițe au în "fire" 

Doar unii cu aspect de "mire"?! 

Ce nu-s aleși la întâmplare 

Ci după semn de... vaccinare?! 

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

Și s-a găsit o lămurire 

Privind ciudata împărțire 

Pe scurt, că nu e o eroareː 

Aceasta-i o discriminare!... 

 

 

 

Florin CONSTANTINESCU 

(urmare din nr. 89-90/2021)  

 

 
 

VREMEA NOASTRĂ III   

 

Că născutu-m-am în veacul nebuniei generale, 

Că trăiesc aceste clipe... să mă bucur, să mă 

plâng?! 

Mi-aș dori o altă lume, mi-aș dori o altă cale 

Și, trăind acele clipe, să mă bucur şi să plâng! 

Multe veacuri propulsară vrun nebun sau vrun 

nătâng, 

De pe-a căror urmă lumea se alese doar cu jale 

Și... născut fiind în veacul nebuniei generale 

Ce-a purces din cele vremuri, să mă bucur? Să nu 

plâng? 

 

Mulți nu văd a lor pădure, dar se-mpiedică de-un 

crâng, 

Li se-ntunecă vederea și-și adună vântu-n foale, 

Ca să spulbere de-ndată orice piedică din cale! 

De-i ataci cu vreo-ntrebare, iute cercurile-şi 

strâng!... 

Că născutu-m-am în veacul nebuniei generale, 

Că trăiesc aceste clipe? Nu mă bucur! Nu mă 

plâng! 

 

 

VREMEA NOASTRĂ IV   

 

Dorind a înțelege prezentul ce m-apasă, 

Cuprind în brațe glia și ochii îmi închid… 

Văd piatra azvârlită de-un braț de hominid 

Drept, încă, braț de lege în scumpa noastră casă. 

 

Când văd cum nalte fețe se-agită sau suspină 

Și-așează-n vârf de limbă DEMOCRATIE, 

PACE, 

În timp ce omenirea în țăndări se preface, 

Simt cu adâncă silă mirosul de latrină! 

 

Ei joacă între labe colosul pământesc, 

Ne-aruncă vorbe goale, să-i credem ne silesc, 

Dar, ipocriți, se scaldă-n lumină și căldură 

 

În timp ce mii de oameni nu au ce pune-n gură! 

O, Sfântă-a noastră Mamă, sunt trist și-amarnic 

plâng, 

Căci te înmormântează iubitu-ți fiu nătâng! 
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Irina Lucia MIHALCA 

 

  
 

Două aripi în zborul spre lumină  

   

 Privim, de multe ori, cu ochii mari la stele,  

 dar ele privesc, la noi, vreodată?   

 Cu tine se-ntâmplă ceva, o viaţă de om!   

   

 Înalţă-mă până la stele, iubitule,   

 vino în oglinda interioară   

 din palatul viselor noastre!  

 Ne vom regăsi 

 prin ce vei simţi să-mi dăruieşti,   

 prin tot ce-mi vei trezi.  

 Mă doare visul nostru!  

 

 Pătrunde-n mine şi-n unda vibraţiei  

 fiecărui gând, cuvânt şi-atingere,  

 muşcând până la sânge  

 din ţesutul sentimentului,  

 acolo unde  

 nu mai există distanţă  

 şi curgerea timpului   

 care să rănească,  

 umbrind  

 acel spaţiu nesfârşit  

din armonia universului  

 în care două stele se contopesc,   

 împletindu-se  

 în veşnicia unei lumini line,  

 iubirea sacră,  

 liberă şi eliberatoare,   

 devenind nemuritori.  

   

 Prin fiecare elegie  

 - metamorfoza simţirilor noastre -  

 ai regăsit un râu care-a curs şi curge,  

 chiar dacă printr-un timp al durerii.  

 Dacă măcar pentru un moment 

 ţi-au hrănit sufletul, îmi este de-ajuns!   

  

 - Prin atingere şi-adâncă simţire 

 - un măr aruncat în faţa  

 unei femei devoalate... ai muşcat mărul -,  

 tu, raza mea divină, 

 iubirea ni s-a deschis  

 şi-odată cu ea dorinţa de sublim,  

 chiar dacă  

 starea vremii ne mai indică  

 ceva nebuloase prin care-ţi înghiţi trăirile.  

   

 Fără cuvinte şi reacţii mă laşi,  

 Înfloreşte-mă cu suflul iubirii tale,  

 două aripi în zborul  

 spre lumina visului din noi,  

 tu o aripă,  

 eu a doua aripă,   

 îmbrăţişând etern întreaga lume!  

  

 

 

Nicolae MĂTCAȘ 

 

  
   

CATRENE CORALIGENE 

 

Argument forte 

Rața - una. Guri - vreo nouă. 

Unu: -Am vrea vreun șold și noi. 

- Câte șolduri are ... - Două. 

-Da părinți avem câți? - Doi. 

 

Pudic - el, ea - degajată 

Sânii botul dau să scoată. 

Poala fustei - pân' la brâu. 

- Gluma cea cu doi din grâu? 

- Nu pot, că-i cam ... decoltată. 

 

Graba costă 

Cum nu chiar la orice pas 

Are timp să prégete, 

Pupăza-l duce de nas 

Și-l joacă pe degete. 

 

Tot Ivan e cu divanul? 

Zică ei ce-or vrea să zică, 

Urce-i-se pe divan, 

Nu le poartă-n suflet pică 

Nici când pică de fazan. 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      54 

 
  

Unde doare,- acólo dă 

Focul cum era încins, 

Aducând vorba de vrană, 

Locutórul dinadins 

A pus degetul pe rană. 

 

Misterioasă chemare 

Se făcea că,-ntr-un container, 

Se-ascundea un prinț: Alzheimer... 

E, de-atunci, numai pe ducă: 

Umblă-n dódii, hăbăúcă. 

 

Rău cu rău, da-i mai rău fără de rău 

Supărată. Price nouă: 

I-am scos cloșca de pe ouă. 

Ea, care vorbea cât nouă, 

Acum nu zice nici două. 

 

Ca din pod 

Parcă nu era obraznic, 

Nici tăia frunze la câini. 

S-a spălat de el pe mâini: 

L-a trimis la dracu-n praznic. 

 

Un detaliu lipsă 

Dans, cântări, sonor-efectul, 

Fast, confetti,-nsuflețire - 

Era totul, doar talentul 

Lipsind cu desăvârșire. 

 

 

 

Ovidiu Ţuţuianu 

 

 
 

Măgarul și tigrul 

(Fabulă) 

 

Cu-n tigru prins într-o dispută, 

Măgarul (nici nu-ți vine-a crede!) 

Răgea-n  vorbirea începută: 

C-albastră-i iarba, nu e verde! 

 

Și pentru-a stinge divergența, 

Se duseră la leul-rege, 

La cel ce-avea inteligența, 

Acea enigmă s-o dezlege. 

 

Și zise regele-n etate,  

El, leul, așezat pe-o coapsă:  

Măgaru-i cel ce-are dreptate, 

Iar tigrul merită pedeapsă! 

 

Mirat profund de  întâmplare,  

S-a adresat tigrul la rege: 

Ce s-a-ntâmplat, ce vină are?  

Căci el nimic nu înțelege! 

 

Morala la aceste glasuri, 

Se-aplică-ntocmai și oriunde, 

Când ignoranța strigă falsuri   

Inteligența nu răspunde! 

 

 

 

Cine se scuză, se acuză 

(Fabulă) 

 

Într-un sătuc îndepărtat, 

Pornit-a vulpea l-a furat. 

Și pitulată printre spini, 

Dădu o iamă prin găini. 

 

Dulăul casei, vigilent, 

Stătea la pândă mult atent, 

Și prinse vulpea (nu-i netot!) 

Chiar cu-o găină faină-n bot. 

 

Și duse prinsul inculpat,  

La leu să fie judecat. 

În față la judecător, 

Vulpița, cu ton rugător, 

 

Se tot scuza, se smiorcăia, 

Că nu e hoață, ci vroia, 

Să mângâie o păsărea, 

Căci drag îi mai era de ea! 

 

Destul !, atuncea leu-a spus,  

Vădit mâhnit și indispus, 

Dacă găina o iubeai, 

De beregată n-o țineai, 

 

Așa că ale tale scuze, 

Nu fac decât ...să te acuze! 
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DEBUT 

Eleva Maria BUTOI  

 

 

Vârsta: 12 ani 

Elevă clasa a VI-a, Şcoala gimnazială nr. 79, din 

Bucureşti.  

A participat la Concursul literar pentru elevi de 

Şcoală gimnazială ,,BOGDANIA”, ediţia I, anul 

2019 şi a primit Premiul al II-lea pentru poezie. 

                                         

Poezii hazlii despre omul de zăpadă 

 

EU, OMUL DE ZAPĂDĂ                                                                                                                 
Ei, copii, mă mai țineți minte? 

Haideți, atunci când mi-ați  cumpărat de la 

magazin 

acea cămașă făcută din in… 

Sau, sau, când mi-ați căutat in magazine, doi 

cărbuni de la unchiul Ilie… 

Ah! Pe asta sigur o știți, când vă întorceați de la 

școală obosiți,  

și când stăteați să vorbiți, lângă mine 

îngrămădiți… 

Sper că acum v-ați amintit, că sincer, chiar m-ați 

plictisit!  

 

NAS ROȘU ȘI NAS PORTOCALIU 

Nas roșu: 

Eu, nas roșu cel hazliu, sunt mai drăguț decât cel 

PORTOCALIU. 

Și, să vă spun un secret: 

Când a plecat de acasă, a uitat sa-și lege un șiret!           

Nas portocaliu: 

Nu-l credeți pe el, copii! 

Mai bine vă jucați cu jucării, 

Că el n-a învățat niciodată cum se scrie    

,,CIOCOLATĂ’’. 

 

AFUNDAT ÎN ZĂPADĂ  

Eu, din toamnă sunt uitat, 

Toată lumea m-a lăsat, în zăpadă afundat. 

Au uitat și de căciulă, 

Cea cu acea minunată pictură, 

Chiar și mătura-u uitat,  

aia pentru curățat, cu o stea de neuitat! 

Haideți mai aveți o șansă,  

nu vă costă nicio taxă. 

Vârâți-mă în congelator, 

Ah! Și nu uitați de calculator,  

Că mi-am comandat, un minunat fular brodat… 

 

CU AVIONUL 

Pe aici, pe acolo, la stânga, la dreapta, coridorul 

din față, 

Centura din ață.  

Plecăm în Alaska așa că, puneți-vă casca. Dar 

stai! 

Mai bine iau cu mine, o cutie cu praline. 

Sper foarte tare să-mi dea energie’’ 

Și, nu uitați, aminte să luați,  

Am vrut să mă asigur că nu....RESPIRATI. 

 

LUAȚI AMINTE SĂ NU VĂ CADĂ  

VREUN DINTE 

La dentist cu noi,  

Să nu ne cadă dinți moi, 

Căci vom plânge amândoi. 

Dar stai, ce caut EU la dentist? 

Eu sunt un om de zăpadă profesionist, 

Poate chiar și un mare artist, 

Căci ani întregi la muzee am stat,  

Am stat, am stat și am pictat, 

Și oare ce-am mai făcut? 

Am desenat un pirat. 

Dar de fiecare dată când am văzut un dinte 

clătinat, 

Sincer, chiar m-am speriat! 

Mai bine îl întreb pe dentist (si el un foarte mare 

artist) 

Ce se întâmplă cu acest MAXILAR de nedescris.  

 

LA ȘCOALA DE NEA… 

Of, ce mult am obosit, oare în câte locuri am 

călătorit?  

Știu că v-am plictisit, dar acum urmează să 

mergem într-un mare loc vrăjit… 

Cifre si litere, sunete muzicale, la română parcă 

ieri am învățat niște vocale… 

Eu parcă învățasem că fulg+fulg=2 și că 

veverițele dorm pe plăpumi moi! 

Și parcă profesoara zicea ceva… 

A, da! Spunea că zăpada e prietena mea 

Și că atunci când ninge, de fapt plouă cu nea!  
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PROZĂ SCURTĂ 

 

Mihail GRĂMESCU  

(16.02.1951- 13.05.2014) 

 

  
 

CENUȘIU    

          1. Braț la braț, păreau o pereche destul de 

strâns unită, fericită am putea spune, dacă 

fericirea  n-ar fi prea metafizică și volatilă, așa 

încât să fie extrem de greu de defalcat, pentru a o 

putea discerne, de bucurie, plăcere, satisfacție sau 

simplă automulțumire obtuză. 

          Cei doi erau două persoane cenușii, ca toți 

cei ce se vânzoleau pe bulevard la ora aceea: 

două persoane pestriț-cenușii. Ea era șaten 

cenușie, cu ochi cenușiu-verzui, îmbrăcată-ntr-o 

rochie de stambă ieftină, cenușiu-înflorată, cu 

fața schimonosită de un zâmbet cenușiu-vesel. La 

rândul lui, în hainele „de sărbătoare”, „á giorno”, 

și el era tot cenușiu, dar de un cenușiu aparte, 

protector, îngrijorat. Cenușiul ceaiului de tei băut 

seara, că face bine, și cenușiul genții „de piele de 

vinilin - evident Diplomat, ca să ne dăm mari. ” 

          Clădirea institutului de agrement, nu părea 

cine știe ce pe dinafară: zid vechi, lepros, de casă 

ne-recondiționată încă de pe la 1890 - 1900. 

          Dar acolo îi aștepta Divertismentul - acel 

ceva inefabil pe care nu ți-l poți permite decât o 

dată pe săptămână, pe lună, sau chiar și mai rar, 

ca pe un contact cu lume „bună”; la care speri să 

ai cândva acces - poate acum! - poate altădată... 

prin intermediul unei contribuții modeste, 

meschine am putea spune: o taxă plătită la poartă, 

o invitație bătută la mașină și expediată prin 

poștă cu timbru de „Recomandată”, roșu, de cinci 

lei, lipit pe colțul drept, un drum cu taxiul de-

acasă și până acasă, ca să nu-ți murdărești hainele 

păstrate cu grijă, să pară, măcar, dacă nu sunt și 

nu pot fi cu adevărat noi. 

          Valul muzicii i-a izbit strident chiar din 

momentul în care au depășit intrarea cu uși 

batante, să-i toropească în ritmul anglo-saxon, 

leneș-sincopat, cu texte suav repetate de fete-

femei depravat de dulci. Cu asta vor ăștia, 

dom’ne, să cucerească lumea bătrână și uzată în 

care-s două mii de ani de când Thales afirma că 

toate-s apă - apă de ploaie, desigur - sau un 

Anaxagora că toate sunt foc - foc de paie - o lume 

în care Hitleri și Mussolini (paparude de carnaval 

grotesc) au amețit naivii cu pacea lor belicoasă, 

sau Stalini și Napoleoni cu militarism pacifist? 

Păi, cu asta ne dau ei gata? Cu „ girls in jeans” - 

adică fete în năgragi, sau cu, America, America, 

„sono il promesso del’ummanità”! Del’care 

ummanità? Del’ummanità-ul tunurilor de la 

Bagdad și Addis-Abeba care „trag singure”, 

transformând paradisuri în ruine și ruinele în 

infernuri? 

          Cu asta vor ei să cucerească lumea noastră 

străbună, cu atâția răstigniți celebri, ca simboluri 

eterne ale Omului - Profeti cu ficați devorați de 

acvile bicefale, tricefale... cu Giordano și 

Campanella orbecăind prin noaptea Istoriei, să 

lumineze cu trupurile lor de creștini, cu eul lor 

dureros de viu, calea către o stea (efemeră?) în 

cinci colțuri care să vestească o lume mai bună?  

          O fetișcană se apropie de cuplul proaspăt 

intrat, de cei care, după cât se-arată, se simt încă 

străini, și, contra valoarea unei citronade cu 

whisky, își oferă serviciile de gazdă primitoare. 

Se prezintă: „Alina”, alintat, și le face cunoștință, 

la o masă în semiobsuritate, cu niște „tipi”. 

          - Ăla, îl vedeți pe ăla? le suflă ea, tainic, la 

ureche - ăla are două mașini: un Mercedes și un 

Taunus. E cineva! 

          Toți suntem cineva. Doar că unii sunt 

cineva cu c mic, iar alții sunt cineva cu C mare. 

          Muzica se revarsă strident din difuzoare - 

fete în nădragi și alte bazaconii. Te simți străin și 

înstrăinat, și ăsta poarte că și este sensul, unicul 

sens - dacă va fi având vreunul, al mascaradei la 

care participăm în localul cu pereți exteriori 

leproși și săli de marmură de Carrara în 

interioare, cu lumini multicolore clipocind 

neîncetat în ritmul muzicii pe care manechine-vii, 

manechine-dansatori își dau reflexiv break sau 

aerobic capul peste cap. 

          2. Parfumuri,mirosuri de țigări și  de 

băuturi scumpe, discuții stupide. Ce-a mai făcut 

nu-știu-cine, cine e cutărică și unde a fost atâta 

vreme de nu l-am mai văzut - fleacuri urlate peste 

miile de decibeli care bombardează sala de 

marmură. 

          - Elvira, hai acasă! îi șoptește Marian în 

pauza dintre două melodii. 
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          - Nu te simți bine? îl iscodește ea, 

întrerupându-și discuția cu comeseanul din 

dreapta. 

          - Ba da. Însă aș vrea să fim singuri, numai 

noi... 

          De ce n-am spus, pur și simplu: „Nu, nu 

mă simt bine! Zgomotul și atmosfera îmbâcsit de 

dezinfectă îmi fac rău, îmi întorc mațele pe dos. 

Ce dracului caut eu aici? ce căutăm aici? ” 

          - Ei hai, nu mai fi morocănos și ursuz! se 

alintă Elvira. Mă scoți și pe mine-n lume o dată și 

atunci îmi faci chestii din astea! Uite, mai bine 

ține-i companie Alinei, că te pierde din ochi de 

când am venit! 

          Marian mai comandă un carcalete pentru 

Alina și fata i se agață tandru de braț, târându-l 

spre ringul de dans. 

          „Nu mai am vârsta...”își spune, în vreme ce 

încearcă să imite zbânțuiala frântă a celorlalți. I 

se pare că toți sunt cu ochii pe el, că îl urmăresc 

amuzați ca de secvența la cererea 

telespectatorilor, cu dansul elefănțeilor-balerini 

cu hipopotămițele-balerine din porcăria aia de 

desen animat al lui Disney. 

          De fapt, nimeni nu se uită la el, nimeni nu 

are vreme de ei, și poate că tocmai asta e 

tragedia: că poți face orice: să-ți rupi un picior 

sau să-ți dai capul peste cap ca o găină beată și 

cei de lângă tine nici nu te iau în seamă. Poți veni 

înțolit cu un pantalon fără un crac și cu un pantof 

într-un picior și cu o sanda în celălalt, poți să îți 

vopsești buzele cu ojă neagră și părul cu spumă 

de căpșune amare; nimeni nu te vede, nimeni nu 

te-aude, nimeni nu te nimic. 

          Iubito (îți spun, deși nu te iubesc și nu te-

am iubit niciodată), iubito, îți spun, suntem 

singuri pe lume, într-o lume cenușie și plină de 

sunete ascuțite care ne zgârie nervii; răpăit de 

tobe, răpăit de mitraliere, microfonii, bubuit de 

tunuri, banguri sonice, explozii nucleare și 

cascade de supernove. 

          Și tu, zâmbindu-mi fără să pricepi nimic 

din ceea ce mă frământă, mă tragi de mână către 

camera pustie acum a vestibulului în care ne-am 

îngrămădit cu toții hainele la venire. 

          Fie! Să ne trântim în maldărul lor, gâfâind! 

Să ne pipăim, sărutăm, excităm. Toate însă, până 

la un punct! Ai dres roz cu dungi violete și porți 

două perechi de bikini, unii peste alții, ca și 

Elvira.           

3. Dragostea, amorul reprezintă un limbaj comun 

între doi parteneri care se înțeleg, sau li se pare că 

se înțeleg, sau se prefac a se înțelege. 

          Eu sunt singur, mă simt singur, fiindcă toți 

cei (cele) cu care aveam de împărțit un limbaj 

comun, sau au pierit, sau sunt departe. 

          Alina zâmbește, ca și când ar înțelege ceva, 

și se fandosește, fâțâind din șolduri. 

          Revenind la ideea că dragostea reprezintă 

un limbaj comun: cu cât ești mai tânăr, cu atât ai 

mai puține lucruri „de spus” celuilalt. O 

introducere scurtă, doar pentru a respecta 

conveniențele, și treci la fapte, fiindcă atât tu cât 

și ea atâta așteptați. Și de aceea ești (te simți) mai 

puțin singur. Tinerii trăiesc o singurătate 

narcisistă, ale cărei absențe se umplu instantaneu 

de sine-însuși, de prea-plinul de sine.  

          Cu cât ai, însă, mai multe de spus, cu atât 

ești mai singur. Ești tot mai străin. Nu mai 

înțelegi lumea, și lumea nu te mai înțelege. 

          Se adună împrejur toate discotecile vieții, 

unde zgomotul muzicii ține loc de (fals!) limbaj - 

de surogat de comunicare între tineri, care n-au a-

și spune decât „te iuibesc” și „hai!”... uneori nici 

măcar atât. 

          Muzica, mascând goliciunea unei absențe 

de idei, într-o falsă comunicare, care parcă te 

cheamă, îmbiindu-te cu vocea altcuiva.. Sirenele 

atrăgând rătăciții spre mări zadarnice. 

          La „sentiment”! Poezie. Gargară! Vorbe 

învățate din alții, să acopere găunoșenia  unei 

goliciuni care-ar putea fi sintetizată într-un 

simplu gest obscen de ridicare a poalelor sau de 

descheiere a prohabului. 

          Ce atâta mare lucru de spus? Un bărbat și o 

femeie, doi străini, vor să-și facă mendrele și se 

slujesc de vorbe ca de un pretext ca să-și arate 

intențiile.. 

          Însă dincolo de intențiile lor exprimate mai 

mult sau mai puțin impudic începe iarăși tragedia 

aceleiași comunicări false, aceluiași limbaj 

impropriu și greoi al gesturilor, cuvintelor, 

valorilor, banilor, insatisfacției și amăgitoarelor 

împliniri. 

          4. Și totuși, e cumplit de frumos pe lume!  

Doar fericire nu e, din păcate, niciodată, 

niciodată. Doar satisfacții mărunte. Plăceri 

obscure. 

          Alina este fierbinte și tandră (pentru cât 

timp?Al câtelea sunt cel căruia se dăruie aici, 

între hainele îngrămădite în debara?) 

          Alina, buze senzuale... 
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          - Elvira! 

          Marian se înalță brusc, așa cum te-ai ridica 

dintre vise - se smulge și iese. În sală nu mai e 

nimeni. În sala de marmură e pustiu. Doar magul 

mai hârâie, monoton. 

          - Ar vrea să o strige - Elvira! Unde ești? 

Unde dracului te-ai dus cu toate jurămintele 

noastre, cu toți anii ăștia în care am petrecut 

împreună, „la bine și la rău”? Elvira! 

          Dar Elvira nu e nicăieri. 

          Marian își aprinde o țigare pe jumătate 

fumată, pe care-o culege dintr-o scrumieră plină 

cu mucuri de țigări străine. Peste Carpațile lui 

fără, parfumul altei lumi i se pogoară galeș în 

sânge. 

          Alina se apropie din spate , îmbrățișându-l. 

           Dintr-o cameră de la etaj, Elvira coboară 

potrivindu-și, cu un gest reflex, la vederea lui, o 

șuviță rebelă. Pe geamuri, zorile se strecoară, 

violete. 

          Ies, braț la braț, din clădire. Elvira se 

strânge de el, zâmbindu-i tandru: - Ei, cum te-ai 

distrat? Nu-i așa că până la urmă a fost grozav? 

          Marian moțăie din cap a aprobare, și 

Elvira, stimulată, se precipită: - Vezi! Și tu voiai 

să plecăm chiar de la început1... 

          „Oare ea ce-a făcut în camera aceea de 

sus?”  se întreabă Marian.  

          Oare anii pe care i-am petrecut împreună 

nu înseamnă și nu au însemnat nimic pentru ea? 

Dar pentru mine? 

          Adulmecă spre ea, căutând mirosul străin. 

Dar Elvira miroase ca de obicei, a deodorant cu 

mere, din care-i procură și aduce maică-sa, de la 

magazinul de galanterie unde lucrează. 

          - Păcat că n-ai venit și tu sus, cu noi, spune 

Elvira. A fost o discuție foarte interesantă. Nu mă 

simt în stare să-ți reproduc exact întreaga ei 

desfășurare, dar a fost foarte interesant.  

          „Chiar așa? se-ndoiește-n sinea sa Marian. 

Oare chiar așa?” 

          Și o scrutează printre gene, pătrunzător. 

          - Doamne, ce obosită sunt, mai adaugă 

Elvira, când mașina matinală sosește-n stație, în 

sfârșit, și ei se urcă-n ea, înstrăinați, ostili, dar 

înlănțuiți pentru veșnicie. 

 

 

Diana Flavia SAVA   

 

   
 

VIVALDIANA  - SCRISORI  ÎNSPRE PATRU 

ZĂRI  ŞI  PATRU  ANOTIMPURI... 

 

          Poate dorinţa asta mi-a venit aşa, pe o 

boare de vȃnt sau dintr-un vis demult trăit ori 

dintr-o reverberație a copilăriei ...Ce mult mi-ar 

plăcea să fiu,  măcar pentru scurt timp, mugure 

de floare! 

Să-mi desfac, clipă de clipă, petalele, să-mi întind 

staminele, să-mi răsfir corola, ca într-un etern 

ritual al renaşterii! Oare pe mugure îl doare când 

se deschide aşa, milimetru cu milimetru, ori poate 

trăieşte un fel de beatitudine a înfloririi ?! Îmi 

mângâi zilnic privirea de mugurii cireşului de la 

fereastra mea, ei – trăindu-şi la propriu înflorirea, 

eu – doar visând la un feeric dans al 

petalelor!...Eu şi cireşul meu ne învecinăm, dar 

trăim oare cu adevărat aceeaşi stare a timpului, 

percepem noi la fel alunecarea secundelor 

?!...Pândesc zilnic mugurii cireşului de la 

fereastra mea, dar e clar, pentru ei timpul trece 

altfel, nu reuşesc să percep fiecare modificare a 

florilor, dar în fiecare dimineaţă descopăr cireşul 

tot mai înflorit. Cred că fiecare floare, fiecare om, 

fiecare făptură are rezervată propria lui amprentă 

de timp în acest univers plin de taine. Şi uneori, 

când spiralele de timp se împletesc, prin cine ştie 

ce miracol, poate că atunci ne întâlnim sufletul – 

pereche. Să fii floare şi să cunoşti taina înfloririi, 

să fii pasăre şi să simţi plutirea, să fii om şi să 

simţi miracolul iubirii!... 

          Mi-ar plăcea să îți prind palmele şi să 

revărs în ele torente de petale de floarea-soarelui 

... Şi-apoi să-mi culc obrajii în palmele tale, ca 

într-o evadare din timp ... Şi hai, spune-mi, te 

rog, îți plac fluturii ?!...Nişte flori care zboară 

!...Mie îmi plac mult fluturii şi m-am gândit în 

ultimul timp  la ideea de fluture: acel ceva 

frumos, intens, dar care durează puțin, superbul 

efemer!...Cam ca un fluture trebuie sã trăiesc şi 

eu!...Îmi plac aceste flori înaripate, fluturii, dar 

îmi repugnă de-a dreptul ideea de a fi prinşi ca să 
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fie păstrați cu un ac în spate într-un insectar. 

Recunosc, însă, că am prins şi eu de câteva ori 

fluturi, i-am atins doar uşor şi i-am eliberat apoi 

imediat. I-am prins doar pentru senzația aceea din 

palme, mângâierea aceea sperios-catifelată, 

diafan-zbuciumată! Oare tu ai ținut vreodată un 

fluture în palmă? De fapt, nici nu prea contează, 

tu ți-ai ținut uneori palma pe inima mea iar 

vibrația ei poate că era adoima unor aripi de 

fluture! 

          Este o oră tainică din noapte şi afară plouă. 

Nu ţi-am mai scris niciodată aşa, când din cer se 

revarsă şuvoaie, torente de apă. La lumina 

fulgerelor, apa îşi pierde, parcă, dimensiunea 

materială, pare făcută doar din dâre luminoase de 

descărcări fotonice. Îmi place dansul subtil dintre 

materie şi energie, îmi place, mă fascinează 

ineditul invizibil care se ascunde la interfaţa 

lucrurilor. Lucruri la care li se vede doar 

exteriorul, doar conturul, şi la care dintr-o dată, 

într-o secundă magică, le simţi pulsaţia 

interioară! Sau invers, ceva imaterial, fără contur, 

ţi se dezvăluie ca şi când l-ai putea îmbrăţişa, aşa 

cum pot fi gândurile, cântecele... Un gând – cu 

neputinţă de atins, o descărcare electrică între doi 

neuroni, nişte mediatori chimici care „şerpuiesc „ 

prin celule  ... şi totuşi, gândul îl putem percepe 

uneori ca pe o lovitură de pumnal, alteori, ca pe o 

atingere de catifea... Un cântec: nişte vibraţii cu 

anumite frecvenţe, pe anumite lungimi de undă;  

nu le putem vedea, nu le putem atinge, şi totuşi, 

uneori un cântec ne poate mângâia cu aripi de 

înger, alteori ne poate izbi în timpane ca un baros. 

Jocul aparenţelor, transferul subtil şi necontenit 

dintre materie şi energie îl simţim mereu în fiinţa 

noastră – trup şi suflet ... Cerul este brăzdat de 

fulgere;  descărcarea electrică dintre doi nori este 

atât de asemănătoare şi totuşi atât de diferită de  

„descărcarea electrică „ a sărutului şi mă tot 

gândesc dacă poţi simţi în mod real tandreţea din 

abstractul cuvintelor mele, tu, suflet al meu 

rătăcit pe undeva prin lume intr-un alt trup... 

         Cred că trecutul trăieşte de cel puţin două 

ori în noi, o dată când lucrurile se petrec în timp 

real şi a doua oară când ne influenţează prezentul 

prin acumulările pe care le-au adus în străfundul 

fiinţei noastre. Şi este interesant cum, uneori, 

zilele de toamnă târzie seamănă cu cele de 

primăvară timpurie, de parcă timpul s-ar juca 

„de-a v-aţi ascunselea „ cu noi şi anotimpurile n-

ar fi decât nişte piramide răsturnate !...Acum este 

perioada aceea, când lumina se împleteşte din 

fâşii confuze, aurii, azurii, fumurii ... Şi mai ales 

este vremea când copacii arată fantastic, într-o 

feerie de culori, infinite tonuri de galben, de roşu, 

de brun...Îmi place grozav să privesc spectacolul 

acesta al frunzelor în culori de toamnă, copacii 

într-o explozie de tonuri şi nuanţe, o simfonie 

pictată, pe care o percep uneori ca pe o stare 

relaxant-euforizantă, alteori melancolic-răvăşi-

toare...Şi mai e ceva: beţia mirosurilor, a 

aromelor, a miresmelor! Ştii în câte feluri pot să 

miroasă frunzele? Cred că în mii de feluri şi 

câteodată îmi place să mă pierd în mine şi doar să 

stau aşa, să adulmec parfumurile puţin amărui, cu 

uşor iz de fum, ce se ridică din noianul de frunze 

obosite de-atâta vară şi de-atâta culoare...E, 

oricum, mult diferit de mirosul frunzelor 

primăvara, miros crud, frust, nou, când parcă mi-

aş dori să fiu un căţelandru nebunatic şi să mă 

tăvălesc prin ele zăpăcit, întărâtat ...Ştii, când 

lumina are o iradiere galben-aurie mai este încă 

toamnă, când începe să devină alb-argintie e clar 

că se instalează iarna iar când se apropie 

primăvara lumina începe să fie alb-albăstrie. Ştiai 

tu lucrul ăsta, te-ai gândit tu oare vreodată la asta, 

suflet al meu ??!...Anotimpurile nu sunt decât 

nişte  clepsidre răsturnate, aşa cum uneori, poate, 

dragostea seamănă cu ura sau bucuria cu tristeţea 

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

        Mais oú sont les neiges d`antant, mon amour 

??!... Iarna asta vreau să îţi fac multe daruri: un 

cuib de pasăre cântătoare, cred că fiecare dintre 

noi a visat măcar o dată să fie pasăre, poate un 

cuib de rândunici, ele vestesc ploaia atunci când 

pământul ţipă după ea sau când în suflet e prea 

arşiţă, trifoiaşul meu care-mi face mereu multe 

flori şi prea rar frunze cu patru foi, ia-l tu, cine 

ştie, poate ţie iţi va face mereu frunze cu patru 

foi, câteva cochilii goale de melci, sunt sidefii, au 

forma spiralei vieţii şi nişte semne ciudate 

încrustate pe ele, toate bobiţele roşii de măceş pe 

care iarna le va ierta, mai am câteva pietricele pe 

care le-am cules astă- vară, poartă în ele urmele 

trecutelor mări şi au culori frumoase, calde, 

tandre, ia-le şi pe astea, dacă vrei aşează-le pe un 

castel de nisip, ştii tu de care, din acelea pe care 

le făceam când eram copii, îţi dau eu tot nisipul 

din curte, tu vino doar cu candoarea, dacă stau să 

mă gândesc, ţi-ar trebui şi apă ca să faci castele 

de nisip, nu-i nimic, am să-ţi dau şi fântâna mea, 

cred că are destulă apă ca să facem castele de 
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nisip până când vom fi bătrâni, tu vino doar cu 

răbdarea... 

       O buburuză s-a rătăcit de-astă vară la mine în 

cameră, Doamne, doar n-o fi crezând că eu sunt 

floare sau copac sau ceva frumos de genul ăsta, 

trebuie s-o feresc de o astfel de greşeală, aşa că 

mai bine ia-o şi pe ea, păstreaz-o la tine sau du-o 

undeva, unde e iarbă, pentru că ştii, nu-i aşa, că 

după toată iarna asta în care eu vreau să-ţi fac 

atâtea daruri inocente şi inutile, va fi din nou 

iarbă, iarbă adevărată, moale, verde, proaspătă, 

înmiresmată, prin care să poţi merge desculţ, 

iarbă înaltă până la glezne, până la genunchi, 

până la brâu, până în dreptul inimii... 

 

 

 

Adrian Nicolae POPESCU 

 

 
 

Sohara   

 

     „Alo. Buna ziua, domnulu’ doctoru’. V-am 

sunat pentru ca am gasit an chilozzi la băiatul 

meu un râm. Vin la matale!” 

     Sohara… şi vocea ei gravă, bitonală, fără 

vocala „ă”. Mereu m-a fascinat această femeie 

inteligentă şi fără şansă. Pesemne greul se lipise 

de ea, ca scaiul de câine. Voise o altă soartă, iar 

când norocul îi surâse, se hotărî să arunce trecutul 

în urmă, fără a se mai întoarce. Luase cu ea 

albastrul Mediteranei, ce mângâia în zori ţărmul 

Siciliei şi îl oglindi în ochii dragostei vieţii. O 

dragoste cu tonuri de violet. Din când în când… 

     Lăsase în urmă orfelinatul în care crescuse. 

Tot aşa o lăsase şi taică-su, acolo, la poartă, fără 

să aibă timp nici măcar să-şi înlăcrimeze ochii. Îi 

rămăsese totuşi ceva de la el, aşa, ca amintire: 

beta talasemia. O moşteniră şi cei trei copiii ai săi 

– „bomboanele Skittles”, ce se împânzeau prin 

tot cabinetul atunci când venea cu ei la 

consultaţie. 

     Ei erau soarele şi cerul; schimba necazul în 

tot, atunci când era vorba de sănătatea lor. 

Învăţase noua limbă pentru a le oferi educaţie şi 

a-i purta la grădiniţă şi în şcoală. Voia ca măcar 

ei să aibă parte de aripi întinse. 

     În plină iarnă se îmbolnăvise cel mare. Abia 

respira. Chemase ambulanţa şi ajunsese cu el la 

spital. În disperarea ei,  încerca să-i explice 

medicului de gardă ce şi cum se întâmplase. 

     „A naibii! Cum numai voi, ăştia care mergeţi 

şi lucraţi câteva luni în Italia uitaţi să vorbiţi 

româneşte? Vă e ruşine, că nu-mi explic altfel?”. 

Sohara se înroşi. Se înfurie atât de tare, încât 

limba pe care alteori şi-o muşcase, română sau cu 

dialect sicilian, se dezlănţui: „De şe ami vorbiţ’ 

aşa? Cu şe eu v-am suparat? Eu sunt italianca, eu 

am vinit aişea an Romania, dupa barbatu’ meu! 

Eu am anvaţat romaneşte, nu am uitat sa vorbesc! 

Şe vina am eu, daca şei care pleaca la munca uita 

sa vorbeasca? Daca ai luaţ’ acuma şi analize la 

copil, va spun ca are talasemia. Beta-talasemia. 

Ca sa ştiţ’!”. 

     Trecuse şi bronşiolita. Şi apăru iar. Şi iar, şi la 

ceilalţi doi copii… Ceva îmi scăpa. Mă 

hotărâsem să o întreb dacă e totul în regulă. Pe 

hol, în sala de aşteptare un şuier prelungit şi 

monoton îmi dădu de înţeles că urma să intre un 

sugar. 

     „S-a raşit iar.” Şi izbucni în plâns. Cu mâneca 

de la haină îşi şterse lacrimile. „Am depresia. 

Mai tare acuma, dupa şe am nascut. Stam an casa 

veche, de lemn. Frig, soba nu traje; apa şi veşeu’ 

afara. Bunicu’ lu’ soţul cu hepatita Şe, iar soţul 

nu lucra! Mai be’, mai faşe scandal, copiii sa 

sperie…”. 

     Nimic nou, nimic străin. Auzisem de multe ori 

înşiruiri asemănătoare, istorii locale în care 

femeia ducea povara casei. Şi era abia la început 

de drum… 

     „Ce spuneaţi că aţi găsit în chiloţi la copil?”. 

Începu să râdă, printre sughiţuri. Se linişti. „Am 

lamurit. A facut un jerme lung. Soţul meu a spus 

ca e râm, de-aşeala care pune el la carligu’ de la 

undiţa. Şe sa caute râmul la baiat? Seara a mai 

facut unul.” 

     Totul devenise limpede: Sohara era de aici. 

Lunecând printre greutăţi, necazuri, viermi şi 

râme, cu rădăcini tot mai adânci înfipte în glie, nu 

în nisip. 
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Corneliu ION 

 

 
Balul TR-iștilor 

 

Trecuse o lună și jumătate de când noi, cei din 

ciclul întâi, fuseserăm încorporați și starea 

noastră psihică era mai rea decât vremea care 

bântuia în acel început de decembrie. Era 

sâmbătă dimineața, una dintre acele zile în care 

ți-e milă și câinele să îl lași afară, chiar dacă are o 

cușcă bine temperată cu paie proaspete uscate. 

Descărcam muniție de APR dintr-un vagon mare, 

pe care apoi o căram cu două camioane la un 

depozit de muniție aflat la vreo șase km de stația 

CFR. Treabă serioasă. Și nu pentru că era vorba 

de muniție de război. Nu! Pe noi, răcanii, nu ne 

frământa pericolul manevrării muniției reale de 

război. Pur și simplu, pe noi ne ofilea tare că 

muniția era foarte grea, multă și colac peste 

pupăză, vremea era câinoasă. Proiectilul, lung și 

greu, era ambalat într-o ladă de lemn de 2m și 

100kg. Când am văzut câtă muniție era în vagon, 

nu numai noi, novicii, ba chiar și veteranii, ne-am 

dezumflat ca o barcă de asalt ciuruită de gloanțe 

din toate părțile. Ne aștepta o viață grea în ziua 

aceasta tristă! 

Năpasta căzuse pe noi, patru soldați de ciclul 

întâi și patru veterani ruginiți, de, caporali, 

oameni grei! Peste toți era șef sergentul 

Surdeanu, mai, mai, ca în poezia lui Vasile 

Alecsandri.  Eram aproape zece. Doar că în cazul 

nostru toți aveam în piept inima rece și plumb în 

brațe și picioare.  

Sergentul ne ajuta din când în când cu un oftat 

din greu, semnificativ, coordonându-ne cu 

degetul indicator, așezat pe lada de muniție 

aranjată de noi strategic, ca primă sarcină în 

desfășurarea acestei  importante misiuni de luptă 

pe care o aveam. Îmi venea să-i plâng de milă, 

gândindu-mă la ce febră va avea seara la degetul 

acela minune. În viața civilă fiind învățător, 

sergentul, suflet sensibil, știa poezia și na, nu 

putea tocmai el să se facă că nu o știe. Din când 

în când, le mai ridica moralul celor din ciclul 

întâi, ordonându-le cu glas aspru:  

- Bă pufoșilor, voi vreți să muncească caporalii, 

ruginiți de armată, la fel ca voi? Mișcați-vă mai 

repede! La o ladă cărată de caporali, voi trebuie 

să cărați cel puțin trei! Parcă n-ați mâncat de 

dimineață! Sau d-aia vă mișcați așa greu, că ați 

mâncat prea mult? După cum văd, o să terminați 

diseară, așa că sigur nu o să mâncați la 12! 

Plictisit să mai dea indicații și să supravegheze 

aplicarea lor, după un timp sergentul tună o 

comandă: 

- Caporalii, la mine adunarea! Pe ladă, lângă 

mine, alinie-rea! Juma de oră avem ședință de 

strategie, trebuie să vedem ce facem ca să meargă 

treaba mai bine și mai repede!  

- Băi Surdene, dacă-i lăsăm doar pe ăștia patru să 

muncească, o să meargă și mai încet, zice 

caporalul Rață, recunoscut pentru timiditatea și 

felul politicos cu care se poartă cu toți recruții. 

Rușinat parcă de ce a spus, continuă cu glas 

scăzut: nu mai terminăm nici mâine! 

- Lasă bă, Rață, nu-ți face tu griji! E ședință cu 

caporalii și asta e! 

Timpul trece repede și după o oră de ședință, 

brusc, Surdeanu își aduce aminte de cei patru 

soldați istoviți, care abia mai încarcă lăzile în 

camioane. 

- Hai, gata, caporalii la muncă ! Și tu, Rață, 

pentru că tot îți faci atâtea griji, dă o fugă până la 

cantină și spune-i lui Grasu să-ți dea ție alea zece 

gustări ... ai reținut, da? Zece gustări, că mi-e o 

foame de zile mari! Zi-i că l-am rugat io, la șase 

porții să nu pună marmeladă, să pună salam, 

dublu! Ai înțeles? Caporalii trag din greu la 

muniția asta, trebuie să fie hrăniți mai bine ca de 

obicei. Ai înțeles? Executa-rea! 

Spre ușurarea tuturor, Rață se întoarce rapid cu 

gustările. Mulțumit, sergentul, cu un aer marțial, 

dă rapid ordin : 

- Bă răcanilor, gata, încetați! Un sfert de oră 

pauză pentru gustare! Aveți mare grijă ce faceți, 

că asta e pauză de mâncare, dar și de odihnă. 

Executa-rea! 

Soldații, înviorați brusc, își caută un loc unde să 

se odihnească și să savureze gustarea. După fix 

zece minute, comanda aspră a sergentului 

plesnește în aer: 

- Gata, voi ăia de ciclul unu, la muncă! Ce bă, ce 

te uiți la ceas, că încă mai sunt cinci minute? Ce 

nu-ți convine? Cât îți trebuie bă, să mănânci o 

feliuță de pâine cu marmeladă? Zece ore? Gata! 

La muncă! Executa-rea! 
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Vagonul nu fusese descărcat nici măcar un sfert, 

când OSPC-ul regimentului a traversat șoseaua 

care despărțea halta CFR de regiment, însoțit de 

șase soldați ciudați. S-a așezat pe lada de muniție 

lângă sergent, i-a șoptit ceva la ureche, apoi a 

plecat. Surdeanu îi privește cu admirație pe noii 

sosiți, se ridică de pe ladă și-i cheamă lângă stiva 

de lăzi descărcate din vagon, adresându-li-se cu 

vădită deferență: 

- Tovarăși TR-iști, eu sunt sergentul Surdeanu, 

comandantul plutonului doi de la APR. Aici 

descărcăm muniție de APR. Uitați-vă și dvs., 

poate vă interesează să vedeți cum arată muniția 

reală de război... Pun un soldat să deschidă o 

ladă?  

- Nu, că noi nu ... că noi abia ce ... și n-am ... 

bâiguie unul dintre noii veniți. 

- Bine, dacă nu vă interesează, stați pe ladă, lângă 

mine. Dacă doriți să mă întrebați ceva, putem sta 

de vorbă! 

Soldații ciudați se așează pe ladă și privesc 

descumpăniți în jur. Nu trebuie să fii mare 

psiholog ca să îți dai seama că bieții oameni nu 

înțeleg ce li se întâmplă. Numai că sergentul, 

fiind învățător, probabil și unul nu prea interesat 

să-i înțeleagă pe elevi, nu bagă de seamă. După 

mai mult de jumătate de oră, cei șase par 

cufundați în lumea lor, așa că sergentul, 

ridicându-se în picioare, li se adresează din nou:  

- Chiar nu vrea nimeni dintre dvs. să întrebe 

nimic? Nu? A, da, înțeleg, nu vă interesează 

armata, dvs. aveți alte preocupări! Vorba aceea, 

armată la TR! Vreți să treacă cele șase luni de 

pierdere de timp și să plecați de aici ... Înțeleg! 

Cum și tăcerea este un răspuns, Surdeanu îi lasă 

în pace și își vede de ale lui. Mai dă câteva 

indicații cu degetul lui minune, după care își 

studiază tacticos manichiura la fiecare deget. 

Cocoșat de lada grea, atent să merg în același 

ritm cu cel din fața mea care ține lada, arunc o 

privire rapidă spre noii veniți, mângâiat de o 

tainică speranță: poate, poate! Sunt șase ... ne-ar 

fi mult mai ușor!   

Însă ceva e putred în Danemarca. Sunt convins de 

asta. Priviri descumpănite, nicio reacție, nu au 

nici cea mai vagă intenție de a comunica, nici 

măcar între ei. Hm! Observ cu stupoare că unul 

dintre ei  era tuns zero pe jumătate de cap, în 

timp ce pe cealaltă jumătate de cap se lăfăie o 

claie neîngrijită. Am descărcat teroarea aceea de 

vagon până la ora 17, fără pauză de masă. Eram 

frânți. Nici de mâncare nu ne mai ardea. Ne-am fi 

lipsit și de mâncare ca să ne odihnim, dar în 

armată totul este program, inclusiv masa. Așa că, 

am servit masa de seară în fugă și am intrat cu 

toată bateria, rapid, la programul de seară. Este 

ora 19 și încep „Aventurile lui Nicușor”. O oră 

obligatorie, toată suflarea ostășească e obligatoriu 

să urmărească programul de culturizare. Totuși 

nouă, soldaților, ne place ora aceasta. Mai ales 

celor de ciclul întâi, rupți de instrucție și muncă. 

Ce fericire pe noi! Prefăcându-mă că sunt atent, 

moțăi de zor pe băncuță în fața televizorului, 

pătruns de importanța emisiunii. Trec doar câteva 

minuțele binecuvântate și aud, ca prin vis: 

atențiune, dreee-pți! Un resort, format în decurs 

de aproape două luni de instrucție militară, mă 

aruncă în picioare, direct în poziția de drepți. În 

dormitor intră comandantul nostru de baterie, 

locotenentul major Bădoiu, urmat de cei doi 

locotenenți, subordonații săi direcți, și sergentul 

Surdeanu. Am un mare respect pentru 

comandant. Om cu o fizionomie deschisă și 

atitudine relaxată, fără rigiditatea și morga 

specifice spiritului cazon, mereu calm, având 

parcă la îndemână soluția reală pentru orice 

situație. Inginer, ofițer absolvent al Academiei 

Militare. Poate părea ciudat că spun asta eu, un 

militar în termen, dar îl respect sincer și îl stimez. 

Pentru mine, reprezintă personificarea ofițerului 

de carieră din Armata Română. Chiar dacă printre 

noi, militarii în termen, circulă un ROI numai al 

nostru, care la un paragraf spune așa : „nu este 

nevoie să-i doriți moartea șefului, faceți în așa fel 

încât să și-o dorească singur.” 

Prietenos, ca de obicei, comandantul ordonă cu 

glas moale: 

- Pe loc repaus, băieți! Ia mă, să vină în față cei 

șase tractoriști, să-i cunosc și eu! Nu am mai avut 

răbdare până luni, voiam să-i văd pe ăia cu care 

tovarășul colonel vrea să iau eu anul acesta FB! 

Încet, parcă în reluare, cei șase soldați apăruți la 

descărcatul vagonului de muniție își fac loc în 

față. Jumătatea de cap tunsă este și ea acolo, 

ascunsă printre celelalte capete tunse zero.  

Comandantul le cercetează chipurile preț de 

câteva secunde și mormăie, mai mult ca pentru 

sine:  

- Mmm, daa! O să fie greu! Dar...asta-i marfa, cu 

asta o să defilăm! Bine, băieți, continuați 

programul! Și iese din dormitor. Programul 

continuă și târâș-grăpiș, se dă stingerea. Nici nu 
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apucăm bine să ne suim în paturi, că vocea 

sergentului bubuie peste cele 40 de paturi 

suprapuse, în timp ce lumina se aprinde în 

dormitor: 

- Alarmăă! Trezirea, alarmăă! 

Sărim din paturi și începem să ne îmbrăcăm 

febril.  

Cu alura generalului Napoleon în fața armatei 

sale în campania din Italia, sergentul Surdeanu 

ordonă scurt, militărește: 

- Ciclul unu și doi vin în fața dormitorului! Nu 

este o alarmă de luptă, este doar o alarmă de 

bucurie! În seara asta îi vom omagia pe învățații 

noștri din baterie și în cinstea lor, vom da o mare 

petrecere cu bal! În rolurile principale sunt, bine-

nțeles, TR-istul unu, doi, trei, patru, cinci și șase!   

TR-iștii nominalizați să vină aci, lângă mine! 

Nicio mișcare. Tacticos, sergentul continuă, 

ridicând vocea: 

- Fiți ai dreacu de tractoriști! TR-iști, ai? S-a dat 

armata cu curu în sus, caporalu muncește și 

pufosu stă și se uită, se crede TR-ist, îî? Măcar 

unu dintre voi nu a vrut să spună că sunteți 

tractoriști , îî? Ați crezut că puteți să-l mințiți pe 

sergent, îî? Da nu v-a mers, v-am mirosit imediat! 

Ai dreacu de împuțicioși, puneți mâna pe șopârlă 

și marș la balul șopârlei! Lună să faceți în 

dormitor, că altfel nu dormiți în noaptea asta! 

Nu i-a lăsat să doarmă până la ora 1 noaptea. Dar 

nici noi, ceilalți, nu am dormit. Pentru că balul se 

dădea cu apă de la hidrant, băgată cu furtunul în 

dormitor. Și cu săpun „Cheia”, pe sub paturile 

noastre. Muzica valizelor de lemn ciocnite una de 

alta pe sub paturi, era singura muzică care se 

auzea, tristă, din când în când. 

O lună de zile, seară de seară, nu am avut treabă 

cu spălatul dormitorului și plantoanele schimbul 

al II-lea. TR-iștii de ocazie deveniseră experți. 

Așa de experți, că patru dintre ei au ajuns, în 

timp, caporali, comandanți de piese. Care, la 

rândul lor, au perpetuat spiritul de luptă preluat 

de la sergentul Surdeanu. Sergent care, la rândul 

lui, îl preluase și el, probabil, de la un alt sergent 

Surdeanu. 

  

Elena BUICA-Buni 

 

 
 

Testament literar  
  

În efemeritatea existenţei noastre pământeşti, 

fiecare ne dorim să marcăm trecerea firească prin 

„cele pământene” în tradiţia veche, sădirea unui 

pom, sau ceva care să ne reprezinte ca individ, 

parte dintr-o societate în care ne-am născut, ne-

am format şi am vieţuit, cu bune şi cu rele 

deopotrivă. Unii lasă averi, adevărate tezaure 

dobândite cu trudă sau poate nu, trăind o viaţă 

întreagă înrobiţi de strălucirea lor, alţii îşi 

drămuiesc moştenirea în tainiţele sufletelor lor, 

aşezând-o în cuminţenia unui alt fel de bogăţii, 

acelea de sorginte spirituală.   

Zestrea pe care eu o las este una de suflet, cea a 

scrierilor mele, o zestre învăluită în zâmbetul pe 

care l-am dăruit mereu vieții și în special 

oamenilor cu deschidere spre lumină, bunătate și 

împliniri pe calea cea dreaptă. Cuvintele poetului 

Tudor Arghezi din poezia „Testament” („Nu-ți 

voi lăsa drept bunuri, după moarte, / Decât un 

nume adunat pe-o carte”) mi se potrivesc și mie, 

fără să fac vreo trimitere și la valoarea scrierilor. 

În lada mea de zestre nu se găsesc decât scrierile 

literare izvorâte, după puterile mele, din 

profunzimea trăirilor şi gândurilor zămislite în 

vâltoarea vieţii sau în ceasurile de singurătate. 

Când am venit în Canada, am renunțat la 

agoniseala din țară, în schimbul altor valori, cele 

de ordin spiritual, și chiar dacă au fost renunţări 

care m-au durut am învățat cum să aşez în cufărul 

ce-l voi lăsa moştenire acel ceva care a întrecut în 

bine ceea ce am pierdut în plan material, lada 

mea de zestre spirituală. În ea sălășluiește spiritul 

meu deschis în relația cu oamenii, cu natura, cu 

lucrurile mai importante ale lumii, în relația cu 

Dumnezeu. Aici zace așteptarea, dar şi stăruinţa 

de a surprinde şi oglindi faptele pozitive pe 

chipul celor care biruie vicisitudinile vieții. Aici 

se poate auzi şi tumultul gândurilor şi al 

frământărilor cu care am încercat să reclădesc o 

viaţă, cu universul şi relativitatea ei, din frânturi, 
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din petice de forme şi culori diferite. Sunt 

gânduri născute din contemplarea asupra propriei 

vieți, dar şi din experienţa altora, o adevărată 

adunare de reverberații care au venit din 

substratul trăirilor interioare, punând în mișcare 

secrete roţi sufletești.     

De cele mai multe ori, cu zâmbetul pe față, am 

scris și pe răni care sângerau, dar cel mai adesea 

am încins peniţa în cerneala dragostei de viață, a 

iubirii şi respectului față de semeni, scriind 

rânduri, rânduri mereu cu speranța că acestea vor 

respira în timp. Ele au adunat laolaltă căutările 

înfrigurate, izbânzile și umilințele neputinței de a 

cuprinde necuprinsul sau de a depăși propriile 

limite, dar și speranța de a fi de folos atunci când 

va veni timpul ca această ladă să se deschidă.  

Trăind în Canada, țara pe care o iubesc și o 

respect din adâncul inimii, am scris nenumărate 

pagini despre aceste locuri binecuvântate, dar 

niciodată nu m-au părăsit nostalgia și dorul de 

țara mea natală, România, și de Ţigăneştiul 

copilăriei mele, iar prin osârdia condeiului 

scrierile mele s-au aşternut între aceste două 

lumi.  

M-am aplecat cu drag asupra mai multor aspecte 

privitoare la Ţigăneştiul natal, ca o încercare de 

restaurare, într-un anume fel, a unui spațiu 

concentrat de românitate, cu structuri stabile de 

esenţă țărănească, cu orânduială străveche, așa 

cum era în timpul copilăriei mele, momente pe 

care le-am trăit înainte de mișcările tulburi care 

au urmat şi care au produs atâtea răsturnări de 

valori. Chemând faptele să se adune într-o albie 

cu apă limpede, ca pentru primenire, am încercat 

doar a resuscita câteva secvenţe care aparţin 

istoriei noastre, pentru a nu se uita şi a nu se 

pierde un anumit șir de valori. Am fost atrasă de 

enigmele şi starea de frumusețe a arhaicității 

satului românesc, fără să viețuiesc acolo ca un 

om abstras din timp. Atâta vreme cât pământul se 

învârte, n-am putut rămâne înţepenită doar în 

contemplație retrospectivă. Am reintrat în 

vremurile în care trăiesc cu temperanţa şi cu 

firescul necesar, pentru a nu fi privită de către 

semenii mei ca picată din stele  într-o 

contemporaneitate în care, parcă, nu îmi mai 

găsesc locul.   

Deşi am bătut cărări ritualice cu simțământul 

statorniciei, nu am rămas  în arhaicitate, dar nici 

nu m-am luat la întrecere cu cei care exersează 

caligrafia mai subţire a omului modern, cel al 

zilelor noastre. Îmi place să înclin condeiul mai 

mult spre clasicism, fiindcă e  mai încărcat de 

etică.  

M-am străduit să prezint şi lucruri noi, stăruind 

mai ales asupra acelora care pot să dureze, care 

să imortalizeze experiențele omenești, să 

îmbogăţească orizontul cititorilor cu noi realități, 

aducându-le un plus de cunoaştere, să le facă 

viaţa mai  variată, mai interesantă. Prin ceea ce 

am scris am încercat să scot în relief oamenii de 

lângă noi cu conduită exemplară, dar pe care 

adesea nu-i remarcăm în zorul cu care suntem 

presaţi de timp. Pentru că iubesc în aceeași 

măsură şi literatura şi literaţii, m-am aplecat cu 

admiraţie şi respect asupra unor cărţi şi asupra 

autorilor lor, pentru a pune în lumină căutările 

lăuntrice care duc la esenţă, străduindu-mă să 

surprind, de cele mai multe ori, concreteţea unei 

clipe.  

Scrisul meu s-a așternut întotdeauna cu 

entuziasm, stăruind asupra cuvintelor, dorindu-mi 

să le fac să mă asculte, ca apoi să le așez în 

ordinea cea mai potrivită, în încercarea de a 

pătrunde în insondabila viaţă sufletească. Într-un 

fel, scrisul meu este și ca o împotrivire în faţa 

lumii roboților care au stăpânit un domeniu 

considerabil din existenţa noastră, împingând în 

umbră tărâmul sentimentelor, al emoțiilor, al 

fiorului vieţii.   

Cele mai multe scrieri ale mele nu se întind pe 

multe pagini, având o dimensiune rezonabilă şi 

încadrându-se în rigorile genului literar căruia 

aparţin, proza scurtă. Mi-am îngăduit o mai mare 

largheţe doar acolo unde frumusețile pământului 

strigau implorându-mă să le acord spațiu mai 

extins, din care apoi să poată fi „gustate” cu 

bucurie şi interes de către cititorii însetați de 

minunățiile acestei lumi.    

Zâmbesc astăzi vieții cu recunoștinţă pentru că 

mi-a oferit, spre încheierea destinului meu 

pământean, un complex de împrejurări ce mi-au 

permis a mă apleca asupra scrisului aducător de 

picuri de lumină din izvorul bucuriei curate și 

înălțătoare. Zâmbind vieții, am încercat să mă 

înalț prin scrieri dincolo de clipă, să explorez cu 

sufletul şi mintea adâncuri de nepătruns și să-mi 

potrivesc pașii pentru a pătrunde în viitor.  

Zâmbetul meu o învăluie cu multă căldură şi pe 

draga mea nepoată, Mara-Elena, mângâierea 

sufletului meu, dar se îndreaptă cu gratitudine şi 

sinceritate şi spre cei ce vor urma, şi tuturor le 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      65 

 
  

încredinţez, alături de dragostea-mi nemărginită 

de oameni, de frumos şi de bine, dorința de a 

duce mai departe şi a face să strălucească 

necontenit lumina din cuvânt.    

  

 

 

George PETROVAI 

 

 
   

Întoarcerea rătăcitorului 

(Poem baladesc în trei acte) 

 

 Personajele: 

 Samuel, 70 de ani, tatăl lui Daniel şi 

Beniamin 

 Naomi, 50 de ani, soţia lui Samuel şi 

mama flăcăilor 

 Daniel, ca la 30 de ani 

 Beniamin rătăcitorul, 21 de ani 

 Sara, iubita lui Beniamin, 18 ani 

 Iosif, fost ortac de petreceri al lui 

Beniamin, 35 de ani 

 Ethan, slujitorul lui Samuel şi omul de 

încredere al lui Daniel 

Actul I 

(Jalea lui Samuel) 

 O cameră aproape goală din marea casă a 

lui Samuel, cu doar un pat, o masă şi două 

scaune.  

Scena 1 

Samuel 

(de unul singur şi în genunchi la marginea 

patului) 

Beniamin, fiu preaiubit, 

la grea-ncercare mi-ai supus 

bătrânul trup şi sufletul deodată, 

nu pentru banii ce i-ai vrut 

ca parte din cuprinsul nost, 

ci pentru c-ai fugit de parcă 

un rău părinte aş fi fost. 

Ai, fiule, a-mi reproşa 

teama din dragostea fără hotar? 

Atuncea da, merit să-mi spui 

c-am fost un tată zuliar... 

Căci te-am iubit ca un nebun 

mai înainte de născare – 

iubeam cu patimă chiar gândul 

că mă voi plini ca om 

cu tine şi a ta îndivinare. 

 

(Se roagă.) 

Preabunule Tată ceresc, 

întâi de toate Te-aş ruga 

să-mi ierţi sminteala că-n iubire 

eu pe mezinu-ndivinat 

l-am aşezat mai sus de Tine 

şi-n acest chip necugetat 

(om sunt, la carul inimii-njugat) 

eu şi pe primul meu născut 

de dreptul lui l-acelaşi sentiment 

niţel l-am păgubit. 

Deşi nu pot fi acuzat 

de făţărie părintească 

(sunt tot ce am mai scump, 

dar neidentici în carate), 

dup-a mezinului plecare 

fără vreun semn din lumea mare, 

amarnic mă munceşte gândul 

la cele trei grele păcate: 

Divinizarea fiului rătăcitor 

la sacrilegiu m-a condus 

şi la uşoara-nstrăinare 

de Dani, primul meu fecior. 

Tocmai de-aceea Te implor, 

Atotputernice Părinte, 

să-ndrepţi ce eu nepriceputul 

vrând peste fire-am înstrâmbat 

şi să le faci mai bine ca-nainte: 

Adu-l acasă pe mezin 

- Beniaminul rătăcit – 

şi eu mă leg prin jurământ 

să-mi schimb purtarea de smintit, 

iubindu-mi fiii-n mod egal 

cum drept de la natură este, 

iar dragostea şi crezu-n Tine 

să fie-n viaţă-mi un regal! 

 

Scena 2 

Intră Naomi, o femeie trupeşă şi frumoasă, care 

se opreşte lângă uşă şi-l priveşte cu milă pe 

îngenuncheat. El o aude, se ridică greoi, apoi – cu 

paşi târşâiţi – se-ndreaptă spre masă, unde se 

prăbuşeşte pe unul din scaune cu capul în mâini. 

Naomi se apropie de el continuând să-l privească 

ţintă, îi mângâie cu duioşie capul plecat şi se 
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aşază cu un oftat repede înăbuşit pe celălalt 

scaun. 

 

Naomi 

Iubite soţ, de-afară eu 

te-am auzit, cum mai mereu 

te-aud în nopţi plângând 

şi aducându-ţi aspre imputări 

pentr-acel bine ce l-ai vrut 

prin inima întredeschisă 

spre-o dragoste atotumană: 

Ba c-ai greşit mergând pe calea 

de mintea inimii aleasă, 

ba că mezinul plin de bani 

a şters-o pe furiş de-acasă, 

iar tu azi crezi c-o să le-ndrepţi 

dorind de toate să dai seamă... 

 

Samuel (geme sfârşit) 

Sunt vinovat! 

 

Naomi (cu patimă) 

Dar nu atât 

ca vina greu păcat să-l faci! 

N-ajunge multa suferinţă 

(cu boli nutrită, bătrâneţe, moarte), 

ce pas cu pas îl însoţeşte 

pe om, din leagăn pân’ la groapă, 

e necesar şi-un spor cu culpe inventate 

ca traiul scurt să-l facem perpetuă căinţă? 

 

Avem vreo vină că ne naştem 

marcaţi de-adamicul păcat 

şi că ne zbatem soarta să-mbunăm 

printr-o iubire fără de rabat? 

 

Eşti egoist de crezi că ce se-ntâmplă, 

ca mamă şi soţie nu mă doare – 

un trist fiu ici, altul departe, 

iar tu de-abia stând pe picioare. 

 

Exemplul biblicului Iov 

îndemn să-ţi fie şi tărie: 

Cum ziua vine după noapte, 

tot astfel după rău bine-o să vie!... 

 

Samuel (uşor înviorat) 

Vorbeşti de Iov, acest simbol 

al încercării peste fire – 

el un colos, eu un pigmeu 

în a credinţei neclintire. 

Fiind un muritor plăpând 

la trup şi suflet deodată, 

dorinţa mea cea mai fierbinte 

e toţi să fim iar laolaltă. 

 

Când fiu-l voi vedea acasă 

şi armonia regăsită, 

simt c-o să fiu cel care-am fost – 

iubire de doruri rănită... 

 

Tocmai de-aceea pe Ethan 

- nu servitor, ci prieten bun – 

eu l-am trimis azi la oraş 

cu-acest mesaj pentru băiat: 

„Atât de mult m-am zbuciumat 

întoarcerea ta aşteptând, 

că-s doar o umbră printre vii. 

Spre-ai tăi aleargă, nu mai sta, 

altminteri întâlnirea noastră  

nu-i cu putinţă-n viaţa asta...” 

 

Aştept acuma, draga mea, 

al lui Ethan cuvânt s-aud, 

şi deie bunul Dumnezeu 

el să nu fie unul crud. 

Naomi 

(luând mâna slăbită a lui Samuel între palmele ei) 

O, suflet mai de preţ ca preţuirea, 

din bunătate plămădit! 

Ştiam nu doar că-ţi dai silinţa 

să dai de fiul nostru rătăcit, 

dar – neputând să-i frângi ţicneala 

şi-acasă să-l aduci – 

prin negustorul David 

cu bani l-ai ajutat, 

ca faţă el să facă 

belelelor ce le-a cătat. 

(Se opreşte ca să tragă cu urechea la zgomotul 

din curte.) 

S-a-ntors Ethan, aşa că-ndată 

mai multe despre Ben vom şti: 

Pe unde doarme, 

cum se simte 

şi când spre casă va porni... 

 

Scena 3 

Intră Ethan, un bărbat îndesat, de vârstă mijlocie 

şi cu privirea piezişă. 

Samuel  

(ridicându-se de pe scaun) 

Ce veşti aduci, dragă Ethan, 
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despre sărmanul meu băiat? 

Căci faţa şi privirea ta 

nu-mi spun nimic din ce-ai aflat... 

 

Ethan 

(cu faţa puţin întoarsă şi privirea lunecătoare) 

Stăpâne, -n zeci de ani 

de când îţi aparţin 

şi necurmat m-am străduit 

cu tot ce am să te slujesc, 

avut-ai vreun motiv să fii 

de zelul meu nemulţumit? 

 

Naomi (aparte) 

Vulpoiul ăsta de Ethan 

- trecut prin ciur şi prin dârmon – 

stăpânul iar şi-l ia cu mostre 

din caracterul lui aton. 

 

Cum, Doamne, Samuel nu vede  

a lui Ethan ipocrizie?! 

Poate că sufletul curat, 

la rău menit e orb să fie... 

 

Samuel (surprins) 

Nicicând motive n-am avut 

să mă-ndoiesc de-a ta credinţă! 

De-aceea, nu căta ce nu-i 

în vorba-mi fără iscusinţă, 

 

ci cată dincolo de ea 

spre sufleteasca întocmire... 

Dar mă opresc, astfel ca tu 

de ce-ai făcut să-mi dai de ştire. 

 

Ethan 

(vorbind rar, cu o nuanţă răutăcioasă) 

Junul stăpân l-am căutat 

la vechea lui adresă, însă-aici 

proprietara lui mi-a spus 

c-a dispărut parcă-nghiţit 

de cloaca-n care s-a zvârlit 

(beţii, femei, nopţi irosite), 

lăsând în urmă neplătită 

chiria pe mai multe luni 

şi datorii la cărţi făcute, 

într-un cuvânt vrednic de plâns 

după ce banii de la tata 

pe apa sâmbetei s-au dus. 

 

Apoi m-am pus pe-amuşinat  

în acel furnicar-olat 

- ici întrebând, 

colo aflând 

că da, a fost zărit cândva – 

dar negăsindu-l să-i predau 

mesajul scris şi prin viu grai, 

eu m-am întors să dau socoată 

de misia-mi ne-ndeplinită 

din vina sorţii nu a mea. 

Pune scrisoarea pe masă şi se uită nepăsător la 

furtuna stârnită de ştirea lui în stăpâni: Samuel 

căzut pe scaun stă gata-gata să-şi piardă 

cunoştinţa; Naomi crede că-l sprijină, dar de fapt 

ea însăşi se ţine pe picioare doar agăţându-se cu o 

mână de Samuel şi cu cealaltă de masă. 

 

Ethan (aparte) 

Era mai bine de-i spuneam 

că l-am văzut pe derbedeu 

într-un local c-o târâtură? 

Dar capul iute l-am întors  

(nu cred că m-a recunoscut!) 

de la ilustra secătură, 

astfel punând în practică 

planu-ntocmit de Daniel: 

Fiind Beniamin un trântor 

cu partea sa de-avere risipită, 

nu-i drept ca rătăcirea lui 

să fie-n dauna frăţânelui 

(ce-ntreaga viaţă a trudit) 

şi-apoi pe veci toate uitate 

de bucurie că s-a-ntors 

păcălitorul jumulit!... 

(Iese.) 

 

Scena 4 

Intră Daniel, voinic şi mânios, dar văzând starea 

de plâns a părinţilor, pe loc se simte cuprins de 

milă şi îngrijorare. 

Naomi 

(vorbind cu oarecare greutate) 

Ce bine-mi pare, dragul meu, 

că ai intrat să ne saluţi! 

Acum, te rog, pe tatăl tău 

să-l pun în pat tu să m-ajuţi... 

 

Daniel (foarte îngrijorat) 

Dar ce-a păţit? E-atât de dărâmat 

că pare-aproape leşinat... 

Căzut pe scaun, cu capul în piept şi mâinile 

atârnând fără vlagă, Samuel nu dă semne c-ar  



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      68 

 
  

auzi ce vorbesc mama şi fiul. 

Pe pat după ce-l vom aşeza, 

eu doctorul am să-l aduc, 

pentru că-mi vine greu să-l văd 

slăbit şi cu privirea-i de năuc. 

Îl culcă cu grijă şi-n scurt timp Samuel îşi revine: 

respiraţia se normalizează, el deschide ochii şi 

schiţează un zâmbet chinuit. 

 

Naomi (cu exuberanţă) 

Convinsă-am fost c-o să-şi revină 

dup-acel şoc înregistrat. 

Nu doctorul poate-ajuta 

într-o atare-mbolnăvire, 

ci doar a Lui milostivire 

pentru un dor nemângâiat. 

 

Daniel 

Vorbeşti de şoc. Ce fel de şoc? 

Vreo veste despre hahaleră? 

Naomi 

(vorbind cu fereală) 

Da, fiule, n-am să-ţi ascund 

că-i fără vină vinovat: 

Ethan a revenit, 

dar nu l-a întâlnit 

şi asta pe-al tău tată l-a marcat... 

Se opreşte auzindu-l pe Samuel că se foieşte în 

pat. Când acesta se linişteşte, ea continuă: 

Cred, Daniel, că-i cel mai bine 

acuma singur să-l lăsăm, 

ca el de-odihnă s-aibă parte, 

iar noi spre cer rugi să-nălţăm. 

(Ies.) 

 

Scena 5  

Samuel (se roagă) 

Atotputernice, 

de crezi că merit, 

fă-l să se-ntoarcă 

mai înainte de-a muri 

pe fiul meu în lume rătăcit, 

căci cu tărie cred 

că toate sunt la Tine cu putinţă, 

iar pentru asta de-s nevrednic, 

iarăşi zic 

slăvit să-Ţi fie numele în veci 

şi fie dup-a Ta voinţă. 

 (Adoarme cu mâinile pe piept.) 

 

VA URMA 

Cronici literare, recenzii, comentarii 

Opera şi personalitatea scriitorului 

Al. FLORIN ŢENE 

Volumul I 

 

Alcătuirea unei antologii despre opera și 

activitatea scriitorului, criticului literar și 

profesorului Al. Florin Țene vine să confirme 

faptul că operele maestrului s-au bucurat, încă de 

la primele apariții, de atenția publicului, a 

criticilor literari, dar mai ales au cunoscut o 

receptare pozitivă din partea confraților întru artă 

și creație literară. Scriitor prolific, președintele 

Ligii Scriitorilor Români, a abordat toate genurile 

literare și-a pătruns pe piața editorială din 

România cu o multitudine de volume de proză, 

poezie, teatru, publicistică și critică literară. 

Acestea sunt rodul unui talent desăvârșit dar și al 

unei munci titanice pe tărâmul creației literare, 

fiind vorba, în acest caz, de un autentic și 

nestăvilit efort literar, fără de care nu și-ar fi 

putut manifesta vocația de scriitor. Iar Al. Florin 

Țene a scris mult, lăsând în urma sa o 

bibliografie extrem de vastă și de valoroasă 

însumând peste 90 de volume de autor, la care se 

adaugă vreo 70 de antologii, în care a apărut, și 

un număr impresionant de articole semnate de 

domnia sa.  

„Despre un scriitor nu poți vorbi decât cu 

poemele și cărțile sale în față. De cele mai multe 

ori e greu de descifrat cheia în care s-a scris o 

carte, ca să-i dezvălui taina. Ea trebuie să-și lase 

înțeles conținutul”scria Elisabeta Iosif. 

Parafrazând, îndrăznesc să spun că dezvăluirea 

specificului literar al unui autor, nu se poate 

obține pe deplin decât prin cercetarea paginilor 

de critică literară care i-au fost dedicate făcând 

un slalom printre demersurile evaluative 

efectuate de scriitori și critici literari pertinenți 

printre care, la loc de cinste se află și cei 87 de 

autori prezenți în această antologie. Prin 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      69 

 
  

deschiderile lor critice, prin însemnările literare 

oferite ca simpli cititori sau ca prefațatori ori 

comentatori literari, autorii cuprinși în această 

inedită antologie nu au făcut altceva decât să își 

exprime admirația față de un autor care construit 

o operă titanică,lăsând în urmă mărturii literare 

atrăgătoare care poartă pecetea timpurilor actuale 

sau a unor vremuri de mult apuse.  

„Cred că o receptare corectă a unei opere 

literare presupune existenţa unui public atent şi 

interesat, un mecanism al criticii de receptare 

coerent şi aşezat pe baze solide de tradiţie şi 

profesionalism” menționează Al. Florin Țene. În 

acest sens, rolul acestei antologii este acela de a 

ne oferi formula magică necesară pentru 

înțelegerea și receptarea operei lui Al. Florin 

Țene, scriitorul care a făcut apologia actulului 

literar în general dar mai ales prozatorul care 

recompus, în chip fermecător, pe fundamentul 

unui echilibru perfect între realitate și ficțiune, 

portretele unor scriitori sau ale altor personalități 

marcante din literatura și istoria românească. 

Președintele Ligii Scriitorilor din România este 

nu doar părintele acestei asociații literare, de 

renume în țară și în străinătate, dar mai ales un 

ctitor de cetate literară contemporană așa cum 

bine stabilește dna Florica Ranta Cândea atunci 

când se referă la scriitorul Al, Florin Țene ca la: 

„Un Ctitor care nu se adresează nici trecutului, 

nici prezentului! Ci, prin smerenia paginilor, 

unicități, de altfel, propune, ca o Pisanie, Plăceri 

și Realități spirituale ca o Casă a Domnului! Cât 

o Biserică a cărei construcții, pentru generațiile 

care or veni, mai adaugă, fără a se răzgândi, câte 

o Pagină-Rugăciune ScrisSpus-rostită!” Trebuie 

să reținem că, la baza marelui edificiu literar 

creat de dl. Țene, stă fireasca și neliniștita dorință 

a Domniei sale de a se împărtăși prin scris, de a 

se mărturisi prin vers ori de a se reîntoarce asupra 

unor episoade din trecut, fie prin intermediul unui 

autentic exercițiu mărturisitor, fie prin 

procedurile narative specifice romanelor sale 

aflate la granița dintre realitate și ficțiune. Sau, 

așa cum scrie Marinela Preoteasa : „Cititorii vor 

descoperi faptul că frumosul din proza domnului 

Al. Florin Țene întruchipează viața trăită de 

autor, conturează în cuvinte și imagini, valorile 

eterne ale vieții unui om, ale unei societăți. Iar 

aceste lucruri îl așază pe Al Florin Țene între 

prozatorii realiști ai literaturii noastre, mai exact 

în latura tradițională, proza oglindind în același 

timp, trăsăturile curentului proglobmodern.”  

Iată cum, criticul și istoricul literar Al. 

Florin Țene, ajunge să identifice și să definească 

un nou curent literar, proglobmodernul, fiind 

inventatorul acestui termen inedit prin 

intermediul căruia denumește o nouă direcție în 

creația literară, care pornește de la necesitatea 

scriitorilor, ce se aparțin acestui grup literar, de a 

respecta echilibrul dintre nou și vechi, dintre 

inovație și tradiție, la care se adaugă după cum 

scria doamna Livia Ciupercă – „necesitatea de a 

puncta momente de reală importanță în evoluția 

societății românești.”  

La ce poate servi, așadar, o antologie 

cuprinzând opiniile unor scriitori care au citit și 

au comentat operele literare ale lui Al, Florin 

Țene? Răspunsul este simplu : o astfel de carte ne 

poate ajuta să pătrundem în gândurile autorului și 

ne oferă un ghidaj calificat printre miile de 

exponate literare referitoare la lucrările de poezie, 

proză, teatru, eseu, publicistică și critică literară 

semnate de scriitorul Al. Florin Țene!  

În încheiere simt nevoia să precizez, că 

ordinea intrării în antologie este dată de ordinea 

trimiterii textelor și accentuez faptul că 

responsabilitatea asupra conţinutului și 

corectitudinii gramaticale a textelor revine 

exclusiv autorilor incluși în volum.  

Liliana Moldovan 
Secretar –Filiala Mureș LSR Membru UZPR 

 

 

 

Geo  CĂLUGĂRU: 

Poeta  MARINA  BEZERDIC  chiar 

este ce pare a fi... 

 
Îmi trebuia un reper să mă pot raporta cât mai 

aproape de ființa spirituală – OMUL, nu doar la 

poeta Marina Bezerdic. Din fericire, l-am avut și 
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îl am, este volumul său de poezii intitulat „Taina 

durerilor”, ediție bilingvă, română – italiană, 

apărut în 2017, la cunoscuta editură „Semne”. 

Ce mi-a oferit mie acest volum, încât să-l 

consider reperul de care aveam nevoie? 

Răspunsul este simplu și edificator, cu 

aplicabilitate generală – „Pomul se cunoaște după 

roade, iar omul, după fapte” și, dacă este înzestrat 

cu harul creației, cum este poeta Marina 

Bezerdic, după ceea ce lasă celor care se succed 

după dânsa conținut în opera sa. Prin urmare, 

cine este, ce a făcut și face în continuare poeta la 

care mă refer? 

Marina Bezerdic s-a născut în România de 

dincolo de Prut în localitatea Anenii-Noi. De 

copilă (la 9 ani), frecventează Școala de muzică 

și arte populare. Intuindu-și chemarea pentru 

poezie, în anul 1985 se înscrie la Cenaclul literar 

cu nume inspirat ales – „Penița fermecată”, din 

Chișinău, unde debutează cu poezia „Biografie”, 

gest firesc pentru cineva care-și dorește să fie 

cunoscută și luată în seamă de semenii săi. Doi 

ani mai târziu, ia parte la Concursul național de 

pictură și sculptură în Republica Moldova, 

obținând Premiul I. Înaintează cu pași fermi, 

hotărâtă să-și împlinească atât destinul uman, cât 

și pe cel al creației artistice. La vârsta de 10 ani 

se înscrie la concursul de pictură „Pe un picior de 

plai”, organizat de televiziune, unde și-a remarcat 

succesul în urma căruia a fost selectată pentru 

emisiunea „Se caută o stea” de către redacția 

„Cinema Moldova Film.” În anul 1996 a absolvit 

Liceul teoretic „C. A. Rosetti” din București, iar 

trei ani mai târziu, Școala Postliceală  Sanitară 

„Dr. Victor Babeș”, din același oraș. Nu se 

oprește aici și în anul 2000 absolvă Institutul „Dr. 

Carol Davila” – farmacie din Capitala României. 

În anul 2010 a fost aleasă consilier cultural 

pentru „Asociația O lume împreună” din Torino ( 

Italia ). Anul 2012 este cel al debutului său în 

Italia ca textieră de muzică ușoară, scriind 

cântecul „Tu să fii”. În același an se înscrie la 

cursurile de specializare în pictură la Școala 

„Athena Art” (Italia). Organizează în anul 2013 o 

expoziție colectivă de pictură în Castelul 

„Binago” la Torino (Italia). În anul următor, 

2014, organizează un concert internațional, 

alături de emblema cântecului popular Sofia 

Vicoveanca, unde lansează a doua sa piesă, 

„Dacă ai fi aici”. Anul 2015 este cel în care 

debutează în cariera sa de artistă la televiziunea 

italiană. În 2019, publică în revista „Cronica 

Timpului” la București mai multe poezii. Cu 

două zile înainte de a primi cartea sa „Gândul și 

umbra”, al doilea volum de poezii, autoarea mi-a 

înmânat textul „Ruga vieții.” Acesta exprimă prin 

cuvinte potrivite atât de nobilul și înălțătorul 

sentiment numit „IUBIRE”, care, așa cum 

clamează apostolul Petru „Dacă iubire nu e, 

nimic nu e”, poeta Marina Bezerdic ne-o 

dovedește prin fericita logodnă între artele surori 

poezie-muzică, exprimând inteligent sinceritatea, 

prin textul poetic căruia i se adaugă interpretarea 

muzicală. 

Temperatura la care poeta Marina Bezerdic 

trăiește tot ce se intersectează cu viața și ființa sa 

am descoperit-o în poezia „Ruga vieții”, din care 

voi cita, demonstrând cu convingere că autoarea 

chiar este ce pare a fi, adică i s-a dăruit cuvântul 

nu pentru a ascunde ceea ce gândește și simte, ci 

pentru a exprima cât mai convingător adevărul 

omenesc: 

„Dă-mi, Doamne, un gram de liniște în viață, 

Ca să mă întorc la mine-acasă... 

Dă, Doamne, un fulger și ploi, 

Cu stropi calzi de dragoste peste noi... 

Dă-mi, Doamne, putere să merg acasă, 

Ucisă de singurătatea din mine... 

Doar atunci o să cânte-n biserici cu voci sfinte, 

Căci iubirea-mi este nemuritoare pentru voi... 

– Doamne, te rog fii grănicer, 

Fii în cugetul și sufletul iubitului meu, 

Căci eu de mult nu mai sunt lângă el... 

 

I REFREN 

– Doamne, ascultă-mi ruga... 

Și cu a ta credință blagoslovește-ne pe noi... 

Că a sosit toamna și au îmbătrânit plopii, 

Iar spaima morții a luat-o razna-n toiul nopții. 

– Doamne, te rog, vino cu a ta credință 

Peste neamul și ființa mea iubită... 

Că eu mă simt ca floarea ofilită purtată 

Pe aripile vântului ce cade-n toamnă 

Obosită la rădăcinile pământului... 

 

În prima elegie din volumul „Gândul și 

Umbra”, poeta Marina Bezerdic apelează la o 

insolită personificare – tușul și penița cu care 

scrie ce le consideră parteneri de dialog, rugându-

le s-o scoată din impas: 

„Tuș albastru și curat... 

Te rog, descrie pe hârtie, 
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Omul fals, cu mască, duplicat, 

Iar, tu peniță fermecată, 

Așteaptă clipa omenirei... 

(să pot cunoaște un astfel de om – pericol de 

care să mă pot păzi, să am liniștea de care am 

nevoie pentru a-mi împlini menirea de a crea 

poezie și, în sens mai larg, tot ce mi-a dăruit 

Dumnezeu, ca, la rându-mi, să le dăruiesc 

semenilor.) Simțind că penița (ermecată) cu care 

scrie este parte din sufletul său și că are nevoie de 

ea, își continuă ruga: „Să picteze pe hârtie, / Și-n 

culori suave, viața să mi-o descrii.”) 

Modestă și sinceră, poeta noastră își asumă 

culpa de a nu fi putut să cunoască prin propriile 

ei puteri cel mai periculos dușman pentru ea: 

„Omul fals, cu mască, duplicat.” Abia de acum 

înainte, speră să dobândească înțelepciunea 

necesară, evident, de la Dumnezeu, ca 

împrietenindu-se cu tot ce-i poate asigura liniște 

și echilibru sufletesc să nu mai treacă niciodată 

prin ceea ce i s-a întâmplat... „La o zi mare, / În 

ajunul de Crăciun, / Ca o pasăre stingheră, / 

Aruncată-n bezna iernii, / Învăluită-n lacrimi, / 

Și-nghețată-n ger, / Pe-un pat de spital, / În 

amurgul de iarnă, / Plânge încet.” 

Pasărea Măiastră din aceste versuri ale poetei 

Marina Bezerdic este chiar legendara „Pasăre 

Phoenix”, simbolizând acea divină forță 

lăuntrică, ajutându-te să renaști din propria-ți 

cenușă spre a-ți împlini menirea pe care ți-a dat-o 

Dumnezeu, când te-a trimis în lume, dăruindu-ți 

și acel har prin care să faci „infernul locuibil.” 

Pentru a înfăptui o asemenea menire este nevoie 

de o răbdare tenace, pe care poeta Marina 

Bezerdic și-a conștientizat-o ca parte a destinului 

său creator. Se putea să mă opresc asupra mai 

multor poezii pe care să le analizez. Poate ar fi 

rezultat o privire superficială, de suprafață. Dar 

am preferat să zăbovesc asupra acelei poezii-

diamant în care să descopăr cheia magică cu care 

să descui ușile palatului în ale cărui încăperi sunt 

comorile ce așteaptă să fie scoase la iveală. 

Am optat pentru această cale și am lămurit 

câteva aspecte esențiale: ce mesaj a dorit să ne 

comunice autoarea, cum a făcut acest lucru, cu ce 

și prin ce mijloace, în ce măsură a reușit ce și-a 

propus, dacă își evidențiază propria voce, stilul 

despre care Bufon afirma „stilul este omul”. Cu 

alte cuvinte, arta este un unicat, punând în lumină 

același statut al celui care îi dă viață. Lecturând 

cu atenția cuvenită cele consemnate aici vă veți 

da seama că tot ceea ce își cere și își cucerește 

dreptul la viață este imperios chemat la dânsa de 

ceea ce Eminescu a numit „setea dorului de 

infinit” și are o motivație de nestăvilit. 

Se mai constată și faptul că dând trup și suflet 

prin mijlocirea celui menit s-o facă, va rezulta un 

lanț de cauze și efecte prin care se naște un ideal, 

un scop, atenție conștientizată, precedând startul 

alergării pe durata unei vieți pentru atingerea sa. 

Sper să fie cât mai mulți cititori captivați de 

mesajele conținute în această carte și vor aplica 

modalitatea pe care am propus-o și am înfățișat-o 

aici. 

Cu siguranță, vor avea parte de bucuria pe 

care o merită, iar poeta Marina Bezerdic va fi 

convinsă că prin versurile sale, a mai adăugat 

ceva la zestrea lirică de până acum, o izbândă 

demnă de prețuirea și admirația noastră. 

 

 

 

    

Drd. Mihaela-Mariana Cazimirovici 

despre volumul ,,Zâmbetul veșniciei”, 

autor Ionel Marin, Editura Bogdania, 

Focșani, 2020 

 

 
 

Iubire și credință 
 

Conștientizând puterea harului creator 

transpus în versuri, poetul Ionel Marin se așază 

de partea iubirii și a bunătății, a frumuseții și a 

bucuriei, care se oglindesc prin sensibilitatea și 

gingășia emoțiilor înalte, și cere cu evlavie: 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      72 

 
  

„Doamne, Purtătorule de lumină,/ Dă-ne ca hrană 

Cuvintele vieții!” (În haine de lumină, p. 23). 

Volumul Zâmbetul veșniciei, construit, 

parcă, într-o extensie temporală aflată în trecere 

spre valoarea eternității, deschide poarta și 

pornește spre rezoluția unei vieți împlinite. 

Poemele sale se fixează, de multe ori, pe o 

structură care are tendința de a fi formulată ca 

având la bază susținerea oferită de credință. 

Aceasta este afirmată sistematic, neexistând 

niciun dubiu în concretețea ei, cu atât mai mult 

cu cât este reluată, obsesiv chiar, dar cu multă 

delicatețe, ascendent, dintr-un anumit punct până 

la finalurile poeziilor. 

Se remarcă, așadar, o creștere în intensitate 

marcată prin glisarea spre aducerea la suprafață a 

emoțiilor sprijinite pe încrederea în divin, în 

puterea divină. Poetul are convingerea clară că  

„Dumnezeu poate orice și oricând” (Clepsidra 

miraculoasă, p. 17) și cu ea poate să îndemne 

curajos: „Luptă pentru țară, Dumnezeu este cu 

noi!” (Să reînflorească frăția, p. 27). 

Oricât de grele ar fi încercările vieții sau 

oricât de puternice ar fi loviturile unui destin mai 

puțin prielnic, există mereu acest punct stabil, 

credința, care-i asigură mersul înainte pe calea sa. 

În plus, nu se pune problema blamării 

drumului greu în viață. Eul poetic nu abdică de la 

convingerile atât de bine stabilite și stabilizate în 

principii de viață curajoasă. 

Este evident că pornind de aici se dezvoltă 

armonios iubirea, o conștiință morală și valori 

clare, pe care se bazează toată construcția 

interioară, revelată în arhitecturile lirice 

prezentate în acest volum. 

De fapt, iubirea, „Mereu îmi va fi sete de 

privire ta,/ De șoaptele, graiul, zâmbetul tău,/ De 

bucuria și lacrima clipelor...”, și credința, „Mă 

rog la Dumnezeu să ne dea”, remarcate, bună-

oară, în poezia Mi-e sete de privirea ta (p. 76), se 

susțin reciproc, revelându-se una din și prin 

cealaltă, într-o semnificativă trăire naturală, dar și 

spirituală. 

De asemenea, dedicațiile oferite unor 

confrați, ale căror existențe și creații au marcat 

sufletul poetului, reprezintă modalități de 

exprimare a nuanțelor prin care, din nou, în 

subsidiar, iubirea și căldura inimii prind formă – 

„Poetul hrănit de cuvinte, de gânduri astrale,/ Dă 

culoare sentimentelor, trăirilor./” (Poetul, 

domnului Nicolae Vasile, p. 42) sau „Omul, aluat 

stelar, sărută veacurile” (Punți spre iubire, 

profesorului Geo Călugăru, p. 54). 

Mai mult, se afirmă și se simte puterea luptei 

pentru bine, care se află și ea în urcare prin 

venele versurilor libere. 

Dar de oriunde ar porni, viața ajunge tot la 

credință, care este exprimată cu loialitate, cu 

fidelitate pentru propriile trăiri, ca o-nștiințare a 

celorlalți, precum și ca o invitație la comuniune. 

Mereu cu încrederea în Dumnezeu, poetul 

are siguranța că „În interior există o lumină” 

(Punți spre cer, p. 110); trăiește cu speranța că 

„Vei simți aripile vieții zburând [...]” (Povara 

zilei, p.111) sau chiar că „Moartea nu va mai 

călători” (Existența lumii, p. 113). Iar steaua 

călăuzitoare rămâne tot iubirea, care duce „Către 

nestinsa Împărăție a luminii” (Tăcerea din 

cuvinte, p. 115). Concluzia finală, când toate cele 

scrise vor fi îndeplinite, este în tandem cu 

ultimele două versuri ale poemului care încheie 

volumul: „Astfel vom deveni o grădină 

înflorită,/A păcii, echilibrului și deplinei 

armonii.” (Spre sfânta... armonie, p. 136). 

Vorbind despre aceasta din urmă, eul poetic 

se află, de fapt, într-o comuniune cu acțiunile de 

zi cu zi ale autorului, care se dedică literaturii, 

construind continuu, pregătind și viitorul, prin 

concursurile pe care le organizează pentru tineri, 

dar și solidificându-și apartenența la breaslă prin 

revista „Bogdania”, pe care o realizează. În acest 

mod, activitatea sa este vizibilă și apreciată într-

un cerc din ce în ce mai larg, cu fiecare an 

adăugat. 

Iată, deci, cum crește puterea de creație, prin 

amorsarea mai multor direcții de lucru, con-

ducând la conturarea unui profil amplu de autor 

consacrat propriei meniri. Poetul Ionel Marin este 

pe o cale foarte bine hotărâtă, cu atenție și 

bucurie de a trăi, în ordinea principiilor sale de 

viață. 

 

SILVAN  G.  ESCU despre vol. 

„Visul Măriei Sale”, autor Andrei Breabăn, 

Editura Timpul, 2021 

 

ISTORIA  ALTFEL „Visul Măriei Sale” 

        Este pentru prima dată când deschid o carte, 

cea a scriitorului Andrei Breabăn, și mai-mai 

să-mi cadă din mână în momentul când am dat cu 
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ochii de prezența a trei prefațatori, caz unic, cel 

puțin dacă țin cont de câte cărți am deschis de-a 

lungul vremii. 

Să nu se creadă cumva că aș avea ceva împotrivă, 

poate că cei trei prefațatori nu au scris despre 

cartea autorului doar din pură prietenie, ci chiar 

sunt interesați de scrierea sa, în mod particular în 

acest caz. Doar mă mir, nimic mai mult. Mă 

întreb totuși dacă autorul avea neapărată nevoie 

de suportul acestora. N-am să neg că aceștia sunt 

oameni de certă valoare, dar această carte se 

recomandă prin ea însăși, scriitorul având deja o 

notorietate suficientă, dobândită în prodigioasa-i 

carieră literară (în acest domeniu, cu prisosință). 

 

 
În această voluminoasă carte scriitorul-istoric, 

jurnalist cultural cu vechime în branșă, tratează 

dintr-o perspectivă inedită partea de început a 

vieții domnitorului Ștefan cel Mare, nu chiar 

copilăria, ci mai degrabă adolescența acestuia, 

scoțând în evidență osârdia pe care tânărul, pe 

atunci, o depune în formarea sa ca om, dar mai cu 

seamă ca viitor Domn al Moldovei. Cutreierând, 

pentru întregirea și consolidarea acestor cerințe-

calități, locuri și cetăți conduse de mari 

personalități istorice ale acelei vremi, adunând 

informații și cunoștințe trebuincioase funcției de 

mare răspundere pe care urma să o ocupe. Ce mă 

miră  însă, în sensul că este pentru prima dată 

când aflu acest lucru, este faptul că, așa cum 

afirmă autorul, Ștefan cel Mare și-ar fi dorit la un 

moment dat să se călugărească, fapt necunoscut 

mie, retragerea sa la o mănăstire fiind o posibilă 

alegere. Dar, făcând apel la cele cunoscute deja 

despre el, ar fi fost o postură neconformă cu firea 

sa aprigă, dominatoare, cu veleitățile și anvergura 

sa istorică, de vlăstar de os domnesc. Nu mă 

îndoiesc că autorul a săpat temeinic în aflarea 

acestor informații surprinzătoare. Am 

convingerea că un astfel de om, atât de dinamic, 

atât de activ, chiar dacă uneori (inevitabil poate) 

și nechibzuit, atât de dedicat, atât de pus pe fapte 

mari, înzestrat cu excepționale calități de 

luptător, atât de iubitor de Moldova, n-ar fi putut 

să stea retras, relaxat și contemplativ, la o 

mănăstire, tocmai în vremea când țara avea 

nevoie de o mână forte, de dibăcie și vitejie 

pentru apărarea fruntariilor ei. 

Interesant este că în anumite pasaje ale cărții sunt 

preluate versuri atât de cunoscute din poezia lui 

Dimitrie Bolintineanu pe care autorul, istoric dar 

și scriitor înzestrat, care are în arsenal și 

stăpânește cu aplomb și o latură a ficțiunii 

literare, le dezvoltă și le explică din punct de 

vedere istoric, împletindu-le cu destule inserții 

literare de certă inspirație, dovadă a talentului său 

indiscutabil. 

Este de reținut că Ștefan cel Mare, deși a avut un 

părinte domnitor valoros la rândul său, pe baza 

însușirilor înnăscute, cât și prin studiul asiduu și 

cunoștințele căpătate de la înțelepții vremii cu 

care a venit în contact, dar mai ales prin 

cunoașterea realităților epocii și prin 

binecunoscuta sa persuasiune și-a configurat 

propriul drum, propria conduită în administrarea 

și conducerea destinelor Moldovei. Datorită 

acestor calități, dar și a experienței obținută de-a 

lungul domniei găsim explicația acestui parcurs 

domnesc extraordinar pe o durată de timp atât de 

întinsă, de 47 de ani, cu realizări impresionante, 

atât pe câmpul de luptă cât și în plan social, 

cultural și administrativ. 

Urmărind firul narativ, constatăm că autorul 

prezintă evenimentele într-o succesiune de 

secvențe aproape cinematografice, transfor-

mându-ne fără voia noastră din cititori în 

spectatori intrați pe gratis în sala de proiecție. Pur 

și simplu, prin puterea scrierii, ne poartă acolo 

unde hotărăște și dispune imaginația sa, sprijinită 

solid pe o documentare efectuată la modul 

amănunt. Dar nu ne abandonează în acele locuri, 

încremeniți în nemișcare, ci de fiecare dată ne 

aduce în fotoliu, dar ne și pune în centrul acțiunii 

pentru a fi părtași la următoarea întâmplare 

istorică, una care, fie vorba între noi, nu e deloc o 

întâmplare. Pe durata scrierii acestei cărți autorul 

trece printr-o multitudine de stări, este când duios 

melancolic, profund implicat în desfășurarea 

evenimentelor pe care le descrie, părând a fi gata 
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oricând să dea o mână de ajutor, când sobru, 

rezervat, rareori detașat, în ideea de a se 

revendica drept narator imparțial. Această ultimă 

ipostază nu-l prinde (în poză!), nu-i reușește 

întrutotul, fiindcă se vede de la o poștă înclinarea 

spre o certă stare iubitoare, fermecat fiind de 

personalitatea idolului său. Este impresionantă 

această dualitate, de fapt o luptă în interiorul 

autorului, pus în situația de a da dreptate, 

veridicitate și până la urmă câștig de cauză uneia 

sau alteia dintre ideile aflate în confruntare. 

Culmea este că acest roman istoric nu face 

altceva decât să nască o dilemă, chiar dacă una 

pozitivă, în sensul că datele istorice, bine 

documentate și optim transpuse în carte, sunt 

îmbrățișate literar cu o doză (temperată, e 

adevărat) de gândire ficțională care dă o anumită 

savoare lucrării, dar poate provoca și un soi de 

încruntare a frunții, dacă aruncăm privirea asupra 

celor care sunt permanent pentru contra. Cu 

siguranță că scriitorul nu trebuie să dea socoteală 

pentru cele scrise și nici pentru materialele-

documente pe care s-a bazat în realizarea acestui 

valoros roman, autorul cheltuind mult timp 

pentru a afla lucruri inedite în principal pentru 

perioada de  început a domnitorului. 

Sincere aprecieri pentru efortul de documentare 

depus, pentru aplecarea cu toată ființa asupra 

datelor istorice uneori anevoie de accesat. 

  

 

Cleopatra Luca despre volumul „Văzutele 

nevăzutului”, autor Ioan Raţiu,  

Editura Fast Editing   

  
 

Ioan Rațiu – „Văzutele nevăzutului”, 

 volum al esențelor 

Versurile domnului Ioan Rațiu, în general, și cu 

atât mai mult cele din acest volum tip livre de 

poche intitulat „Văzutele nevăzutului”, apărut la 

Editura Fast Editing,  2020, sunt, cele mai multe, 

sub formă de maxime, aforisme, enunțuri 

exprimate concis. Sunt stropi de cunoaștere. 

Poetul este un însingurat într-o lume în care 

retragerea în sine a unui om cu o gândire 

profundă este descoperită sau nu, depinde de 

cititor. Și totuși, doar comunicarea cu tine însuți 

îți este îngăduită, nici aceasta nefiind la îndemâna 

oricui.  

Cugetările domnului Ioan Rațiu, poeziile 

minuscule trimise spre un cititor avizat,  îl 

călăuzesc pe acesta să reflecteze asupra timpului 

(„ Izvoarele clipei / devin rugăciuni” – 1306-3 / 

p.82 ), asupra îngăduinței în dragoste („Am lăsat 

Iubito / Lacrimi / Să cadă peste ce-a fost / Între 

noi” – 2502 / p. 30), asupra restriștei omului ( 

„Gândurile-ajung / să fie rugăciuni / legând 

așteptările” – 1299-3 / p.62), asupra inițierii în 

viață (Dorul crește-n dimineață / Când tăcerile 

adie / Numai din greșeli învață / Cum se scrie-o 

poezie” – 2503 / 32 ), asupra iertării („Fericirea-i 

câteodată / Din iertare preacurată / Lacrimă 

nevinovată // Doamne de la Tine dată” – 1292 / 

36), asupra înțelegerii fără cuvinte între oameni  

(„Așteptarea vă unește // Dincolo de voi / Cad și 

cresc amintiri” – 2553 - / p. 102), asupra 

îngăduinței față de tine însuți ( „Ai răbdare cu 

tine / Dacă rămâi la fel ” – 2530 / 40), asupra 

relației dintre părinți și copii („Copiii cresc / 

visuri de părinți” – 2438 / 44 ), asupra relației 

dintre om și natură („Cui rămâne dacă moare / 

Grija de-a uda o floare” – 2540-3 / 56 ), asupra 

frământărilor umane („Gândurile sunt / stâlpii 

gardului / mărginind casa îndoielii // cum ar 

trebui” -1299-1 / p. 58), asupra durerii în urma 

golului provocat de ceva („După lacrimi vin / zile 

și nopți sfâșietor de reci / în lumina fiorului 

plecat / să recunoască” – 1299-2 / p. 60), spre 

descoperirea de sine (Prin bunăvoința pleoapelor 

/ descoperiți lumea trecerii / spre A FI ” -1303-1 / 

p.70), asupra discreției („Când iubești / preferi să 

taci ” -2543 / p. 74 ), asupra însingurării („Prea 

singur devii / Stăpân al mirării” – 1310-1 / 

p.94)... 

Ioan Rațiu este poetul timpului actual, 

înțelepciunea lui se expune doar în câteva 

cuvinte. Poeziile nu-i sunt explozii de imagini, de 

metafore, de expresii, de idei, ci ca în orice artă 

modernă, creatorul recurge la maxima 

concentrare. Și sentimentele devin idei. Nu 
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oricine citește cu plăcere asemenea versuri 

deposedate de orice încărcătură stilistică. Trebuie 

căutat și cititorul. Omul modern este preocupat să 

aibă, să posede, să palpeze ceea ce a reușit el să 

acumuleze. Nu știe ce înseamnă A FI decât prin 

obiecte. Doar acestea înseamnă ceva, nu omul 

prin el însuși.  

Poezia modernă este ori dezlânată, să dea 

impresia de amplitudine, ori este concepută ca 

rezultat al esențelor, vezi poemele lui Ioan Rațiu. 

Versul acestuia este subordonat mentalului, nu 

sentimentului. Poezia modernă, în general, nu 

este influențată de orga unei catedrale, fie ea și 

aceea a copacilor unei păduri, ci de raționamentul 

impus de cantitatea de ciment sau de fier. 

Muntele este mutat în oraș ori sub apă pentru 

realizarea unui canal, unei căi de comunicație 

rapidă. Frumusețea se subordonează necesarului. 

Cine scrie poezie valoroasă este o capacitate 

atașată esteticului. Totul este să-și găsească 

cititorii. Domnul Ioan Rațiu este un însingurat 

determinat de vremuri, trăiește într-o lume în care 

și retragerea în sine îi este refuzată. Totuși omul 

de artă poate căuta acest refugiu, este datoria lui. 

Iată că există și oameni valoroși ai esteticului, ai 

artei timpului actual, pentru cititori pe măsură.  

 
  

 

Andrei − Mihai POGÁNY despre 

marele poet modern a lumii, Paul CELAN 

 

 
 

 Paul Celan nu este încă un poet popular 

în România. Însă în Germania, el e inclus în 

programa şcolară, e considerat unul din mari 

poeţii moderni ai lumii. Marele poet  are şanse de 

a fi redescoperit. Prin traducerea lui George State 

a primului volum din cele trei de Operele 

celaniene şi cu un Cuvânt înainte semnat de 

Andrei Corbea a provocat binemeritate ecouri. 

Consider că merită o popularizare mai amplă şi în 

ţara noastră. Numele lui la naştere în 23 

noiembrie 1920, la Cernăuţi (Bucovina de Nord), 

este Paul Pesah Antschel (româneşte Ancel). 

Provine dintr-o familie de evrei germanofoni în 

epoca în care Bucovina de Nord făcea parte din 

România. Ţinutul păstra încă bogată moştenire 

etnică şi culturală din perioada în care fusese 

provincie austriacă. După destrămarea Imperiului 

Austro-Ungar, oraşul a fost alipit în 1918 

României, apoi ocupat de sovietici în iunie 1940 

în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, iar în iunie 

1941 fiind ocupat de armata română şi din 1944 

anexat ulterior de Uniunea Sovietică. La Cernăuţi 

în mod special trăiau numeroase minorităţi 

etnice, astfel ca şi copil a crescut într-un spaţiu 

multicultural. Limba română a învăţat-o de la 

prietenii săi de joacă. 

 Tatăl său, şi-a înscris fiul la şcoală 

ebraică. Mama sa era o avidă cititoare de 

literatura germană şi a insistat ca germană să fie 

limba vorbită în familie. Din 1933, Paul Celan şi 

şi-a încheiat educaţia ebraică, devenind un 

membru activ al mişcării socialiste şi suporter al 

cauzei republicanilor în timpul războiului civil 

din Spania. Primul său  poem în limba germană, 

intitulat „De ziua mamei”, în 1938, era o 

declaraţie de dragoste pentru mama sa. 

 Deoarece universităţile românești şi-au 

închis porţile în faţa studenţilor evrei (numerus 

clausus), Paul Celan a plecat în anul 1938 în 

Franţa, la unchiul său, Bruno Schrager şi a 

început să studieze medicina la Tours, dar nu a 

perseverat. 

 În 1939 s-a întors la Cernăuţi, unde 

izbutise să fie admis ca student la universitatea 

din oraş, la literatura şi limbile romanice. 

Ocupaţia sovietică din iunie 1940 l-a lăsat pe 

Paul Celan fără mari iluzii în privinţa 

stalinismului şi a comunismului sovietic, care nu 

semăna deloc cu ceea ce visase adolescentul cu 

vederi socialiste. Apoi în luna iulie 1941 românii 

au recucerit Bucovina şi Basarabia, introducând 

legile de purificare etnică. Este mobilizat în 

detaşamentele de muncă obligatorie la Rădăzani, 

Fălticeni şi Tăbăreşti. Părinţii lui Celan fuseseră 

deportaţi în Tansnistria în lagărul de la 

Mihailovka. Tatăl a murit acolo de tifos, mama 

împuşcată. 

 După recucerirea Cernăuţiului de trupele 

sovietice Celan revine în oraşul natal, dar după 

câteva luni refugiază la Bucureşti. Aici, îl 

reîntâlnește pe vechiul său prieten Alfred Margul 

Sperber,  poet de limbă germană,  instalat în 
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Capitală ţării înainte de izbucnirea  războiului, 

ajutat de colegi scriitori români să nu fie deportat, 

eliberat în ultima clipă din trenul cu destinaţia 

Transnistria. Îi fac bine întâlnirile şi prietenia cu 

Sperber, Petru Solomon, Saşă Pană, Al. 

Philippide, Maria Banuş, Ion Caraion, Vladimir 

Colin, Nina Cassian,  Gelu Naum, Gherasim 

Luca, Paul Păun, Ovidiu S. Crohmălniceanu, 

Marin Preda, Veronica Porumbacu şi Manfred 

Winkler. 

  În timpul scurt petrecut la Bucureşti, între 

1945 şi 1947 a scris în limba germană şi a tradus 

în această limbă opere din literatura română, 

portugheză, rusă, engleză şi franceză iar din 

limba germană a tradus în româneşte povestirile 

lui Franz Kafka. A colaborat la prestigioasă 

revistă „Secolul 20”. 

 În Bucureşti s-a contaminat de spiritul 

suprarealist al acelor ani, Petre Solomon care a 

tradus prima dată în românește celebra Todesfuge 

(Tangoul morţii) detecta „imagini suprarealiste”. 

Traducătorul însuşi afirma despre o stare de spirit 

suprarealistă, din care s-a împărtăşit şi Celan. 

 În această perioadă scena literară română 

era dominată de suprarealism. După ce mişcarea 

suprarealistă îşi pierduse orice suflu în ţara sa de 

origine, în Franţa, André Breton, întemeietorul 

acestui curent, afirmă: „Centrul lumii 

suprarealiste s-a mutat la Bucureşti”. Absolvit de 

acest curent, Celan se juca şi confecţiona diferite 

pseudonime. Atunci şi-a creat propriul său 

pseudonim „Celan” din anagramarea numelui său 

de familie Antschel. 

 Limba mamei, dar şi limba a asasinilor, 

germană în care a scris Paul Celan e pentru el un 

spaţiu complicat. În 1946 îi scrie unui critic 

elveţian: „Aş vrea să ştiţi cât de greu îmi este ca 

evreu să scriu poezii în limba germană. Dacă 

poeziile mele vor apărea atunci vor ajunge şi în 

Germania şi, daţi-mi voie să spun ceva îngrozitor 

− mâna ce va deschide cartea mea a strâns-o 

poate pe a aceluia care a fost ucigaşul mamei 

mele...” 

 După instaurarea regimului comunist în 

România, în decembrie 1947 Paul Celan 

refugiază la Viena şi în curând se ataşează la 

pictorii şi scriitorii suprarealişti din acest oraş. 

Aici întâlneşte pe scriitoarea austriacă Ingeborg 

Bachmann, care tocmai încheiase disertaţia ei de 

doctorat despre filosofia lui Martin Heidegger. 

Cu ea se împrieteneşte şi apoi trece într-o 

legătură sentimentală scurtă care se transformă 

într-o lungă şi dificilă prietenie. Aici în 1948 

publică primul său volum de versuri în limba 

germană intitulat „Nisipuri din urne”, creat încă 

în manuscris la Bucureşti, sfătuit fiind de Alfred 

Margul Sperber. În capitala austriacă  

petrece 6 luni după care se stabileşte la Paris. În 

1952 apare volumul „Mac şi memorie”, carte 

care i-a adus recunoaşterea criticii. Tot în 1952 se 

căsătoreşte cu Giséle de Lestrange, o pictoriţă şi 

graficiană din aristocraţie franceză. Copilul lor 

moare scurt după naştere în 1953. Al doilea copil, 

Eric, se naşte în 1956. Urmează pe rând volumele 

ce l-au consacrat drept unul dintre cei mai 

importanţi poeţi ai secolului XX şi anume: „Din 

prag în prag” (1955),  „Gratii de vorbă” (1959),  

„Roza Nimănui” (1963),  „Schimbare de suflu” 

(1967) sau, 

postum „Ograda timpului” (1976). De asemenea, 

va traduce în germană din, Paul Valéry, Henri 

Michaux, René Char, Osip Mandelştam, precum  

şi prima carte franceză a lui Emil Cioran. 

 Celan l-a audiat pe Martin Heidegger la 

Freiburg iar filosoful l-a invitat pe poet în casa lui 

din Todtneuberg. Celan i-a dedicat poemul 

„Todtneuberg” dar, ulterior, a fost profund 

dezamăgit deoarece filosoful nu s-a dezis, după 

război, de aprecierile sale la adresa naţional-

socialismului, ba chiar le-a reeditat în 1953 în 

volumul Introducerea în metafizică. 

 În 1941 în Ghetoul oraşului Cernăuţi unde 

a fost închis Paul Celan, l-a cunoscut pe Rose 

Ausländer, o poetă germano-engleză. Ea s-a 

născut la Cernăuţi în 11 mai 1901 cu numele de 

Rosalie Beatrice Scherzer. În 1920 este studentă 

la Universitatea din Cernăuţi pentru a aprofunda 

literatura şi filosofia. După moartea tatălui în 

1924 părăseşte Bucovina cu Ignaz Ausländer, un 

coleg de facultate şi pleacă împreună în Statele 

Unite. În anul 1926 se îndrăgosteşte de jurnalistul 

şi grafologul Helios Hecht şi se desparte de Ignaz 

Ausländer. Convieţuieşte cu grafologul mai ales 

la Bucureşti. De acesta se desparte în 1936. 

Prima ei carte cu poeme „Curcubeul”, apare la 

Cernăuţi în 1939 prin intervenţia lui Alfred 

Margul Sperber. În 1957 se reîntâlneşte cu Paul 

Celan la Paris. Sub influenţa lui scrie iar în 

germană, a schimbat şi modul de scriere a ei din 

clasico-expresionistă într-un stil modernizat. În 

1964 se mută la Viena, apoi în 1965 la 

Düsseldorf  în Germania, După îmbolnăvirea de 
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artrită în 1977, de care nu se mai vindecă, va sta 

mereu în pat. Dictează mulţimea de poeme ale ei 

până la moarte din 3 martie 1988. 

 Paul Celan a purtat şi o corespondenţă 

celebră şi de valoare literară cu Nelly Sachs 

laureată a Premiului Nobel în 1966 împreună cu 

Samuel Josf Agonnal pentru literatura. Numit 

profesor de limba germană la Ècole Normale 

Supérieure, Celan şi-a continuat activitatea de 

traducător. În 1955 a primit cetăţenia franceză. În 

1958 primeşte Premiul Literar al oraşului 

Bremen, iar în 1960 i se decernează Premiul 

Georg Büchner. 

 Scriitoarea Ilana Shmueli, născută cu 

numele Liane Schindler în 07 martie 1924 la 

Cernăuţi,  prietena timpurie şi mai târzie a lui 

Paul Celan, prin lucrările literare şi viaţa ei ne 

face cunoscut o întreagă epocă a literaturii a 

secolului XX. După ani de persecuţie Paul Celan 

şi Ilana Shmueli, după 21 de ani,  se întâlnesc 

primadată în 1965 la Paris. Au povestit istoria 

vieţii lor. 

 O valoare simbolică în viaţa lui Paul 

Celan în octombrie 1969 este prima şi ultimă 

călătorie a sa în Izrael. Aici o reîntâlneşte pe 

Ilana Shmueli. Cu ea va petrece majoritatea 

timpului în Ierusalim. Timpul după reîntoarcerea 

din Izrael este ultima lui perioadă intensă de 

creaţie şi a numeroaselor scrisori adresate 

reciproc. Multe poeme sunt dedicate la Ilana 

Shmueli, trimise prin corespondenţă. Ea este 

printre adresanţii cei mai iubiţi şi apropriaţi ai 

scrisorilor ca şi a poemelor lui Celan. Temele 

principale ale acestei corespondenţei 

semnificative şi revelatoare sunt: iubirea, scrisul 

şi  dorul său de Ierusalim. 

 Pierderea părinţilor şi legăturile sale 

ulterioare cu lumea germană ar fi fost cauzele 

principale ale tulburărilor psihice care s-au 

acutizat în timp. Depresia l-a băntuit toată viaţa. 

Bolnav de nervi, a ajuns la o clinică specializată 

din Paris unde a primit tratament. Tragedia s-a 

produs în noaptea 19-20 aprilie 1970, Paul Celan, 

în vârstă de 50 de ani, s-a aruncat în Sena de pe 

Podul Mirabeau. Cadavrul său a fost extras din 

ape câteva zile mai târziu în 01 mai 1970, la 

Curbevioe, 10 km aval de Paris. Ecoul poemelor 

sale a crescut enorm. 

 În continuare doresc să prezint un poem al 

său intitulat în limba germană „Unlesbarkeit” în 

traducerea mea: Caracterul ilizibil  // Caracterul 

ilizibil acestei / lumii. Totul dublat.  // 

Ceasornicele puternice / recunosc răguşit timpul 

fisurat.  //  Tu, înţepenit în profunda / adâncime, 

te ridici din tine / pururea.  // 

 La prima citire apar întrebări. De ce 

ceasurile puternice dau dreptate la timpul fisurat? 

Ce legătură are lumea ilizibilă în sinea ei prin de 

dublare? În fine cine este adresantul înţepenit în 

propria adâncime? Poate poetul, poate un cititor 

oarecare sau o persoană concretă. Potrivit acestui 

poem, ilizibilitate lumii nu înseamnă mai mult 

decât faptul că în coerenţa lucrurilor nu sau în 

orice caz este greu să se găsească lămuriri. 

Natura lucrurilor este dublă, pe de o parte 

vizibilă, palpabilă, dar evident în spatele a tot 

ceea ce există se află un fel de conţinut 

transcendent  pe care se poate înţelege numai prin 

mediere. Singurul mod de a citi lumea poate fi 

aşa cum sugerează poemul, dacă subiectul  se 

retrage de el însuși, se îndepărtează de identitatea 

sa. 

 Vreau să menţionez gândurile lui Rose 

Ausländer: − De ce scriu? Poate, pentru că m-am 

născut la Cernăuţi, pentru că lumea a venit la 

mine la Cernăuţi. Acel peisaj deosebit. Oamenii 

deosebiţi. Basmele şi miturile pluteau în aer, le 

respirai. A scrie înseamnă a trăi.  A supravieţui.  

−  Poate acest aer respira deja şi Eminescu când 

între 1858 − 1866 urmează cu intermitenţă şcoala 

la Cernăuţi. Când era elev la 16 ani la K. K. 

Obergymnasium din Cernăuţi a debutat literar cu 

poezia: „La mormântul lui Aron Pumnul” pe care 

a semnat-o M. Eminoviciu. 

Acest aer plutea nu numai  Rosei Ausländer dar 

şi la poeţii Alfred Margul Sperber, Nelly Sachs, 

Ilana Shmueli precum şi la Paul Celan. 

 Originar din România la data naşterii sale, 

a petrecut o perioadă scurtă şi la Bucureşti. 

Timpul cât s-a aflat aici se manifestă prin multe 

contacte prietenești, dorinţa de a trăi şi voioşie, 

un post stabil ca lector la o editură şi primele 

publicări literare. Este un timp norocos pentru el. 

 Paul Celan este venerat azi drept un mare 

poet din Europa. Ar fi necesar ca sensul şi 

conţinutul liric al poemelor sale să fie mai larg 

accesibile şi cunoscute cititorilor din România. 

Notă: Paul Celan (pseudonim Paul Peisah 

Antschel), este considerat a fi unul din marii 

poeți moderni ai lumii. A fost poet, traducător, 

eseist, evreu original din Cernăuţi, România. 

Atrăit în perioada: 23.11.1920-20.04.1970. 
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Creaţii literare pentru copii 

Iuliana DINU 

 

STELUȚĂ, IEDUȚUL   

 

Printre păsări și-animale 

Se-nvârtea voios „Steluță”. 

Un ieduț cam răsfățat, 

În frunte cu o steluță. 

 

La portiță se aude 

Deodată, strigând tare, 

Prietenul său de joacă: 

− Hai, „Steluță” la plimbare! 

 

−Stai, să mă-nvoiesc la mama! 

− Lasʹ, că nu-ntârziem mult! 

Poarta a deschis „Steluță” 

Și s-a făcut nevăzut. 

 

A plecat cu-amicul său, 

Erau veseli și zburdau, 

Încercând să prindă fluturi, 

Dar aceștia se-nălțau. 

 

Necăjit, zise „Steluță” 

− Cu ei vreau să zbor prin zare! 

− Ia privește mai atent: 

Tu nu vezi c-au aripioare? 

 

− Noi de ce n-avem aripi? 

− Așa suntem noi făcuți, 

Cu blănițe și cornițe, 

Ei cu aripi, albi, micuți.. 

 

Pe imaș veni o turmă 

De oițe cu-n dulău, 

Care alerga lătrând. 

− Ce ne facem, aoleu?! 

 

O luară atunci ieduții 

Repede la sănătoasa, 

Se temeau atât de tare: 

− Doamne, ce departe-i casa! 

− Tu, amice, ești de vină! 

Zise necăjit ”Steluță” 

− Eu te-am obligat să ieși 

Din ogradă pe portiță?.. 

 

Ajunse-n sfârșit acasă, 

Mama-l aștepta la poartă: 

− Pe unde-ai umblat atâta? 

Tare-am fost îngrijorată! 

 

Ești neascultător, copile! 

− Am fost mamă pe imaș! 

− Dac-ai fi pățit ceva, 

Dragul mamei băiețaș? 

 

− Îți promit, n-am să mai plec 

Fără voia ta de-acasă! 

− Bine că ești sănătos! 

Zise mama bucuroasă. 

 

MORALA 

Tu, copile, fără voie, de acasă nu pleca, 

Pentru că, prin lumea asta, de necazuri mari poți 

da! 

  

 
 

MĂGĂRUȘUL ȘI CĂLUȚUL   

 

Cu desaga în spinare 

Mergea-ncet un măgăruș, 

Ce-ntâlnește un căluț, 

Sprinten, tare jucăuș. 

 

Sărea vesel, bucuros  

Și zburda ca un copil, 

Se opri văzând cum cară 

Măgărușul trist, umil. 

 

Îndrăzni căluțu-atunci 

Să-ntrebe pe măgăruș: 

− Cum duci tu povara asta? 
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Ești prea mic, dragă Țuș-Țuș! 

 

N-am ce face, merg la moară, 

Să macine-al meu stăpân, 

Nu pot să mă necăjesc 

El cu mine tare-i bun! 

 

− Dacă ar fi așa, cum spui, 

Nu ți-ar pune atât în spate, 

Eu m-aș revolta, fii sigur 

Să car așa greutate! 

 

−Mai târziu, vei înțelege, 

Trebuie să ai răbdare, 

Vei face destulă treabă 

Când vei crește mult mai mare! 

 

− Eu nu vreau să fiu ca tine, 

Sclav, să car pentru stăpân! 

− Nu te necăji atâta, 

Ascultă ce vreau să spun: 

 

−Tu nu vezi, pe mama ta 

Înhămată și cum trage? 

Vei face și tu la fel 

Asta-i viața, n-ai ce face! 

 

Când privi spre mama sa 

Cum trăgea către urcuș, 

Pricepu această taină 

Si grăi spre măgăruș: 

 

− Ai dreptate, drag prieten, 

Dar eu voi fi mai înalt, 

Mai puternic, presupun, 

Nu așa micuț de stat! 

 

− Doar atât cresc, mânzuleț, 

Sunt matur, foarte voinic, 

Chiar de merg cu pas domol, 

Eu nu mă plâng de nimic! 

 

MORALA 

Multe lucruri vei afla 

Peste ani, când vei fi mare, 

Pentru asta-ți trebuiesc 

Pricepere și răbdare! 

 

 „Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem  

unor timpuri pe care nu le vom mai apuca.”  

– Neil Postman  

DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI 

PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS 

DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.  

 

 

GHERASE LAURENŢIU-CRISTIAN 

 

Data și locul nașterii: 01.05.1989 în municipiul 

Galați. 

Studii: Școala militară de subofițeri de jandarmi 

„G. A. Ghica”, Drăgășani în perioada anilor 

2009-2011 

În prezent luptător în cadrul Plutonului de acțiuni 

speciale și intervenție antiteroristă, Galați. 

În anul 2021 a obţinut Menţiune, secţiunea 

POEZIE, grupa a II-a-concurenţi peste 30 de ani, 

la Festivalul-concurs internaţional de creaţie 

literară BOGDANIA, ediţia a X-a, Bucureşti, 02 

iulie 2021.  

  

Tricolor 

Naiv. Aștepți să crești să prinzi putere, 

Să urci pe-o pasăre în zbor, 

Visând la nopți vopsite-n miere, 

La sfânt, mărețul ...tricolor. 

 

Curat. E sufletu-ți naiv ce zboară printre nori, 

Prin munți și râuri, dealuri și câmpii, 

Printre bătrânii brazi și printre flori, 

Printre stihii...printre copii... 

Printr-un verset... ,,De ce nu-mi vii?,,. 

 

Tăcut. E codrul meu acum...și gol și rece. 

Se-aud doar apele cum plâng și munții cum 

suspină, 

Nici lupul ce ne-a fost străjer, pe-aici el nu mai 

trece, 

Și-i istovit și-nfometat și-i consumat de vină. 

 

Murdar. E ciobănașul ce-l observi în depărtare, 
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Tăcut, cu sufletul curat și inima naivă, 

Dar înzestrat din moși strămoși cu-o minte 

sclipitoare, 

Dibaci nativ...de-ai asculta...cum cântă în derivă. 

 

Pierdut. Îi este gândul, la rău, la bine, la noi, la 

mine sau la tine, 

La viitor sau la trecut sau... cine poate ști... 

Cert e că-n ochii-nlăcrimați, pierduți printre 

coline, 

Nu-i vezi decât dorința-i de-a fi și de-a iubi. 

 

Suspin. De dragostea pentru albastru... 

De sudoarea galbenului și lacrima roșului... 

De geniul unui dac urmaș...credința unui blând 

sihastru... 

De-un măreț fără umbră ce-i dă hrană focului... 

 

Dorule!!! din care, 

viori și timpane, 

și-au luat piper și sare, 

hrănindu-se cu-a ta putere 

doar cu lapte și cu miere, 

urlă tu acum din nou, 

să se scoale dacul tău, 

din Bucegi până la mare, 

să miroasă-a sărbătoare, 

ia și vulturul și ursul, 

ia și jderul, ia și lupul... 

să ne fie păzitori... 

pe acest târâm de flori... 

 

Codrule !!! din care, 

Eminescu și-a făcut topoare 

și te-a preaslăvit 

și te-a preaiubit 

și te-a prețuit 

și la umbra-i caldă 

toți ne-am odihnit, 

ridică-te-n picioare, 

ia-i pe fiecare, 

dă-le o suflare.... 

dă-le un topor... 

pentru viitor... 

pentru tricolor, 

să aibă și ei , 

ai noștri mișei , 

un strop de măsură 

când bagă in gură, 

să nu piară-n abis... 

țara mea de vis... 

Mărețe umbre 

M-am tot gândit ce să mai scriu, 

Că ce-n viață vreau să fiu, 

Că ce-n lume-am mai făcut, 

Că ce-n viață am pierdut, 

Și-am ales un copăcel, 

Nu e mare-i mititel. 

O fi mai bătrân ca mine, 

Sau mai înțelept ca tine, 

N-am știut de la-nceput, 

Căci în umbra-i m-am pierdut. 

Și-am vorbit vreo zece ceasuri. 

El avea mai multe glasuri. 

Unul era ascuțit, 

Altul era rotunjit, 

Unul era ciopârțit, 

Altu-era mai sfredelit, 

Unul mai îndurerat, 

Altul mai îndepărtat, 

Unul era gol, sărmanul, 

Aștepta să treacă anul, 

Altul parcă blestema, 

Lângă mine tot plângea, 

Unul parcă mă certa, 

Ar urla de ar putea, 

Altul m-ar îmbrățișa, 

Să mai stau a-l asculta... 

...Și toate aste glasuri grele, 

Au căzut inimii mele, 

Mii de simțuri ascuțite, 

Printre frunze ofilite, 

S-au zvârlit spre mine-n grabă, 

Cum fac gâștele-n ogradă. 

Am uitat și cine sunt, 

Glasurile ascultând, 

Și până să-mi dau bine seama, 

Am simțit pe pielea-mi teama, 

Ce se-ascunde printre ele, 

Printre lacrimile grele, 

Ce cădeau lin pe pământ, 

Scăldate-ntr-un aspru vânt, 

Sărutate de furtună, 

Sub un soare...peste lună. 

Și-uite dintr-un copăcel, 

Ce stătea stingher și el, 

Am cules mii de trăiri, 

Și-am adunat amintiri, 

Le-am băgat pe toate-n sac, 

Toate, dintr-un biet copac, 

Și din miile de seri.... 

Ale umbrelor de ieri... 
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SIMION ELENA CRISTINA 

 

 
 

Data nașterii: 19 decembrie 1993  

Locul nașterii: sat Tutana, comuna Băiculești, 

județul Argeș 

Este licențiată în Științele comunicării, 

specializarea Jurnalism (2013-2016), în cadrul 

Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.  

În anul 2017-2018 a urmat un masterat în 

domeniul relațiilor internaționale la Universitatea 

din A Coruña, Spania, prilej cu care s-a apropiat 

de cultura spaniolă, manifestând interes pentru 

limba și istoria acestei țări.  

În prezent lucrează în București, în domeniul 

comunicării. 

Pasionată de literatura română și universală a 

așternut pe hârtie scurte povești încă din timpul 

facultății. Încurajată de mamă, a început să 

participe la concursuri literare, obținând astfel și 

câteva premii:  

Premiul II, secţiunea proză scurtă, la Festivalul-

concurs de creaţie literară Bogdania, ediţia a IX-

a, iulie 2020 

Noiembrie 2019 – Premiul II în cadrul 

concursului literar Mihail Sadoveanu, secțiunea 

proză, concurs organizat de Muzeul Național al 

Literaturii Române Iași; 

Noiembrie 2019 – Mențiune în cadrul 

concursului literar Moștenirea Văcăreștilor, 

secțiunea proză, concurs organizat de Centrul 

Județean de Cultură Dâmbovița; 

Octombrie 2019 – Mențiune în cadrul 

concursului literar Călimara cu cerneală, 

secțiunea proză, concurs organizat de Casa de 

Cultură a Studenților Târgu Mureș; 

Iunie 2019 – Premiul II în cadrul concursului 

literar Rezonanțe Udeștene, secțiunea proză, 

concurs organizat de Centrul Cultural Bucovina; 

Interesată de limba și cultura spaniolă, a început 

să scrie și în limba spaniolă, participând la 

concursuri de proză scurtă. Astfel, în toamna 

anului 2019 a câștigat premiul II pentru povestea 

în limba spaniolă “Encontrando el camino”, în 

cadrul concursului literar organizat de Asociación 

galega de amigos do camino de Santiago. 

Mai 2018 – Premiul II în cadrul concursului 

literar Lirismograf, secțiunea proză, concurs 

organizat de Casa de Cultură a Studenților Sibiu; 

Aprilie 2016 – Premiul III în cadrul concursului 

literar Lirismograf, secțiunea proză, concurs 

organizat de Casa de Cultură a Studenților Sibiu. 

  

 

Povestea licuricilor 

       Îmi amintesc nopțile reci și triste petrecute la 

orfelinat…ce gol mi-era sufletul, câtă nevoie 

aveam de îmbrățișarea mamei și cât de tare mă 

cuprindea dorul de mirosul ei. Râuri de lacrimi 

fierbinți îmi curgeau din ochii verzi, unica 

moștenire de la mama. Mi-a rămas întipărită în 

minte cum mă privea cu ochii ei de smarald, 

cerându-și iertare pentru că mă părăsea. Și-a dat 

ultima suflare ținându-mă de mână, o strângere 

de gheață care mi-a străpuns întreaga ființă și 

care mi-a rupt sufletul în mii de bucăți. Aveam 7 

ani atunci când am rămas singură pe lume. Viața 

mea oricum nu fusese o poveste, ci o luptă 

continuă, plină de încercări și lacrimi. Eram doar 

eu și mama, iar mama muncea din greu pentru a 

face rost de acei bani puțini cu care plătea lunar 

chiria unei camere întunecate dintr-un cartier rău 

famat. Mesele noastre nu erau niciodată bogate, 

dar eram obișnuite să ne mulțumim cu puțin. 

Colegii de la școală mă priveau cu milă și nu mă 

invitau niciodată să mă joc cu ei. Eram doar 

copilul femeii care mătura zilnic străzile. O 

vreme, eu și mama trăiserăm liniștite, zâmbeam 

și ne bucuram de micile momente împreună și de 

puținul nostru. Stăteam ore în șir cu capul în 

poala ei, iar ea îmi spunea că eram cel mai de 

preț dar de la Dumnezeu, că îi eram izvorul 

puterii și fericirii. Visam amândouă la o căsuță 

modestă din care nimeni nu avea să ne 

izgonească, visam să rămânem împreună pentru 

totdeauna, să ne sprijinim și să trecem prin toate 

greutățile vieții. Visul nostru s-a sfărâmat în ziua 

în care mama a intrat pe ușa camerei întunecoase 

și mi-a spus că trebuie să fiu puternică pentru că 

aveam să rămân singură. 

Se stingea sub ochii mei, cu fiecare batistă plină 

de sânge pe care o ascundea sub pernă atunci 

când eu intram să îi duc ceaiul. Nu mai mergeam 

la școală pentru că voiam să fiu alături de ea. 

Eram doar noi două, așa cum fuseserăm 
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dintotdeauna; doar o vecină ne-a deschis ușa într-

o seară oferindu-ne un borcan de miere. Puneam 

câte o linguriță în ceaiul mamei, iar ea spunea că 

se simte mai bine. Mă lua de mână, tot mai lipsită 

de viață și îmi spunea că sunt minunea vieții ei. 

Cu greu mă abțineam să nu plâng, pentru că 

voiam să o încurajez și să îi dau speranță. 

Speranța că va trăi și că împreună vom trece prin 

toate, așa cum ne promisesem întotdeauna. 

Speranța se stingea, însă, cu fiecare minut, mama 

abia mai putea respira, cu greu își mai ținea ochii 

deschiși. Sufletul ei plângea căci știa că avea să 

mă lase singură și îmi cerea neîncetat iertare. Mă 

durea sufletul pentru că nu reușeam să îi alin 

cumva durerea. În acea dimineață ploioasă mi-a 

dat un bilet cu o adresă, îndemnându-mă să merg 

acolo pentru a-mi cunoaște tatăl, unica mea 

salvare de a nu ajunge la orfelinat.  

Aveam inima îndoită atunci când am sunat la ușa 

acelei vile, nu știam nimic despre tatăl meu, deși 

mereu fusesem curioasă să aflu despre el. Mi-a 

deschis o doamnă care m-a privit cu scârbă, eram 

udă și neîngrijită, părul meu blond era murdar și 

nepieptănat. I-am spus că vreau să vorbesc cu 

soțul ei, dar ea mi-a răspuns să plec pentru că nu-

mi putea oferi nimic. Ridicase tonul, iar domnul 

pe care îl căutam s-a apropiat de ușă. M-a privit 

în ochi și a tresărit când i-am spus: - Sunt Ana, 

fiica Marinelei. 

 În spatele lui, doi copii blonzi și frumoși l-au 

chemat la masă. Mă privea fix, dar nu-mi puteam 

da seama dacă întâlnirea cu mine a trezit ceva în 

el, când, într-un final mi-a spus:  

- Nu știu despre ce vorbești, nu cunosc 

nicio Marinela și nicio Ana. 

Și a închis ușa, spunându-i soției să nu mai 

deschidă tuturor cerșetorilor. M-am simțit 

umilită, știam că mama nu m-ar fi mințit 

niciodată. Acel domn era tatăl meu chiar dacă el 

nu recunoștea. Nu mă voia, deci nu aveam să mai 

ies în calea lui niciodată. Nu merita lacrimile 

mele. M-am întors acasă și am urcat scările, 

tremurând de frig și dezamăgire. Am auzit-o 

tușind puternic pe mama, mă durea sufletul știind 

prin ce chin trecea. Mi-am făcut curaj și am 

intrat. M-a privit încrezătoare și mi-am dat seama 

că nu puteam să distrug acea rază de speranță.  

- L-am văzut, mămico, a fost bucuros să mă 

cunoască, a spus că am ochii tăi! Era 

grăbit să plece într-o călătorie de muncă, 

dar i-am lăsat adresa și mi-a spus că va 

trimite după mine. Mi-a promis, mămico! 

M-a întrebat de tine și a zis că încearcă 

să treacă să ne vadă imediat ce se 

întoarce din acea călătorie.  

- Ana, ce bucurie… e un om bun, să știi, nu 

ți-am vorbit niciodată de el. Ne-am iubit 

mult, dar părinții lui nu i-au permis să se 

căsătorească cu o simplă croitoreasă ca 

mine, în timp ce el studia Economia. O să 

aibă grijă de tine, n-ai să rămâi singură. 

Oh, mulțumesc cerului, pot să mor 

liniștită! 

- Da, mămico, o să fie bine, dar nici tu n-ai 

să mori, o să trăiești mulți ani… 

M-am schimbat de hainele ude și m-am ghemuit 

lângă ea, inima ei bătea din ce în ce mai încet, 

eram obosită și am adormit. Am visat un câmp de 

maci și fluturi colorați, era cald, iar eu și mama 

alergam și râdeam zgomotos. Eram fericite și 

libere de orice grijă, apoi cerul s-a întunecat și a 

venit furtuna. Ploua și cădea grindină, iar eu nu  

mai vedeam pe mama. M-am trezit, iar mama 

avea convulsii, nu știam ce să îi fac, o strigam și 

îi dădeam palme peste față pentru a o aduce din 

nou alături de mine. A deschis ochii și, cu 

ultimele puteri, m-a luat de mână și mi-a spus: 

Ana, mă sting… M-a strâns de mână și și-a dat 

ultima suflare în timp ce eu țipam și o imploram 

să nu mă părăsească. A intrat atunci vecina care 

m-a luat de la pieptul mamei, spunând Dumnezeu 

s-o ierte… Am privit-o pentru ultima oară pe 

mama în ochii ei verzi și am simțit o durere 

surdă. După înmormântare am mai dormit o 

singură noapte în acea cămăruță care fusese casa 

noastră în ultimele luni. Mă simțeam 

deznădăjduită, nu știam ce avea să se întâmple cu 

mine. Chiar atunci, la fereastră am văzut o 

luminiță: era un licurici. Mama îmi povestise 

despre licurici, dar nu văzusem niciodată unul, tot 

ea spunea că reprezintă speranța, că licuricii pot 

ghida un om în întuneric, conducându-l spre 

lumină. L-am privit preț de câteva minute și l-am 

rugat să îmi ghideze drumul. 

A doua zi, am fost dusă la orfelinat, deși 

sperasem din tot sufletul că acel domn avea să 

vină după mine. Câtă tristețe între zidurile acelea 

reci și goale, unde alte suflete nevinovate, la fel 

ca mine, așteptau pline de speranță ziua care avea 

să le schimbe destinul. 

 O zi care se lăsa așteptată ani întregi, ani în care 

speranța dispărea din inima noastră în timp ce noi 
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pierdeam treptat inocența și bucuria copilăriei. În 

acel orfelinat continuam să fim copiii nimănui, 

eram triști și singuri, fără a avea parte de o 

mângâiere sau de o îmbrățișare. Eram totuși 

mulțumiți că aveam un acoperiș deasupra 

capului, o farfurie cu mâncare și haine primite în 

dar de la diferite asociații. Nu era noapte în care 

să nu mă gândesc la mama, rugând-o să îmi dea 

putere,  strângând la piept o eșarfă veche pe care 

ea o purtase în prima mea zi de școală, și-o 

făcuse singură pe vremea când lucra la croitorie. 

Avea pete de sânge pe ea, mărturie a suferinței 

prin care trecuse. O viață întreagă de amărăciune 

și lacrimi. Măcar de-am fi rămas împreună pentru 

a ne mai însenina zilele grele.  

Trecuse un an de când ajunsesem la casa de 

copii, eram resemnată și încetasem să mai visez 

la o viață fericită. Mă împrietenisem cu Mario, un 

băiat de 9 ani, care avea un defect de vedere și 

care fusese părăsit de părinți de la vârsta de 2 ani. 

Nu îmi amintea de părinții lui și spunea că era o 

ușurare pentru el. Era un băiat bun și vesel, visa 

că avea să ajungă un mare cântăreț și, ce-i drept, 

avea o voce divină. Mă încuraja și încerca să mă 

înveselească: Ana, nu te-am văzut niciodată 

zâmbind, orice ți-aș spune e imposibil să îți 

smulg un zâmbet!  Petreceam mult timp cu el 

citind povești sau ascultându-i cântecele. Era 

singura persoană pe care o puteam îmbrățișam și 

simțeam bucurie. Era prietenul meu de suflet, 

deși nu îi mărturisisem asta niciodată. Lasă că 

știu că ții mult la mine, Ana! Simt asta când mă 

iei în brațe!, îmi spunea el atunci când se lăsa 

seara și trebuia să ne întoarcem în camerele 

noastre.  

 Ne pregăteam de o vizită importantă a 

doua zi, unuia dintre noi avea să i se schimbe 

viața:  

- Sigur vor alege o fata, până la urmă cine 

ar alege un băiat de aproape 10 ani și 

chior?  

- Nu spune asta, Mario, sunt sigură că 

dacă vei merge la doctor te vei face bine. 

O să cânți și o să strângi banii pentru 

operație. O să te ajut și eu! 

- Ți-ar plăcea să te ia pe tine, Ana? 

- Nu. Sper din tot sufletul nici să nu se uite 

la mine. Eu nu pot iubi pe nimeni. O 

iubesc doar pe mama mea. 

- Ah, Ana, dar poate ai avea o șansă la 

viață mai bună! 

- Noapte-bună, Mario, vorbim mâine. 

- Somn ușor, Ana! 

Spuneam adevărul, în lunile petrecute la orfelinat 

nu visasem niciodată să fiu eu cea aleasă, în timp 

ce colegele mele cum se aranjau și încercau să fie 

drăguțe și să zâmbească pentru a fi alese. Se 

întorceau mereu triste și dezamăgite pentru că, de 

fiecare dată, familiile care treceau pragul casei de 

copii alegeau copilași cu vârsta de până la 5 ani. 

În acea dimineața mi-am împletit părul în două 

codițe așa cum îmi făcea mama și mi-am pus 

uniforma albastră. 

- Ești așa frumoasă, Ana! 

- Mulțumesc, Mario. Hai să mergem! 

Stăteam cu toții în rând, în grădină. Era mai și era 

cald, iar directoarea alegea această variantă 

atunci când vremea era frumoasă. Ce-i drept 

interiorul orfelinatului era deprimant. Știam deja 

ce avea să urmeze: doi părinți tineri și frumoși 

aveau să treacă prin fața noastră zâmbindu-ne și 

analizându-ne. De cele mai multe ori, ne vizitau 

cei care nu puteau fi părinți, iar unica soluție era 

aceea de a adopta un copil, tocmai de aceea 

copilașii de 2-3 ani erau la “mare căutare”, în 

timp ce noi eram “soluția de rezervă”. Știam cu 

toții lecția: trebuia să zâmbim și să le povestim 

străinilor despre pasiunile noastre și despre cât de 

mult ne doream să avem părinți. Eu îmi spuneam 

doar numele și rămâneam tăcută, spre enervarea 

directoarei care îmi reproșa că aveam să 

împlinesc 18 ani la orfelinat. Tot directoarea ne 

povestea despre familia care avea să ne viziteze 

în acea dimineață: o familie înstărită, care avea 

doi copii, fată și băiat de 8 ani.  

- Și ce caută atunci la noi? a întrerupt-o 

Mario pe doamna directoare. 

- Fata este bolnavă și nu se știe dacă va 

supraviețui. Preotul familiei i-a sfătuit pe 

părinți să facă un act de caritate și să 

salveze un suflet, poate astfel Dumnezeu 

se va îndura de copila lor. 

M-a întristat povestea, știam cum e să rămâi fără 

cineva drag, dar nu aveam de gând să intru în 

grațiile nimănui. I-am văzut venind și picioarele 

au început să îmi tremure. La început am crezut 

că este doar o plăsmuire a imaginației mele, dar 

s-au apropiat și i-am recunoscut: erau doamna 

care mi-a deschis ușa în acea dimineață și 

domnul care m-a alungat numindu-mă cerșetoare. 

S-au oprit în fața mea. Inima îmi bătea cu putere, 

iar sângele îmi năvălise în obraji atunci când 
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femeia a încercat să mă ia de mână, gest pe care 

eu i l-am respins spre uimirea tuturor:  

- Cum te numești, drăguțo? Fără a primi un 

răspuns, l-a privit pe soțul ei, spunându-i:  

- Nu-i așa că seamănă cu Violeta noastră? 

Domnul mă privea fix, încercând parcă să își 

amintească dacă mă mai văzuse sau nu.  

- Mă numesc Ana! am spus eu privindu-l în 

ochi. Sunt orfană, mama mea a murit 

acum mai bine de un an. Se numea 

Marinela și a fost cea mai bună mamă de 

pe acest pământ. Nimeni nu-i va putea lua 

locul.  

Domnul a rămas încremenit, abia putând să 

murmure Ana… 

- Da, sunt chiar eu, Ana, fiica 

dumneavoastră. Mi-ați trântit ușa în nas 

atunci când am venit disperată după 

ajutor. Biata mea mamă, în ceasul morții 

mi-a spus că tatăl meu este un om bun… 

- Despre ce vorbește fetița, Gabriel? 

- Spune adevărul, Ileana. Este fiica mea, pe 

care am renegat-o atunci când a venit la 

noi acasă cerându-mi ajutorul. Este rodul 

iubirii din adolescență, o iubire pe care 

părinții nu au acceptat-o.  

- Nu pot să cred că mi-ai ascuns asta!, i-a 

răspuns femeia extrem de uimită. 

- Intenția mea nu era să aduc ceartă, am 

spus eu atunci cu regret. Sper din tot 

sufletul ca fiica dumneavoastră să fie 

sănătoasă și să fiți fericiți cu toții. Eu nu 

am loc în viața voastră. 

 

M-am întors în cameră alături de Mario, pe 

umărul căruia am plâns amarnic. Nu voiam să le 

fac rău, voiam doar să știe cât de mult am suferit. 

Nu îi voiam în viața mea, dar nici nu le purtam 

ură. Chiar atunci a intrat în cameră tatăl meu, cu 

o privire pierdută. 

- Ana, te rog să mă ierți că te-am alungat. 

Te rog să mă ierți că nu te-am căutat și 

că nu te-am ajutat atunci când ai avut 

nevoie. Am iubit-o pe mama ta, dar am 

fost un laș, știu că nu vă merit iertarea. 

Nu m-am gândit niciodată la tine, dar 

acum mi-am dat seama cât de mult am 

greșit.  

- Nu e nevoie să vă iert, puteți avea sufletul 

împăcat căci nu vă port ranchiună.  

- Pot să te îmbrățișez?  

S-a apropiat de mine și m-a luat în brațe. I-am 

simțit tristețea, dar nu am putut să răspund acelei 

îmbrățișări, sufletul meu era prea îndurerat. A 

plecat alături de soție, iar eu am rămas la 

orfelinat. Am început să petrec tot mai mult timp 

alături de Mario, încercând să învăț de la el să 

zâmbesc, să visez și să sper din nou. În fiecare 

noapte o rugam pe mama să îmi dea putere să 

merg mai departe și să îmi aline durerile. Familia 

Dragomir s-a întors la orfelinat pentru a mă 

vizita, i-am cunoscut și pe Violeta și Victor. 

Violeta se simțea puțin mai bine și avea să plece 

la tratament în Turcia. Mă priveau curioși, nu 

știam exact ce le povestiseră despre mine, dar 

încercam să fiu prietenoasă cu ei. Mă obișnuisem 

cu vizitele lunare, uneori chiar eram bucuroasă 

când veneau, dar nu puteam să fac parte din 

familia lor. Mario nu înțelegea de ce nu acceptam 

să merg cu ei acasă. Nu simțeam să fac acest pas, 

iar ei se mulțumeau cu faptul că eram de acord să 

mă viziteze, deși întâlnirile noastre erau formale. 

Nu îmi puteam deschide sufletul în fața lor. 

Astfel au trecut anii și, ușor, ușor mă apropiam de 

ziua în care aveam să părăsesc orfelinatul. 

Uneori rămâneam trează până noaptea târziu 

rugând-o pe mama să mă ajute să iau o decizie cu 

privire la viitorul meu. Îmi veneau în minte 

sfaturile ei, să fiu bună și blândă, să învăț pentru 

că educația era unica șansă de a-mi clădi un 

viitor. Voiam ca mama să fie mândră de mine, 

voiam să fiu fericită și să las în urmă durerile 

trecutului. Eram frământată de gânduri și am 

adormit cu greu. Am visat-o pe mama, în prima 

zi de școală: ce fericită era pentru că reușise să 

îmi coasă uniforma și să îmi cumpere o coroniță 

pentru păr. Eram așa bucuroase și pline de 

speranță. M-am trezit și, după mult timp, eram 

cuprinsă de o pace interioară. M-am apropiat de 

fereastră și în întunericul nopții a apărut un 

licurici. Trecuseră ani de când nu mai văzusem 

unul, dar semnificația lui era vie în sufletul meu. 

Am întins mâna din instinct, iar el s-a așezat pe 

degetul meu preț de câteva secunde. Am zâmbit. 

Am închis ochii și m-am văzut o tânără 

educatoare, în mijlocul copiilor din orfelinat, 

încercând să le umplu golul din suflet, oferindu-

le iubire, bucurie, încredere și speranță. Îi auzeam 

râzând, zâmbind și eu alături de ei. Era liniște și 

pace și nu voiam să mai plec de acolo. Am 

deschis ochii. Licuriciul dispăruse de pe degetul 

meu. Mă simțeam suficient de puternică să lupt 
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pentru visul meu. După ani în care trăisem 

deznădăjduită îmi recuperasem dorința de viață, 

zâmbetul și bucuria. Viața mea a început în acea 

noapte. 

Îmi amintesc de nopțile reci din orfelinat, lipsite 

de iubire și afecțiune și mă cuprinde un fior. Îmi 

amintesc apoi de mama și de momentele în care 

rămâneam ore în șir în brațele ei, simțind că sunt 

protejată și iubită. Privesc spre micuții care se 

joacă în jurul meu, este veselie mare în grădina 

orfelinatului unde am crescut. Îi privesc și simt că 

mama ar fi mândră de mine, la fel de mândră cum 

sunt eu atunci când îi privesc pe copilași. Cât de 

multă putere îmi dau în fiecare zi și cât de 

recunoscătoare le sunt pentru ”că au dat fericirii 

un nume… 

- Ana! Ana! Te așteptăm să te joci cu noi! 

Haide să ne spui „Povestea licuricilor! 

 

 

 

Al Florin ŢENE   

 

 
 

PIESĂ DE TEATRU ÎNTR-UN ACT 

  

O STAFIE TULBURĂ SPERANŢA 

(urmare din Nr. 89-90/2021) 

 

Personajele: 

Dreptaciul - un om înţelept (poet) fără mâna 

stângă. 

Stângaciul - al doilea om înţelept (poet) fără 

mâna dreaptă. 

Vocea căpitanului 

 

SCENA VI 

Stângaciul: 

(Intrând prin uşa laterală.) 

-Ţi-am auzit ultimile cuvinte... „judecata de 

valoare”... Vorbeai singur?! 

Dreptaciul: 

(Surprins)  

-Nu..., nu...! Mă gândeam cum o să le vorbesc  

oamenilor pe Tărâmul Făgăduinţei. 

Stângaciul: 

-Frumos ...frumos.... Dar ce ai de gând să faci 

acolo? 

Dreptaciul: 

-Ce nu am putut face în ţara noastră. În primul 

rând să trăim în linişte şi fără obstrucţiuni din 

partea birocraţiei. Doresc să înfiinţez o editură şi 

eventual o revistă literară şi ar mai fi... 

Stângaciul: 

(Mirat) 

-Cum crezi tu că poţi înfiinţa o editură şi un 

ziar!? Acolo toate sunt ale statului. Numai el, în 

folosul poporului, controlează totul şi... toate 

acţiunile noastre. Nu ne lasă să greşim. De aceea 

există birocraţia să ne poată controla pentru a nu 

greşi. Iar dacă insistăm în acţiunile noastre 

particulare ce pot duce la... anarhie intervin 

organele de îndreptare, de corecţie... colo este 

raiul pe pământ. Una din doctrine sună cam aşa: 

„Dacă nu ştii, te învăţăm, dacă nu poţi, te ajutăm 

şi dacă nu vrei, te obligăm. Chiar cu riscul 

închisorii...!” 

Dreptaciul: 

(Nemulţumit) 

-Nu este aşa... dacă ar fi cum spui, îmi pun 

întrebarea, la ce rost plecarea din ţară? Eu fac 

această călătorie pentru a găsi în Tărâmul 

Făgăduinţei o societate liberală, a iniţiativei, a 

libertăţii. 

Stângaciu: 

(Puţin intrigat) 

-Vorbeşti prostii, omule. Noi am plecat, în primul 

rând din ţară că începuse să dispară elementele 

socialismului multilateral dezvoltat. Şi datorită 

unor derbedei, ce-şi spun revoluţionari, s-a 

instalat anarhia democratică de care spui... Când 

începusem şi noi să construim societatea mult 

visată, hop şi derbedeii finanţaţi de agenturile 

străine... 

Dreptaciul: 

-Dumnezeu când a construit lumea a făcut omul 

să fie liber, să-şi organizeze viaţa conform 

idealurilor sale. 

Stângaciul: 

(Ironic) 

-Te contrazici omule. Scripturile şi Bibila, cărţi la 

care ştiu că ţi foarte mult, au fost date de 

Dumnezeul tău să îngrădească libertatea de care 

vorbeşti. Ele au fost scrise pentru a fi respectate. 

Sunt legi care constrâng omul să le respecte. 
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Atunci unde este libertatea cu care ne-am născut, 

de care vorbeşti? 

Dreptaciul: 

-Sfintele scripturi au fost scrise de Apostoli 

pentru a ne canaliza drumul. Nu sunt îngrădiri ale 

libertăţii. Libertatea nu înseamnă anarhie cu 

gândeşti tu! Libertatea este semnul puterii omului 

asupra haosului şi al morţii. Societatea de care 

vorbeşti nu a avut omenie. De dragul unor idei 

absurde se sacrificau oamenii. Ateii, cum eşti şi 

tu, nu pot avea omenie. Nu poate exista omenie 

fără o lucidă viziune a morţii. Eugen Lovinescu, 

pe care comuniştii, o perioadă, l-au interzis, 

spunea că cine nu se culcă cu moartea, nu poate 

avea grăuntele de labilitate necesar iubirii de 

oameni şi al sentimentului de egalitate în faţa 

neantului universal, fără care viaţa e luptă de 

fiară. Conştiinţa morţii,  mai spunea criticul, nu 

se confundă însă cu frica de moarte. Voi vă 

credeţi veşnici. Nu vă este frică de moarte. Voi 

iubiţi ideea, nu oamenii. De aceea viaţa devenise, 

în ţara noastră, luptă de fiară. Partidul comunist 

nu a înţeles că unirea nu reuşeşte niciodată când 

se face împotriva cuiva; ea triumfă întotdeauna 

când se face pentru ceva. 

Stângaciul: 

(Nemulţumit) 

-Noi am construit blocuri... 

Dreptaciul:  

Nişte ghetouri, adevărate cutii de chibrituri... în 

care ne-aţi băgat, nu de dragul proletarilor, ci 

pentru a-i putea controla. Dacă se lăsau casele şi 

nu se demolau, se mai putea creşte un porc, nişte 

găini, şi atunci muncitorii aveau posibilitatea şi 

resurse 

pentru a face grevă, să-şi ceară drepturile. Însă 

aşa i-aţi transformat în... adevăraţi sclavi. Nu 

puteau să se mute dintr-o localitate în alta, fiindcă 

majoritatea oraşelor mari erau închise. Pâinea şi 

unele alimente de bază se dădeau pe cartelă. Asta 

spuneţi voi că este dragoste de om!? 

Stângaciul: 

-Noi am dat de lucru la toată lumea. 

Dreptaciul: 

-Era un şomaj mascat. Toţi ne făceam că 

muncim. Unde era productivitatea muncii şi 

rentabilitatea? A fost secătuită ţara de resurse. Iar 

noi ca redactori la reviste literare, pentru a 

promova ideologia partidului conducător, eram 

obligaţi să scriem în spiritului realismului 

socialist, şi să mai dăm cu subsemnatul pe la 

„secu”... despre unul, despre altu’... Altfel nu ne 

ţineau ca redactori.  

Stângaciul: 

-Aaa... recunoşti că ai colaborat cu... mâna 

înarmată a partidului, aşa cum zic unii de teapa 

ta!? 

Dreptaciul:  

-Nu de bună voie ca tine şi alţii de-ai tăi! Am fost 

obligat. Îmi fugise fratele în 

Germania Federală şi dacă nu dădeam cu 

subsemnatul mă dădeau afară din servici. Doar 

ştii, în astfel de condiţii, eram trimis la munca de 

jos... în mină.  

(Îi sună telemobilul.) 

-Bine, dragă. Vin imediat.  

(Deschide uşa şi vede şapca cu biletul lângă 

perete. Se întoarce, o clipă.) 

-Iarăşi ai pus de cerşit?!  

(Aruncă ceva mărunţişi în şapcă. Închide uşa.) 

 

SCENA VII 

Stângaciul: 

Tovarăşul ăsta de drum mă scoate din... cizme! 

Pardon, nu am 

cizme...! Pe vremea tovarăşului Stalin purtau 

părinţii cizme din gumă, cum spuneau ei. De fapt 

erau din cauciuc. Eu m-am boierit, port pantofi 

de... „Clujana”!  

(După o pauză, în timp ce se gândeşte...) 

-Dreptaciul nu este... tovarăş cu mine. Are alte 

idei, nu democratice ca mine. Este anarhist, chiar 

legionar. El spune că e liberal! Aiurea! E 

legionar. Ce bine era pe vremea lui Dej şi Ana 

Pauker. Pe toţi ăştia de teapa lui îi băgam la 

pârnaie. Dar, las’ că... ajungem noi pe Tărâmul 

Făgăduinţei şi pe toţi care au alte opinii decât 

cele ale lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin, inclusiv 

ale lui Fidel Castro le aplicăm corecţiile celor 

patru pereţi cu... fereastra spre cerul încătuşat cu 

gratii. 

(Îngândurat) 

-Să nu credeţi că sunt credincios. Să mă 

ferească... Michiduţă, cel cu coadă, de acest 

lucru. Eu sunt ateu. Cred în materialismul 

dialectic şi în evoluţia speciilor a lui Darwin. 

Biblia mea este „Capitalul” lui Marx. Iar Noul 

Testament îmi este „Manifestul comunist.” 

(Îşi pune palma streaşină la ochi. Priveşte în zare 

prin hublou.)  

-Nu se vede încă... Tărâmul Făgăduinţei. Doar 

imensitatea oceanului. Acolo societatea nouă, 
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evoluţia, la care am visat toată viaţa, s-a înfăptuit 

prin mase, nu prin indivizi, aşa cum spune 

Titulescu. Căderea socialismului multilateral 

dezvoltat din ţara noastră mi-a produs o mare 

durere. Există dureri ce doboară, dar ele înzecesc 

puterile noastre, fiindcă ele se nasc dintr-o 

piedică în realizarea unui ideal. Partidul meu este 

al tuturor celor care gândesc ca mine... Priviţi la 

aceste două scaune. Unul stă în dreptul luminii ce 

intră prin geamul hubloului. Celălalt stă în 

întuneric. Dacă îl iau pe acesta... 

(Îl ia şi le aranjează pe amândouă în fanta de 

lumină ce intră prin hublou.) 

-Vedeţi nu încap amândouă în această fantă de 

lumină! Aşa e şi cu oamenii! Politica noastră este 

să păstrăm şi îi punem în funcţii de conducere pe 

acei care s-au aflat de la început şi au înţeles 

„lumina” marxism-leninismului. Pe ceilalţi îi 

folosim ca forţă a proletariatului, producătoare de 

plusvaloare... 

 

SCENA VIII 

Dreptaciul:  

(Intră agitat!) 

-Se anunţă furtună! Toţi pasagerii, atâţia cât 

suntem, cu mic cu mare este 

necesar să ieşim pe punte şi să ascultăm de 

ordinele căpitanului. Când o să bată clopotul de 

pe punte trebuie să fim prezenţi în careul de 

comandă... 

Stângaciul:  

(Intrigat) 

-Să ne mai lase şi căpitanul cu... ordinele lui. Fără 

mâna 

dreaptă ce pot să fac? Eu sunt muncitor cu... gura.  

(Râde sec) 

Dreptaciul:  

-Trebuie să-l ajutăm cu ce avem şi cu ce putem... 

este în joc şi viaţa 

noastră. Dar, am uitat să-ţi spun... am văzut că s-

au strâns ceva bani în şapca ta. 

Stângaciul: 

- Mă duc să-i iau şi îi dau nevesti-mi!  

(Iese. Prin uşa întredeschisă se vede cum ia 

banii, îi numără, după ce şi-a pus şapca pe cap, 

îşi îndeasă banii în buzunarul stâng al 

pantalonului. Dreptaciul se îndreaptă spre uşă. 

O închide.) 

 

SCENA IX 

Dreptaciul:  

-Nu ştiu cum sunt oamenii... precum acest 

tovarăş de călătorie... Sunt buni de gură, dar când 

este vorba de muncă, fac pe dracul în patru să se 

eschiveze de la aceasta. Precum erau activiştii de 

partid la noi în ţară. Îmi povestea un astfel de 

specimen că... pentru a arăta prim-secretarului 

P.C.R de raion că lucrează şi noaptea, fiindcă aşa 

li se cerea, aprindeau lumina electrică în birouri 

şi ei  dormeau. Când prim-secretarul, pe la 

miezul nopţii, se plimba prin faţa sediului pentru 

a vedea cine lucrează, era mulţumit că vedea 

luminile aprinse prin birouri. Însă toţi activiștii 

dormeau cu capul pe mese. Iar la şedinţele care 

se țineau peste douăsprezece de ore, cine vorbea 

cel mai mult... era  socotit un activist bun, chiar 

dacă nu spunea nimic concret. Bătea apa în piuă, 

cum se spune! O astfel de societate doreşte 

Stângaciul să găsească pe tărâmul Făgăduinţei!? 

Dar... oamenii s-au deşteptat. 

(Bate clopotul de pe punte. În difuzor se aude 

vocea căpitanului.) 

Vocea căpitanului: 

-Om la apă! Aruncaţi colacul de salvare! 

Dreptaciul: 

-Mă duc să văd ce se întâmplă. Poate au nevoie 

de o mână de ajutor. 

(Iese precipitat. Se aud zgomote. Strigăte. Vaiete. 

Plânsete. Apoi se lasă liniştea. Se aud doar 

valurile mării precum o simfonie.) 

 

SCENA X 

(Intră în scenă Dreptaciul. Trist. Este ud.) 

Dreptaciul: 

-Vai de soarta noastră! A dispărut unui dintre 

noi...  

(Îşi şterge lacrimile cu batista.) 

-Câţi vor mai dispărea până când ajungem pe 

Tărâmul Făgăduinţei?  

L-au mâncat rechinii. Bietul om. Aşa cum 

gândea, fapt ce nu-mi plăcea, Stângaciul era, în 

primul rând om, tovarăş de drum... Dumnezeu să-

l ierte! Ce întâmplare!  Era pe punte cu soţia. 

Lângă balustradă. Îi număra banii strânşi 

din...cerşit. O rafală puternică de vânt i-a smuls 

banii de hârtie din mână. El... s-a aplecat peste 

punte să-i prindă... dar a căzut în apă. Căpitanul i-

a aruncat colacul de salvare, dar rechinii au fost 

mai iuţi... A rămas doar apa înroşită de sânge 

care se îndepărta de vasul nostru. 

(Se lasă liniştea)  

-Marin Preda spunea că: „A şti să râzi în clipe  
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tragice înseamnă a stăpâni tragicul”. Dar poţi să 

râzi!? Rămân în urma lui soţia şi copii... Când 

vom ajunge la destinaţie îi voi ajuta...  

(Îşi pune mâna streaşină la ochi şi priveşte în 

zare peste întinsul oceanului.) 

-Încă nu se vede Tărâmul Făgăduinţei, încă nu se 

vede... Trebuie să avem răbdare. Sper ca stafia 

Stângaciului să nu ne tulbure speranţa că acolo 

vom găsi societatea visată de noi. Mai avem de 

mers, mai avem...  

(Se aud vuind valurile oceanului, pe un fond de o 

melodie interstelară în crescendo. Îngenunchează 

în faţa icoanei.) 

-Doamne, ajută-ne să ajungem cu bine. Ajută-ne 

Doamne…CORTINA 

 

 

 

Prof. Geo Călugăru: Cum l-am cunoscut 

pe profesorul Nicolae Iorga 

Interviu cu prof. univ. dr. Dan Smântânescu, 

fost secretar personal al savantului Nicolae Iorga 

  

Geo Călugăru:  Ați fost student și, ulterior, 

unul dintre secretarii personali ai savantului 

Nicolae Iorga. Au circulat și, probabil, mai 

circulă încă, tot felul de versiuni despre cum 

lucra marele savant. Aș dori să-mi relatați câteva 

aspecte intime din modul său de lucru. 

 

Dan Smântânescu: Spre deosebire de mulți 

alți savanți, unii meticuloși, lucrând pe sistemul 

fișelor, cartotecilor sau cu alte metode științifice 

felurite, profesorul Nicolae Iorga avea un sistem 

de lucru cu totul personal. Năpădit zilnic de 

nenumărate publicații ( reviste, memorii, extrase, 

cărți, corespondențe ) avea pe biroul său vrafuri 

de materiale pe care le citea și din care extrăgea 

ceea ce-l interesa. Firește, în orientarea și 

sistematizarea acestui vast material era ajutat de 

memoria sa fenomenală. 

Două erau elementele propulsive ale 

elaborării sale cotidiene: puterea de muncă și 

memoria. Din noianul de materiale care se 

perindau zilnic pe biroul său nimic nu scăpa 

ochilor profesorului. Intra în birou la ora șase 

dimineața și, până la orele opt, nederanjat de 

nimeni, spicuia totul cu o lăcomie și putere de 

percepere supranaturală. Lecturarea atâtor sute de 

mii de pagini îl adusese la măiestria de a intui 

conținutul fiecărei file doar aruncându-și grabnic 

ochii asupra ei. Nu se oprea decât la acele pasaje 

originale, interesante, cu informări noi, pe care 

grabnic le nota pe câte un petic de hârtie pe care 

apoi îl vâra în unul din plicurile rânduite pe 

probleme într-un sertar. Uneori, când un articol 

de presă îl incita, scria pe prima filă albă pe care 

o găsea la îndemână un întreg articol compus cu 

o uimitoare viteză în febra care-l stăpânea. 

Când informările – să zicem bibliografice – 

dar și cu unele spontane idei asociative închegau 

conținutul virtual al vreunei lucrări, sistematiza 

fițuicile într-un mod cu totul personal și, ajutat de 

prodigioasa-i memorie, de inteligența creatoare 

strălucită, alcătuia un amplu studiu sau chiar o 

carte. 

Ceea ce ne spunea nouă, ciracilor săi, era să 

nu ignorăm absolut nimic din ce ar constitui un 

document de epocă. Chiar listele de bucate, 

rețetele de farmacie, notele de băcănie pot 

constitui documente de epocă. Punea un mare 

accent pe depistarea și cercetarea 

corespondențelor particulare, arătând că în ele se 

găsesc tezaure autentice inestimabile. Ne 

dezvăluia cât de importante sunt fotografiile, 

desenele, caricaturile pentru a releva amprenta 

documentară a evenimentelor. 

Nicolae Iorga scria cu o incredibilă viteză. 

Articolele de presă le redacta adesea fie în timpul 

ședințelor la Academie, fie pe băncile Senatului 

când participa aproape zilnic la ședințe. Poseda 

harul memoriei distributive, fiind atent în același 

timp la mai multe acțiuni. Era o sărbătoare 

spirituală de înaltă desfătare să întreții o 

convorbire cu Nicolae Iorga. De fapt, erai redus 

la totală ascultare, deoarece el vorbea fără oprire, 

trecând de la o idee la alta, țâșnită spontan, și 

ducându-te ca un șuvoi de ape spre largul liman 

al unei splendide sinteze. Verbul său te captiva, 

te încântau variația imaginilor și neașteptata 

succesiune a unui vocabular colorat, expresiv, 

curgând într-o cuceritoare înlănțuire de 

nestemate. Cunoștea profund limba strămoșească 

și căuta s-o exprime în forma cea mai autentică, 

respectând acel parfum al graiului, uneori arhaic, 

dar niciodată obositor sau ininteligibil. Deși mare 

poliglot, se ferea total de folosirea neologismelor, 

ca și de expresiile „prețioase”, „abracadabrante” 

care, cum spunea el, abundă în stilul 

contemporan, dar strică limba frumoasă și 

limpede românească. Întreținea o perpetuă 

filipică la cursurile sale contra stricătorilor de 
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limbă și a producțiilor literare lipsite de valoare 

sau imorale. În schimb, elogia așa zisele „cărți 

reprezentative din cultura umanității.” 

O mare însușire a sa era spiritul de 

comunicare, umorul său, uneori naiv, simplitatea 

cu care înconjura convorbirea cu cei din jur. 

Avea un incredibil har al evocării. Aceasta îl 

transfigura complet, avea un nețărmurit dar de a 

actualiza minuțios și colorat icoanele istorice, 

învăluindu-le într-un lirism emoționant. Mi-am 

dat seama cât de profund liric și uman era titanul. 

Povestea la o masă la Botoșani unor prieteni 

cum la vârsta de 14 – 15 ani s-a îndrăgostit de 

niște doamne care i se păreau de o frumusețe 

încântătoare. După o lipsă de 10 ani, 

reîntorcându-se la Botoșani și întâlnindu-le pe 

doamnele acelea, nu-i venea să creadă ochilor. În 

locul frumuseții de odinioară, vedea niște stafii, 

niște bătrâne urâte, adevărate sperietori. Altădată, 

venind vorba într-un cerc cultural despre barba 

sa, Nicolae Iorga a povestit cu haz cum falnica sa 

barbă a luat foc și a ars. 

 – Și ce s-a mai întâmplat după aceasta? A 

întrebat un interlocutor. 

 – Ce să se întâmple? Am lăsat-o să crească 

iarăși și a ajuns în forma asta de acum care nu 

mai este cum a fost. 

 

Geo Călugăru:  Spuneați că avea simțul 

umorului. Aflându-ne la finalul dialogului, îmi 

puteți proba aceasta? 

 

Dan Smântânescu: Îi plăceau anecdotele, le 

savura cu o naivă simplitate și adesea debita el 

însuși „bancuri” la care râdea înainte de a le 

termina. În intimitate, era așa cum spune românul 

– „o grădină de om” –  râzând cu poftă și 

savurând glumele, calambururile, picanteriile și 

poantele bine închegate. 

 

 
Savantul Nicolae IORGA 

 

Noutăţi editoriale 

Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 

2000. Volumul II 

 

       Distinsul domn Nicolae VASILE, om de 

ştiinţă şi redutabil scriitor şi publicist din 

Bucureşti, a iniţiat în anul 2018, prin Cenaclul 

Literar ing, al cărui coordonator este, un mare 

proiect cultural, jurnalistic, literar - proiectul 

Scriitori din Generaţia 2000. Primul volum din 

Enciclopedia Scriitori din Generaţia 2000, tipărit 

în anul 2020 la Editura UZP din Bucureşti a avut 

un mare succes. Cu certitudine şi Enciclopedia 

Scriitori din Generaţia 2000, volumul II, 

apărut spre sfârşitul anului 2021, la Editura UZP 

(Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România), 

coordonator Prof. univ. Nicolae Vasile v-a avea 

succes şi răsunet pronunţat pentrucă în paginile 

acestei bijuterii sunt trecute mari personalităţi ale 

scrisului românesc contemporan. Din nefericire a 

plecat dintre noi Domnul DORU DINU 

GLĂVAN, Preşedintele UZPR şi al Editurii 

UZP, iniţiatorul proiectului editorial şi jurnalistic 

Enciclopedia Scriitori din Generaţia 2000, cu 

puţin timp înainte de definitivarea vol. II. 

Domnul Nicolae VASILE afirmă: ,,A fost omul 

potrivit pentru aniversarea primei sute de ani din 

istoria UZPR!” Dumnezeu să-l odihnească! 

 Prezint în cele ce urmează, întregul colectiv de 

autori al acestei enciclopedii: Nicolae VASILE, 

Mihai STAN, Antoaneta RĂDOI, Ionel MARIN, 

Victor PETRESCU, Nicolae TOMA, Milen 

BADRALEXI, Geo CĂLUGĂRU, Gheorghe A. 

STROIA, Ion Ciocanu, Eugenia DUȚĂ, Eugenia 

ENESCU-GAVRILESCU, Viorel MARTIN, 

Grigore MÂINEA, Camelia OBREJA, Gheorghe 

ŢICLETE și George Toma VESELIU. 

Coordonatorul Enciclopediei, domnul Nicolae 
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Vasile, poet, prozator, dramaturg, filozof, 

jurnalist de certă valoare, a manifestat maximă 

exigenţă şi astfel şi volumul II al Enciclopediei 

devine un instrument util şi valoros, nu numai 

pentru criticii, istoricii literari în studierea 

fenomenului literar ci şi o modalitate firească de 

promovare a Scriitorilor din Generaţia 2000.   

       Enciclopedia, realizată în format A4, are 

coperți color, cartonate, grafica interior color și 

536 de pagini, reprezintă desigur o lucrare de 

excepţie şi un început promiţător de cunoaştere, 

aprofundare şi răspândire a literaturii române din 

secolul XXI. Criticul literar George Toma 

VESELIU prezintă reacţiile la apariţia vol.I al 

Enciclopediei Scriitori din Generaţia 2000, sub 

titlul ,,DE CE O NOUĂ EVALUARE A 

LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE, 

ÎN VIZIUNEA LUI NICOLAE VASILE? iar 

domnia sa interesanta abordare sistemică a 

fenomenului literar contemporan, căile de 

creştere, promovare a literaturii române, despre 

critica literară şi evoluţia sistemică a literaturii 

române contemporane, în articolul ,,ANALIZA 

SISTEMICĂ A LITERATURII GENERAȚIEI 

2000”. 

       Enciclopedia cuprinde două părţi distincte: 

,,Grupări literare” și ,,Despre autori”.  

       În prima parte Grupări literare: sunt trecute: 

Gruparea literară „CATACOMBA” (Antoneta 

RĂDOI); Cenaclul literar „Octavian GOGA” 

(Geo CĂLUGĂRU); Fundația literar-istorică 

„Stoika” (Geo CĂLUGĂRU); Gruparea literară 

„Amprentele sufletului” (Eugenia ENESCU-

GAVRILESCU); Gruparea literar-artistică 

„Cronica timpului” (Nicolae VASILE); Cenaclul 

literar „AntiM” (Camelia OBREJA); Din culisele 

epigramei (Viorel MARTIN); Gruparea 

„Detectiv literar” (Nicolae VASILE); Asociaţia 

cultural-umanitară ,,Luceafărul de Vest” din 

Timişoara (Grigore Mâinea). 

Toate aceste mişcări literare, fundaţii, asociaţii, 

cenacluri literare  sprijină şi promovează lite-

ratura şi cultura română, pe scriitorii români din 

ţară şi diaspora românească.  

       Partea a doua cuprinde un număr de 53 de 

scriitori români din ţară şi din întreaga lume. 

Fiecare scriitor este trecut cu date biobliografice, 

aprecieri critice și extrase din operă. Consider că 

este firesc să-i trec pe toţi cei antologaţi, cuprinşi 

în Enciclopedie: Angela BURTEA (Gheorghe A. 

STROIA); Alexandru CAZACU (Nicolae 

VASILE); Elena CĂPĂȚÎNĂ (Gheorghe A. 

STROIA); Ecaterina CHIFU (Gheorghe A. 

STROIA; Virgil CIUCĂ (Ionel MARIN); 

Issabela COTELIN (Antoneta RĂDOI); Pompiliu 

CREȚU (Ionel MARIN); Horia CRIOS (Nicolae 

VASILE); Corneliu CRISTESCU (Nicolae 

VASILE); Ion CUZUIOC (Antoneta RĂDOI); 

Nelu DANCI (Nicolae VASILE); Ligya 

DIACONESCU (Gheorghe A. STROIA); Ștefan 

DOROFTEI (Nicolae VASILE); Eduard Dorin 

ENE (Antoneta RĂDOI); Constantin ENESCU 

(Antoneta RĂDOI); Mihai EPURE (Geo 

CĂLUGĂRU); Mihaela GAVRILUȚĂ-

HUȚANU (Nicolae TOMA); Dumitru 

GĂLEȘANU (Gheorghe A. STROIA); Mihai 

Valentin GHEORGHIU (Antoneta RĂDOI); Ion 

HAINEȘ (Antoneta RĂDOI); Mircea 

IVĂNESCU (Milen BADRALEXI); Cleopatra 

LUCA (Geo CĂLUGĂRU); Elena MITRU 

(Antoneta RĂDOI); Titina NICA ȚENE (Nicolae 

VASILE); Victor PENCU (Antoneta RĂDOI); 

Andrei Mihai POGANY (Nicolae VASILE); 

Mariana POPA (Nicolae VASILE); Coca 

POPESCU (Antoneta RĂDOI); Hristache 

POPESCU (Gheorghe ȚICLETE); Iulian 

POPESCU (Nicolae VASILE); Ioan RAȚIU 

(Eugenia DUȚĂ); Tatiana RĂDULESCU 

(Nicolae VASILE); Aurelia RÎNJEA (Antoneta 

RĂDOI); Nicolae ROTARU (Antoneta RĂDOI); 

Costel STANCU (Nicolae TOMA); Elena 

Cristina ȘTEFAN (Antoneta RĂDOI); Dan 

TIPURIȚĂ (Antoneta RĂDOI); Ionuț ȚENE 

(Nicolae VASILE); Elena VIZIR (Ion 

CIOCANU); Leonard I. VOICU (Antoneta 

RĂDOI); Gina ZAHARIA (Antoneta RĂDOI); 

Ion CUZUIOC (Antoneta RĂDOI); Daniela 

Olguța IORDACHE; Margareta BINEAŢĂ-

CRISTEA (Mihai STAN); Issabela COTELIN 

(Antoneta RĂDOI); Bianca TIMŞA 

STOICESCU (Antoneta RĂDOI); Octav Cornel 

LICA (Antoneta RĂDOI); Corneliu BERBENTE 

(Mihai STAN); Alex Ionuţ MIHAI (Antoneta 

RĂDOI); Julian RADU (Antoneta RĂDOI); 

Marian ILIE (Antoneta RĂDOI). 

Urmează câteva pagini de interesante aforisme 

marca Nicolae VASILE despre: iubire, căsătorie, 

artă, filozofie-istorie, credinţă, etc. Interesant este 

şi ultimul articol intitulat ,,Elemente intuitive, 

filozofice şi terminologice, de sistemism” al 

domnului Nicolae VASILE. Pentru imensul efort 

intelectual, fizic şi financiar în apariţia acestei 
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minunate bijuterii literare, În două volume, 

merită felicitările, preţuirea şi prietenia noastră. 

Felicitări colectivului de autori, promotorilor 

culturali, scriitorilor antologaţi şi Editurii UZP 

pentru profesionalism în editarea Enciclopediei. 

Volumul este postat pe site-ul 

 www.revistedecultura.com.  

Ionel MARIN 

Varianta tipărită poate fi cumpărată de la 

Librăria AGIR, Bd. Dacia, nr. 26, Sector 1, 

București, tel. 021-319 49 45, e-mail: 

libraria@agir.ro, web: www.agir.ro/librarie. 

Se pot face livrări și prin poștă. 

 

 

Romanul ,,Visul Măriei sale”, autor Andrei 

Breabăn, editura Timpul, Iași, 2021 

 

   Scriitorul Andrei Breabăn, prin romanul 

,,Visul Măriei Sale”, face o călătorie istorică 

interesantă, prezintă evenimente de maxim 

interes, situaţia geo-politică din evul mediu, 

istoria zbuciumată a Moldovei, perioadă de 

dinaintea înscăunării lui Ștefan Cel Mare și Sfânt, 

dar și a întronării noului Patriarh al Constanti-

nopolului, inclusiv personalitatea celui mai 

important domnitor moldav-Ştefan cel Mare. 

    Toate cele trei prefeţe semnate de Constantin 

Dram, Cezar Dobre și Ion Popescu-Brădiceni, 

scot în evidenţă faptul că domnul Breabăn, 

folosindu-se de o imaginaţie bogată realizează o 

atmosferă credibilă, insuficient prezentată în 

documentele vremii, conturând dialoguri, 

personalități cu un har de excepție, în primul rând 

faptele eroice ale lui Ştefan cel Mare, dând viață 

unei lumi ce părea uitată în negura timpului.  

   Scoate în evidenţă patriotismul, iubirea de glie, 

curajul şi marea jertfă pentru apărarea pământului 

sfânt al Moldovei. Demersul istoric, literar al 

scriitorului Andrei Breabăn este lăudabil, 

constituie un exemplu frumos pentru suflarea 

românească şi un îndemn la meditaţie şi 

implicare, la preţuirea libertăţii şi brazdei 

străbune. Romanul ,,Visul Măriei sale”,  are două 

volume. Vol. I Cneaghina Maruşca; Vol. II 

Stăpân în Ţara Moldovei. Felicitări autorului 

pentru documentare şi oferirea poate a celui mai 

interesant roman istoric despre domnitorul Ştefan 

cel Mare. Felicitări! (Ionel MARIN) 

Monografia comunei Câmpuri, autori: Costică 

Drîstaru şi Dr. Doina Sturzu Năstase, 

Editgraph, Buzău, 2021 

 

 
      În cuvântul de întâmpinare scriitorul 

Gheorghe Petcu afirmă: ,,Monografia comunei 

Câmpuri este una ,,nonconformistă” adică 

nesupusă tiparelor rigide ale acestui gen - cu 

multe date, cifre, comparaţii despre evoluţia 

localităţii de-a lungul timpului”. Autorii au depus 

un efort mare în studierea arhivei documentare, 

de la biblioteci dar şi direct de la oamenii în 

vârstă din comună. Prin multitudinea de 

informaţii şi date concrete pot afirma că s-a reuşit 

prezentarea cu succes a istoriei, valorilor şi 

tradiţiilor specifice comunei Câmpuri din judeţul 

Vrancea. În această comună s-a născut şi trăit 

ţăranul Ion Roată, luptător neînfricat pentru 

Unirea Principatelor Române. Aici s-a născut 

numeroase personalităţi, printre care: Dr. Doina – 

Sturzu Năstase, Gina Gogean-Groza, campioană 

mondială, profesori, ingineri, doctori, procurori, 

ofiţeri, veteranul erou Grigoraş Apostol, aviator 

participant la cele două răboaie mondiale.  Şi 

despre aproximativ 300 de eroi ai comunei care 

s-au sacrificat pentru apărarea patriei române. 

Vom găsi documente, informații, date istorice 

mai vechi de 100 de ani și care întregesc profilul 

comunei Câmpuri, cu aspecte legate de 

învăţământ, obiceiuri, tradiţii, cultură şi alte 

aspecte din viaţa comunei.   

Felicitări autorilor şi îmbrăţişări gospodarilor, 

locuitorilor frumoasei comune Câmpuri. 

Ionel MARIN 

http://www.revistedecultura.com/
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PROIECTE BOGDANIA 

 

 Festivalul - Concurs internaţional de creaţie 

literară „BOGDANIA”, Ed. a XI-a, 2022 

 

Regulament 

 

Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” şi 

revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” din 

municipiul Focşani, Str. Contemporanul, Nr. 28, 

judeţul Vrancea organizează: 

Festivalul - Concurs internaţional de creaţie 

literară „BOGDANIA”, ediţia a XI-a, 2022 

Scopuri: 

* stimularea interesului pentru literatura română 

contemporană şi a respectului pentru valorile 

moştenite. 

* dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinţei de 

afirmare şi pentru ieşirea din anonimat al celor 

care creează şi care au talent deosebit. 

* promovarea în revistele de cultură şi în 

Antologii literare a câştigătorilor şi creaţiilor 

valoroase din fiecare secţiune literară. 

Participanţi: - Autori, care nu au volume 

tipărite, pe două secţiuni de vârstă, astfel:  

- Secţiunea pentru TINERI între 15-30 de ani. 

- Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani, 

indiferent de vârstă. 

Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă şi 

eseu doar pentru creatori fără volume 

publicate. 
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times 

New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu 

diacritice şi să nu depăşească 3-4 pagini A4 

pentru fiecare gen literar, într-un singur 

document în format .doc sau .docx la adresa de e-

mail: ionelmarin55@gmail.com 

Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 martie  – 30 

aprilie 2022, la adresele: 

a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu 

menţiunea ”Pentru concurs”.  

       b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară 

”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul 

nr. 28, Cod 620065, judeţul Vrancea, cu 

menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.  

Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe 

un plic închis, cuprinzând date despre autor 

(nume, prenume, data naşterii, profesia, adresa de 

corespondenţă, telefonul, precum şi o scurtă 

prezentare a activităţii literare). 

Textele trimise după data de 30.04.2022 (data 

poştei) nu vor fi luate în considerare, de 

asemenea cele care nu sunt dactilografiate 

corespunzător (fără diacritice). 

Corectarea textelor se va face de către un juriu 

format din 5 (cinci) personalităţi: critici literari, 

scriitori și oameni de cultură români. Se va 

întocmi o fişă de participare pentru fiecare 

concurent.  

În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în 

mod corect şi obiectiv, pe bază de note, 

concurenţii câştigători pe secţiuni. 

Premianţii vor fi anunţaţi în data de 31 mai 

2022, prin e-mail şi telefonic. 

Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi 

în funcție de calitatea textelor,  diplome speciale 

din partea revistei de cultură Bogdania şi a 

partenerilor. 

Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, 

indiferent de secţiunea la care a participat i se va 

acorda ”TROFEUL „BOGDANIA”, 2022. 

Persoanele care vor să sprijine proiectul o pot 

face prin donaţii ori sponsorizare în contul 

Asociaţiei Cultural-umanitare Bogdania: 

RO11BRMA0999100047750380, în RON, Banca 

Românească, Filiala Focșani, CIF 29080784, cu 

menţiunea pentru Festivalul Bogdania, 2022. 

Festivitatea de premiere se va ţine la începutul 

lunii iunie 2022, în locaţia ce va fi făcută public 

şi cunoscută dvs. cu cel puţin 5 zile înainte.  

Găsiţi informaţii şi pe site-ul: 

www.revistabogdania.ro 

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în competiția 

literară. Tuturor succes şi numai bine! 

 

 
Relaţii suplimentare: 

Scriitor Ionel MARIN  
e-mail: ionelmarin55@gmail.com;  

Mobil: 0752862369; 0728217492;   

mailto:ionelmarin55@gmail.com
http://www.revistabogdania.ro/
mailto:ionelmarin55@gmail.com
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Concursul de creaţie literară pentru elevi 

,,BOGDANIA”, ediţia IV-a, 2022 

 

Regulamentul concursului 

  

Asociaţia Cultural-umanitară ,,BOGDANIA” din 

municipiul Focşani şi revista de cultură 

,,BOGDANIA” consideră util şi benefic să 

continue proiectul literar, început acum trei ani, 

pentru elevi de Şcoală gimnazială, vârsta 7-15 

ani. 

 

Scopuri: 

      Descoperirea de noi talente din rândul 

elevilor din clasele I-VIII, stimularea interesului 

pentru creaţie literară şi promovarea dorinţei de 

afirmare a copiilor care creează şi au înclinaţii 

deosebite pentru limba română. 

 

Participanţi: - Elevi ai Şcolilor Gimnaziale  din 

Vrancea şi din ţară, din clasele I-VIII. 

 

Secţiunile concursului: poezie şi proză scurtă.  
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times 

New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu 

diacritice şi să nu depăşească 3 pagini A4 pentru 

fiecare gen literar (minim 3 poezii), într-un 

singur document în format .doc sau .docx la 

adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com  

 

Trimiterea creaţiilor: 01 februarie – 28 

februarie 2022, la adresele: 

a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu 

menţiunea ,,Pentru concurs”.  

       b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară 

,,BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul 

nr. 28, Cod 620061, judeţul Vrancea, cu 

menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.  

Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe 

un plic închis, cuprinzând date despre elev 

(nume, prenume, data naşterii, clasa, adresa de 

corespondenţă, precum şi denumirea Şcolii 

Gimnaziale, profesor/îndrumător, localitatea şi 

judeţul). 

Textele trimise după data de 28 februarie 2022 

(data poştei) nu vor fi luate în considerare, de 

asemenea cele care nu sunt dactilografiate 

corespunzător (fără diacritice). 

 

Corectarea textelor se va face de către un juriu 

format din 3 (trei) poeţi, prozatori, critici literari 

din România. Se va întocmi o fişă de participare 

pentru fiecare concurent.  

În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili pe 

bază de note, concurenţii premiaţi la poezie şi 

separat la proză scurtă, pentru elevii din: 

a) Clasele I-IV;  

b) Clasele V-VIII 

 

Premianţii vor fi anunţaţi în data de 15 martie 

2021, prin e-mail şi telefonic. 

Se vor acorda Premii şi în funcție de calitatea 

textelor și diplome speciale din partea revistei 

Bogdania şi a partenerilor concursului Bogdaniei. 

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în competiția 

literară. Vom primi cu bucurie creaţiile voastre, 

poezii, poveşti, povestiri legate de copilărie, 

amintiri din vacanţe, obiceiuri şi tradiţii de Paşti, 

despre istorie, natură, şcoală, familie, etc.  

 

Tema este la alegerea voastră. Să ne trimiteţi 

lucrări proprii, nepublicate.  

 

Festivitatea de premiere se va desfăşura în 

perioada 20–25 martie 2022. 

 

 
Palatul naţional al copiilor din Bucureşti 

 

Relaţii suplimentare: e-mail:  

ionelmarin55@gmail.com;  

Mobil: 0752862369; 0728217492;  

Preşedintele Asociaţiei culturale Bogdania,  

Scriitor Ionel MARIN 

mailto:ionelmarin55@gmail.com
mailto:ionelmarin55@gmail.com
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Evenimente cultural-artistice 

Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum, ediţia a VII-a, Suceava, 2021 

 

Se poate și pe timp de pandemie   

 Sfidând atmosfera tensionată cauzată de 

lunga perioadă de pandemie, în perioada 25 – 26 

noiembrie 2021, Biblioteca Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Centrul 

de Reușită Universitară și Alianța Franceză din 

Suceava, a organizat, în format hibrid, cea de-a 

VII-a ediție a Salonului Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum, dedicată Zilei Bucovinei, 

eveniment memorabil în istoria noastră națională, 

cu conexiuni speciale raportat la locul unde s-a 

desfășurat acțiunea și de unde provin cei mai 

mulți dintre participanți. 

După o întrerupere de un an, singurul 

Salon de carte organizat în 2021 într-o 

universitate din România s-a bucurat de o largă 

participare din Republica Moldova, Ucraina, 

Franța, Statele Unite ale Americii și România, 

numărul mare de invitați având ca rezultat o 

acțiune culturală activă și bogată în activități.  

La această ediție au participat cu standuri, 

20 de edituri, case editoriale și librării de 

prestigiu, în format fizic sau online. Cele șase axe 

importante de dezbatere pe care s-au structurat 

evenimentele Salonului au suscitat un interes 

deosebit atât din partea celor care au luat parte la 

ele cât și a publicului sucevean, atras de tematica 

propusă și de nevoia de cultură atât de afectată de 

lunga perioadă de pandemie. Temele principale 

ale evenimentului au fost : Publicarea, editarea și 

accesul la publicații; Nevoia de lectură, nevoia de 

informare; Când, cum și ce mai scriem?; Ziua 

Internațională a Profesorului de Limbă Franceză; 

Diversificarea formelor de lectură; Noi 

experiențe ale vieții. 

Pe parcursul celor două zile au avut loc 

peste 30 de lansări și prezentări de carte și reviste 

de cultură sau pe diverse specialități, conferințe 

pe teme de interes, numeroase întâlniri cu autorii, 

editorii, cu personalități ale culturii românești și 

străine, cu tineri creatori de literatură, sesiuni de 

autografe, evenimente care s-au desfășurat în 

Holul Central al Corpului istoric al Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, în Sala de lectură 

„Mihail Iordache” și în Sala de lectură Periodice, 

dezbaterile având ca obiectiv prioritar să 

promoveze cartea și lectura. 

Invitatul de Onoare al acestei ediții a fost 

Editura Cartier din Chișinău, reprezentată online  

de  Gheorghe Erizanu, director al editurii, și 

onsite de cartea Cernăuţi. Obiecte pierdute, 

aparținând domnului Mircea A. Diaconu, 

prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, remarcabil scriitor și critic literar 

sucevean, membru al  Uniunii Scriitorilor din 

România, carte lansată în cadrul manifestării, 

care a primit și diploma „Cea mai vândută carte a 

Salonului”. 

Din multitudinea de evenimente cuprinse 

în programul Salonului de carte pot fi enumerate 

alături de multe altele în ordinea în care s-au 

derulat: Lansarea  Revistei Anadiss, nr. 31, 2021, 

Apariții editoriale 2019 – 2021 în spațiul 

cernăuțean, Lansarea proiectului studențesc 15 

minute de lectură pe zi, Lansarea  Revistei 

Bucovina Medicală, nr. 1 – 4, 2021, Lansări de 

carte: Sfânta Mănăstire Voroneț. Trei decenii de 

la reînființare, autor Monahia Elena Simionovici, 

Suceava, Editura Mușatinii, 2021, Stavrofora 

Irina Pântescu, Întâia Stareță a Mănăstirii 

Voroneț, autor Carmen Cornelia Balan, Suceava, 

Editura Mușatinii, 2021, Cernăuți – Obiecte 

pierdute, autor Mircea A. Diaconu, Chișinău, 



Bogdania…………………………………………………………………..........Anul X, Nr. 91-92/2022 

  
      95 

 
  

Editura Cartier, 2021, Amintiri din viața mea, 

autor Octavian Ionescu, Iași, Casa Editorială 

Demiurg, 2021, Wild Flower: The True Story of a 

Romanian Girl in Africa, autor Nina Smart, 

Bucureşti, Anamarol Publishing House, 2021, 

Visul Măriei Sale, autor Andrei Breabăn, Iaşi, 

Editura Timpul, 2021. 

Alianța Franceză din Suceava a organizat 

în cadrul Salonului de Carte Alma Mater 

Librorum „Ziua Internațională a Profesorului de 

Franceză”, eveniment cu largă rezonanță 

internațională ce a fost marcat prin: vernisajul 

expoziției de afișe ale activităților francofone 

organizate de profesorii de limba franceză din 

județul Suceava; lansarea volumului Grammaire 

de la langue roumaine – Gramatica limbii 

române  de V. Mircesco, ediție îngrijită de prof. 

univ. dr. Rodica Nagy; dezbaterea Que lisent les 

ados?/ „Ce mai citesc adolescenții?” cu 

participarea a 12 elevi și 3 profesori de la Liceul 

„Amboise Paré” din Laval, Franța; prezentarea 

proiectelor Librăriei M’Lire din Laval; lansarea 

numărului 5 al revistei Rythmes, couleurs et 

paroles francophones de promovare a limbii 

franceze, a civilizațiilor și culturilor francofone; 

prezentarea cărților și metodelor de franceză ale 

Centrului de carte străină Sitka București, 

înmânarea atestatelor eliberate de Organizația 

Internațională a Francofoniei la stagiul “La 

Rentrée francophone” ediția 2021 a elevilor și 

profesorilor participanți. 

În cadrul evenimentelor Salonului s-au 

înmânat 14 diplome speciale (Invitatul de 

Onoare, Cel mai fidel cititor al Bibliotecii USV, 

Cartea Salonului  (carte românească, carte 

străină), Cel mai prolific autor, Cea mai vândută 

carte a Salonului, Cel mai cunoscut și apreciat 

autor-femeie, Cea mai înaltă calitate în Educație, 

Pentru cel mai îndelungat parteneriat, Cel mai 

fidel journalist, Românii din diaspora, Pentru 

militantism românesc, Cea mai tânără editură) și 

peste 50 de diplome de participare. 

Comitetul de organizare a Salonului, 

format din prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, directorul bibliotecii academice și 

motorul întregii manifestări, permanentă sursă de 

inspirație pentru toți cei din jurul său, și 

bibliotecarele Antoaneta Mihailescu, Liliana 

Ciobanu, Lăcrămioara Ciobanu şi Mihaela 

Cristea, a urmărit îndeaproape atingerea 

obiectivelor propuse de proiect.  

Aspecte de la Salonului Internațional  de   

Carte Alma Mater Librorum 

 

 

 
Participanții au apreciat varietatea si 

densitatea evenimentelor moderate de amfitrioni 

desemnați din rândul oaspeților si gazdelor. 

Salonul a reprezentat o excelentă oportunitate de 

a stabili contactul direct între producătorul de 

carte (autor și editură) și cititor, fiind astfel o 

modalitate de deschidere a unor noi căi de dialog, 

de colaborare, având ca punct de plecare cartea. 

Cu  speranța de a fi și în acest an 

promotorii unor evenimente de acest gen, ca 

instituție de cultură ne vom strădui să ne onorăm 

angajamentele asumate prin Statutul de 

funcționare a instituției și să respectăm prin o 

implicare cât mai activă memoria celui care i-a 

consacrat numele, Marele Voievod Ștefan cel 

Mare și Sfânt al Moldovei.  

Conștienți de nevoia de cultură tot mai 

acută pe fondul înstrăinării sociale din ultimii ani 

colectivul  Bibliotecii Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava adresează și pe această cale 

mulțumiri celor care au luat parte  la cea de-a 

VII-a ediție a Salonului Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum, atât ca invitați cât și ca 

spectatori, cu nădejdea de a ne reîntâlni cu unii 

dintre ei și în luna mai 2022, când ne-am propus 

să aibă loc o următoare manifestare culturală. 

   

Mihaela  Cristea, Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava  

https://www.goodreads.com/author/show/15644028.Nina_Smart
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ZIUA CULTURII ROMÂNE, ianuarie 2022 

 

 
Statuia lui Mihai Eminescu din Focşani 

 

Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită pe data 

de 14 ianuarie 2022, la sediul Universității din 

Focșani, în cadrul unui eveniment organizat de 

Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, în parteneriat cu Centrul Cultural 

Vrancea şi Muzeul Vrancei, instituțiile de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Vrancea.  

 

 
La eveniment au participat: președintele 

Consiliului judeţean Vrancea, Prof. Cătălin 

Toma, vicepreședintele Ionel Cel-Mare şi 

viceprimarii municipiului Focşani, doamnele: 

Ana-Maria Dimitriu şi Alexandra Tătaru.  

În cadrul evenimentului, doamna Oana Raluca 

Boian, managerul Bibliotecii Județene, ,,Duiliu 

Zamfirescu”, a prezentat volumul „Poezii” de 

Mihai Eminescu, editat în anul 2021, tradus 

pentru prima dată în limba azeră, sub 

coordonarea domnului Vasile Soare, născut în 

Vrancea, Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al României în Republica 

Azerbaidjan.  

 
 

Cu această ocazie a fost prezentat „Raftul de 

Onoare”, cu cărți valoroase primite ca donaţie, 

cărţi rare sau bibliofile, precum și expoziția de 

carte bibliofilă „Mihai Eminescu”. 

Poetul național Mihai Eminescu a fost   sărbătorit 

de Centrul Cultural Vrancea, prin momente 

muzicale și poetice susținute de: soprana Melania 

Stroia și eleve ale Școlii Populare de Artă din 

Focşani, coordonați de prof. Bogdan Trifan şi 

acompaniați la vioară de prof. Ivan Dumitru. 

 

 
Prof. Ionuț Iliescu, muzeograf la Muzeul Vrancei, 

a prezentat tema „Mihai Eminescu și unul dintre 

intelectualii focșăneni ai vremii”. 

 
În acest an şi Primăria Municipiului Focșani, 

împreună cu instituțiile de cultură din subordine, 

au desfăşurat mai multe activităţi de sărbătorire a  

Zilei Culturii Naționale. Pe 15 ianuarie 2022, 

elevi și profesori din școli și licee focșănene, 

precum și reprezentanți ai Centrului Academic 

Internațional ”Eminescu” Chișinău, pe cei ai 

Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, ai comunităților minorităților din 

Focșani, filolog dr. Teodora Fîntînaru și 

Directorul Teatrului Municipal ”Maior Gh. 

Pastia” din Focșani, actorul Sorin Francu, au 

încântat publicul prin citirea în 10 limbi, la 

https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/de-ziua-culturii-nationale-2022-se-va-recita-luceafarul-in-10-limbi-straine-la-focsani
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Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”, a poemului 

,,Luceafărul”, capodoperă a geniului eminescian. 

Seara începând cu ora 18.00 în sala de spectacole 

a Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia” din 

Focșani, a avut loc un spectacol literar, muzical și 

coregrafic dedicat Zilei Culturii Naționale și 

împlinirii a 172 ani de la nașterea poetului 

național Mihai Eminescu, realizat de artiștii 

Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”, ai 

Ateneului Popular ”Mr. Gh. Pastia” și ai 

Teatrului Municipal ”Mr. Gh. Pastia”, Corul 

Pastorala, elevi şi profesori ai Liceului de Arte ” 

Gh. Tattarescu” din Focșani. 

      Evenimente asemănătoare au avut loc în 

Bucureşti, în numeroase localitățile din țară, la 

Chișinău, Cernăuți și în comunitățile de români 

din Europa, Canada, etc. prin manifestări fizice şi 

online, în funcţie de starea pandemică actuală. 

Cu prilejul ZILEI CULTURII NAŢIONALE, 

Asociaţia cultural-umanitară Bogdania, în 

colaborare cu Biblioteca municipală ,,Elena 

Lahovary” din Adjud, directoare Prof. Tatiana 

VALEA, a oferit, online, momente de suflet, 

inedite, prin care am sărbătorit pe Eminescu, 

la172 de ani de la naștere sa şi am omagiat pe 

clasici şi pe slujitorii contemporani ai literaturii şi 

culturii române. 

Am readus în memoria noastră scriitori de 

valoare internaţională şi o recunoştinţă aparte faţă 

de toţi cei care au contribuit la creşterea 

patrimoniului cultural românesc, la cunoaşterea, 

răspândirea şi îmfrumuseţarea limbii române, 

comoară nepieritoare a neamului.  

Dintotdeauna poeţii, scriitorii, pictorii, sculptorii, 

muzicienii şi toată galeria de artişti consacraţi ori 

amatori, au adus contribuţii la promovarea 

valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, la 

înălţarea altarului sfânt din sufletul nostru mereu 

încercat şi mereu primind lumina continuităţii şi 

mântuirii. Din galeria oamenilor de cultură 

amintesc: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 

Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Preda, 

Ion Creangă, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, 

Simion Mehedinți, Mircea Eliade, Constantin 

Noica, Constantin Brâncuşi, George Enescu și 

lista este foarte mare, impresionantă şi mereu se 

adaugă noi nume, acesteia. Creatorii limbii 

române au aprins şi întreţinut flacăra candelei 

iubirii şi dăinuirii într-u frăţie şi armonie. Printre 

aceştia se numără şi inegalabilul poet Mihai 

Eminescu. Astăzi, 15 ianuarie 2022 se împlinesc 

172 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei 

românești. A fost şi prozator, dramaturg, filozof, 

cugetător și strălucit gazetar. De aceea filosoful 

Constantin Noica l-a numit pe Eminescu: ,,omul 

deplin al culturii româneşti”.  

Eminescu, omul universal, ,,românul absolut”, 

este încă ,,expresia integrală a sufletului 

românesc”, după cum afirma savantul Nicolae 

Iorga. Acad. Ioan-Aurel Pop afirmă: ,,Eminescu 

exprimă în opera sa, întreaga istorie a culturii 

românești și europene” 

 
Mihai Eminescu a rămas viu în inimile noastre, 

flacăra vie a neamului nostru. Prin creaţiile sale 

nemuritoare, dăruirea până în ultima clipă pentru 

naţia română, rămâne un strălucit exemplu pentru 

noi şi pentru generaţiile viitoare. Eminescu ne-a 

luminat viitorul, ne-a învăţat ce înseamnă 

veşnicia. În toată ţara, dar şi pe plaiurile mioritice 

există o puternică forță creatoare, mulţi scriitori 

care fac cinste Vrancei, literaturii şi culturii 

contemporane. Se impune ca necesitate creşterea 

respectului faţă de oamenii de cultură români, a 

dragostei faţă de cartea românească şi de valorile 

româneşti din toate domeniile de activitate. 

Revista de cultură Bogdania, intrată în anul al 

zecelea de existenţă, a cuprins în paginile sale 

numeroase articole, creaţii literare şi 

documentarii cu referire la istoria şi cultura 

română. Şi prin cele zece ediţii derulate ale 

Festivalul-concurs international de creaţie literară 

Bogdania, am stimulat pe tinerii creatori români 

de pretutindeni să contribuie la cunoaşterea, 

răspândirea şi afirmarea literaturii şi culturii 

române în lume. Şi în acest an continuăm cu 

proiectele Bogdaniei şi cred într-o revigorare a 

culturii române și în afirmarea identităţii şi 

conștiinței naţionale, româneşti. Doar îmbrăcaţi 

în iubire şi strivind răutatea vom putea trăi în 

armonie şi fericire. Dumnezeu să ne ajute!  

De ziua Culturii Române primiţi  un călduros şi 

frăţesc LA MULŢI ANI! 

Scriitor Ionel MARIN 
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