
1 
 

 

GÂND ROMÂNESC 

Revistă de cultură, ştiinţă şi artă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni 

se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am transcris-

o din buchiile voastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale 

limbilor surori”. 

                                                                MIHAI EMINESCU 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

GÂND ROMÂNESC 

REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ 

 

 

 

 

                                      ANUL XXVII, NR. 7 (301)                                                                                         

          NOIEMBRIE  2017   

 

 

 

 

                                           

 

 

EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ „GÂND ROMÂNESC, 

GÂND EUROPEAN” ŞI EDITURA „GENS  LATINA” 

ALBA IULIA 

 

               

 

          



4 
 

                    Revistă fondată în 1933 de Ion Chinezu 

 

         Fondator serie nouă 

        Virgil Şerbu Cisteianu 

              Director general 

 

Director: Ironim Muntean 

 

Director adjunct: Gheorghe Dăncilă 

 

    Secretar general de redacţie 

        Ioan Alexandru Aldea 

 

Membrii colegiului de redacţie: 

 

George Baciu 

Victoria Fonari 

Vasile Frăţilă 

Galina Furdui 

Daniela Gîfu 

Vistian Goia 

Marcel Miron 

Marian Nencescu 

Roxana Pavnotescu 

Viorel Pivniceru 

Iuliu Pârvu 

Ciprian Iulian Şoptică 

Mihaela Emilia Vladu 

 

 

 

                                   Copyright Editura Gens Latina 

                        I.S.S.N.: 1843-21882 

Revista este înregistrată la Biblioteca Naţională a Românie  Bucureşti, 

Depozitul Legal, Legea 111//1995 modificată  prinLegea/ 594/2004 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate aspira este să-şi înţeleagă 

drept – adică în semnificaţiile esenţiale – timpul în care îi este dat să 

trăiască şi înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe care 

numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală pasiune o pot da”. 

                                     ION CHINEZU 
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                                DECLARAŢIA DE LA OARADEA 

 

       Desfăşurată în cel mai mare secret, şedinţa din data de 12 octombrie 

1918 convocată la Oradea de către comitetul executiv al Partidului Naţional 

Român a avut ca rezultat elaborarea Declaraţiei de autodeterminare a 

românilor din Ardeal şi Ungaria cunoscută şi sub numele de ―Declaraţia de la 

Oradea‖. Era o zi de sâmbătă când liderii adunaţi în casa lui Aurel Lazăr 

trebuiau să decidă modalitatea în care românii îşi puteau îndeplini obiectele 

lor naţionale în situaţia înfrângerii şi destrămării iminente a statului în care 

încă mai trăiau. Motivaţia oficială a întrunirii nu prea lăsa să se întrevadă 

conţinutul discuţiilor, rezumându-se la o formulă generală: ―atitudinea 

comitetului naţional în situaţia politică actuală‖. 

       Întrunirea s-a ţinut în salonul dinspre curte al casei lui Aurel Lazăr, 

avocat, şi a întrunit un comitet mai lărgit din care făceau parte dr. Teodor 

Mihali, dr. Alexandru – Vaida Voevod, dr. Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, 

Ioan Suciu, dr. Gheorghe Popovici, Gheorghe Crişan, Nicolae Ivan, dr. Ioan 

Ciordaş, Ioan Nedelcu, Gheorghe Dobrin, dr. Nicolae Cornean, potrivit 

ziarului Nagyvarad, şi alţii printre care Sever Dan, după mărturiile proprii. 

Comitetul era format din opt membri: dr. Teodor Mihali, dr. Alexandru – 

Vaida Voevod, dr. Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Aurel Vlad, 

Aurel Lazăr, Ioan Ciordaş şi doi invitaţi: Sever Dan, Gheorghe Popovici şi 

Gheoghe Crişan. 
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     Textul declaraţiei, după o copie legalizată de notarul Adunării 

Naţionale de la Alba Iulia 

Întrunirea s-a ţinut în salonul dinspre curte al casei lui Aurel Lazăr, 

avocat, şi a întrunit un comitet mai lărgit din care făceau parte dr. Teodor 

Mihali, dr. Alexandru – Vaida Voevod, dr. Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, 

Ioan Suciu, dr. Gheorghe Popovici, Gheorghe Crişan, Nicolae Ivan, dr. Ioan 

Ciordaş, Ioan Nedelcu, Gheorghe Dobrin, dr. Nicolae Cornean, potrivit 

ziarului Nagyvarad, şi alţii printre care Sever Dan, după mărturiile proprii. 

Comitetul era format din opt membri: dr. Teodor Mihali, dr. Alexandru – 

Vaida Voevod, dr. Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Aurel Vlad, 

Aurel Lazăr, Ioan Ciordaş şi doi invitaţi: Sever Dan, Gheorghe Popovici şi 

Gheoghe Crişan. 

http://www.oradeamea.com/wp-content/uploads/2012/10/declaratiaoradea.jpg


9 
 

Şedinţa a început cu expunerea situaţiei de către Ştefan Cicio – Pop, apoi 

cu prezentarea proiectului de declaraţie a lui Aurel Lazăr, urmat de cel al lui 

Vaida-Voevod şi de redactarea formei finale de către o comisie condusă de; 

       Aurel Lazăr               Alexandru Vaida-Voevod           Vasile Goldiş 

       După ce declaraţia a fost adoptată în unanimitate s-a constituit un 

comitet de acţiune cu sediul la Arad format din şase persoane. O chestiune 

importantă a fost modalitatea de a face cunoscută declaraţia. S-a preferat 

citirea ei în Parlamentul de la Budapesta şi apoi difuzarea ei în presa 

românească şi străină. În această ordine totul pare clar, numai că sursele 

despre această şedinţă diferă în mai multe puncte. 

O discuţie particulară a suscitat paternitatea declaraţiei de autonomie a 

românilor transilvăneni şi din părţile ungurene. Membrii comisiei pentru 

redactarea definitivă erau Vasile Goldiş, Aurel Lazăr şi Sever Dan care 

poveste apoi că Alexandru Vaida-Voevod ―a scos dintr-o dată, din buzunar, 

o filă scrisă cu mâna spunând: vreau să citesc declaraţia aceasta în 

Parlament‖. « Timp de două ore Vasile Goldiş a căutat diferite formule – 

Aurel Lazăr şi cu mine nu aveam pasiunea formulelor – dar toată osteneala 

era în zadar: tot declaraţia scurtă, concisă a domnului Vaida era mai bună. O 

singură modificare de importanţă s-a făcut: pe când în textul domnului Vaida 

se vorbea de rupere de statul ungar, în textul domnului Goldiş ne-am oprit la 

libertatea ce ne luăm noi naţiunea română, de a ne hotărî asupra sorţii 

noastre‖. Istoricul Silviu Dragomir relatează, fără a fi martor ocular, despre 

prezentarea unui proiect de declaraţie, redactat în manuscris pe o filă, de 

către Aurel Lazăr şi « a unui proiect dactilografiat pe trei file, de Alexandru 

Vaida – Voevod. Cel de-al doilea, pe lângă dreptul de autodeterminare, 

susţine în plus că românii din Transilvania sunt ―o parte‖ a naţiunii române, 

care aşteaptă să se integreze, revendică dreptul de reprezentare în faţa 

http://www.oradeamea.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG_6941.jpg
http://www.oradeamea.com/wp-content/uploads/2012/10/Alexandru-Vaida-Voevod.jpg
http://www.oradeamea.com/wp-content/uploads/2012/10/vasile-goldis.jpg
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conferinţei de pace şi de a reuni o adunare constituantă, aleasă prin sufraj 

universal, ca singur for competent de a decide liber soarta poporului său ». 

După câteva obiecţii legate de adecvarea la desfăşurarea rapidă a 

evenimentelor declaraţia a fost din reformulată de Vasile Goldiş şi acceptată 

în unanimitate de Comitetul executiv. Cu toate diferenţele de opinie privind 

numărul celor prezenţi şi a modalităţii de redactare a declaraţiei este clar că 

scopul şedinţei a fost atins: definitivarea unei declaraţii de autodeteminare şi 

―alegerea comitetului de şase‖. Componenţa acestui comitet ca organ 

operativ este şi ea diferită în funcţie de surse. Totul a fost înconjurat de o 

discreţie totală considerată importantă în respectiva situaţie. Diferenţele între 

cele două propuneri de rezoluţii s-au datorat mai ales unor chestiuni de 

formulare şi nu de conţinut. Este singura concluzie la care au ajuns istoricii 

care au analizat această şedinţă pentru că în rest pare să fi câştigat opinia lui 

Vasile Goldiş împărtăşită de istoricul Silviu Dragomir care îi atribuie 

acestuia formularea declaraţiei, desigur pe baza celor două variante propuse. 

Declaraţia de autodeterminare a fost citită de Alexandru Vaida – Voevod 

în Parlamentul de la Budapesta în vinerea următoare la 18 octombrie 1918.  

În aceeaşi zi secretarul de stat american Robert Lansing răspundea cererii de 

armistiţiu adresată de Ungaria pe baza celor 14 puncte wilsoniene că SUA 

susţin cauza cehilor, slovacilor şi a slavilor sudici. Comunicatul a însemnat, 

pe bună dreptate, decesul Austro-Ungariei. Declaraţia românilor citită în 

Parlamentul Ungariei de la Budapesta a căzut într-o ―atmosferă de panică‖ 

pe fondul unor critici acute ale politicii fostului prim ministru ungar, contele 

Istvan Tisza. La 23 octombrie opinia publică maghiară din oraş nu realiza 

încă dimensiunile efective ale actului, dar într-un interviu acordat ziarului 

Nagyvarad Vasile Goldiş răspundea astfel la întrebarea de ce nu erau 

menţionaţi şi românii în nota lui Wilson: ― La întrebare răspund şi eu cu o 

alta: de ce nu e vorba nici de italieni nici de polonezi ? Ar fi pueril să se 

creadă că dacă toate popoarele se emancipează, numai românii vor rămâne 

sub dominaţie străină‖. 

 

Discursul lui Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul maghiar, în care 

este cuprinsă şi declaraţia de la Oradea a Partidului Naţional Român. 

      Alexandru Vaida: 

                                           Onorată Cameră.  

 
N-a sosit încă timpul să încheiem bilanţul războiului mondial. Cu facultăţile 

noastre debile omeneşti, fie cu ajutorul minţii, fie cu al fanteziei, nu suntem 

în stare să prevedem, urmările rele sau bune ale războiului. Un fapt îl putem 

stabili de pe acum. Războiul mondial a avut un rezultat mare: acceptarea din 
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partea tuturor naţiunilor a principiului, că în viitor nu va mai fi deosebire 

între naţionalitate şi naţiune şi naţiunile mari şi mici vor avea drepturi egale. 

Cât de dureros a fost pentru noi, naţionalităţile care ne-am considerat şi 

 numit întotdeauna „naţiune‖ – să fim consideraţi şi trataţi din partea 

autorităţii  de stat drept naţionalităţi. De la întemeierea creştinismului multe 

spirite geniale au luptat pentru propăşirea omenirii şi mulţi au încercat să 

definească bazele de muncă pentru binele şi progresul întregii omeniri. 

Şi dacă au fost spirite, care în evul vechiu şi după întemeierea creştinismului 

au aflat calea adevărată, propagând adevăratele principii ducătoare la scop, 

aceştia n-au avut putinţa să pună în aplicare practică principiile ce le 

profesau. E meritul lui Wilson, că în cunoscutele lui puncte a dat expresie 

acelor principii şi le-a cristalizat aşa, că nu se vor mai putea falsifica 

niciodată. Dacă omenirea va isbuti să realizeze, să înfăptuiască aceste 

principii, atunci de la întemeierea creştinismului încoace n-a fost un 

eveniment mai însemnat ca acesta, pentru omenire. 

 

Hock János: Aşa-i! 

 

Alexandru Vaida: Noi, reprezentanţii micilor naţiuni am aşteptat cu 

nerăbdare atitudinea cercurilor conducătoare ale monarhiei faţă de aceste 

puncte şi naţiunile nemaghiare au primit cu nespusă bucurie ştirea, că oficiul 

de externe al monarhiei a înaintat la Washington propunerea de pace, căci 

astfel s-a recunoscut oficial, atât din partea reprezentanţei noastre externe, 

cât şi din partea guvernului şi partidelor maghiare, că noi de-acum nu mai 

suntem naţionalităţi, ci naţiuni. (Mişcare). Cunoaştem mărimea vremilor prin 

care trecem; cunoaştem că aceste probleme mari nu le putem trata conduşi de 

egoism. Cunoaştem adevărul, care iese la iveală şi într-unul dintre punctele 

lui Wilson, că nu trebuie să lăsăm teren urei, egoismului, când se tratează 

aceste probleme a căror rezolvare reală şi serioasă se poate face numai cu 

ajutorul deplinei sincerităţi. Drept-aceea reprezentanţa organizaţiei naţionale 

a românilor a hotărât să-şi definească atitudinea faţă de aceste puncte şi din 

încredinţarea acesteia, comunic Onoratei Camere următoarea Declaraţiune. 

Onorată Cameră. Nu vreau să intru în polemică cu mult stimatul şef al 

guvernului şi cu oratorii care au vorbit înaintea mea. Daţi-mi voie însă să 

reflectez pe scurt asupra unor enunţuri ale antevorbitorilor. 

Mult stimatul domn ministru-prezident spunea în cuvântarea de ieri 

următoarele: „E ştiut, că guvernul avea de gând să pregătească în decursul 

vacanţei parlamentare proiectele de lege necesare binelui ţării; să pregătească 

reforma administrativă astfel ca să fie mai apropiată de felul de gândire al 

poporului‖. Apoi continuă:  

     N-am prezentat spre desbatere aceste proiecte pentru că între timp s-au 
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făcut în situaţia politică schimbări, care reclamă înlăturarea deocamdată a 

unor probleme care ar putea să producă disonanţă între membrii Onoratei 

Camere. Apoi domnul ministru-president arată că: Primirea punctelor lui 

Wilson nu înseamnă părăsirea atitudinei noastre tradiţionale, întrucât o 

permite aceasta deplina egalitate individuală şi e posibilă pe lângă susţinerea 

unităţii şi indisolubilităţii statului (aşa-i, în stânga), vom îndestuli bucuros 

postulatele naţionalităţilor şi vom intra în tratative cu ele, ori – mai corect zis 

– nu vom trata cu ele, ci după ce le vom asculta dorinţele vom face propuneri 

corespunzătoareparlamentului. 

 

                                     Onorată Cameră!  
 

      Iată, cum şi-o închipuieşte aceasta contele Ştefan Tisza: „Cred, că va 

trebui să convingem cu armele dreptăţii opinia publică a adversarilor noştri, 

că raporturile de-aici sunt mult mai aproape de punctele lui Wilson, şi că 

realizarea postulatelor cuprinse în aceste puncte reclamă înnoiri mult mai 

puţine, decum s-ar crede.Paralel cu aceste opinii, vă rog, consideraţi două 

dintre punctele lui Wilson şi anume înainte de toate punctul al 10-lea care e 

următorul. .. citeşte textul… (n. r. punctul 10 prevedea reajustarea 

frontierelor Austro-Ungariei în baza principiului autodeterminării 

naţionalităţilor, lucru care a permis apariţia statelor Cehoslovacia, Austria, 

Ungaria şi reîntregirea României şi apariţia Regatului Sârbilor, Croaţilor şi 

Slovenilor – viitoarea Iugoslavie)Mişcare în mijloc. Cred că acest punct de 

vedere şi l-a însuşit şi domnul ministru-prezident atunci când s-a alăturat la 

propunerea de pace a ministrului de externe austro-ungar. 

Punctul 4 al lui Wilson enunţă… citeşte textul… (n.r. Dezarmarea era 

propusă la nivel mondial, ca o cerinţă obligatorie pentru menţinerea păcii, 

iar „toate armamentele naţionale vor fi reduse până la ultimul punct 

compatibil cu securitatea ţării.) Ştefan C. Pop: Supremaţia şi egemonia au 

fost cauzele neînţelegerilor. (Sgomot). Alexandru Vaida: Cred, că nu 

trebuie să aduc multe dovezi, cum că între punctul de vedere al lui Tisza şi al 

d-lui ministru-prezident pe deoparte şi între cel al lui Wilson, e o mare 

prăpastie, (Aşa-i, în stânga extremă.), peste care nu se poate trece nici cu 

fabulistica, nici aruncând praf în ochii oamenilor. (Aşa-i, în stânga extremă). 

Domnul deputat, contele Ştefan Tisza vorbeşte şi despre democraţie. 

Problema noastră nu e altceva, decât o latură a democraţiei> dar adevărata 

democraţie nicăieri în lume nu se poate înfăptui înainte de a se soluţiona 

chestiunile naţionale, pentru că numai pe baze naţionale şi în cadre naţionale 

e cu putinţă o dezvoltare în direcţia normală a acestei consolidări. Şi când 

contele Tisza polemizează cu problema naţională, ori, cum o numeşte el, de 
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naţionalitate, la o întrerupere a lui Ioan Hock, care spune că „fără reformă 

electorală nu este pace‖, răspunde: s-o facem asta atunci, când suntem forţaţ 

Juhász Nagy Sándor: Aceasta e politică de sinucidere. (Sgomot în stânga). 

Kun Béla: Cuvântare antinaţională!Ioan Flock: Şeful! Fényes László: Vă 

distruge naţiunea. Juhász Nagy Sándor: Acesta e bărbatul de stat 

providenţial. Preşedintele: Rog linişte. Alexandru Vaida: După ce contele 

Ştefan Tisza şi-a reluat activitatea politică, suspendată cum ştiţi până la 1910 

— de câteori am vorbit în această cameră m-a călcat în picioare, m-a zdrobit 

în mai puţin de 48 ore. (Mişcare). Am avut norocul, ca domnul ministru-

prezident să afle cu cale a reflecta la gravaminele ce le-am înşirat eu. E o 

dovadă, că n-au putut să existe între noi ceva relaţii de prietenie intimă. 

Personal îl socotesc, bineînţeles, drept un om foarte simpatic pe domnul 

ministru-prezident, dar ca politician îl socotesc foarte primejdios, căci e mult 

mai primejdios acela care îţi scapă din mână ca peştele. (Mare mişcare). 

Fényes László: Şade pe grumazul poporului maghiar, întocmai ca şi pe-al 

celui român. Kun Béla: Wekerle e o primejdie a poporului maghiar. Fényes 

László:  Nu e guvernul poporului maghiar.Alexandru Vaida: Aşa, apoi, 

Onorată Cameră e mai simpatic domnul ministru-prezident ca adversar 

politic şi totuşi, îl prefer pe contele Ştefan Tisza. Cu el suntem în curat, 

totdeauna şi… ne-a plăcut, pentru că, deşi ieri a zis, că noi am agitat în 

străinătate, că lucrăm în afară cu cine ştie ce aparate, că am isbutit să 

câştigăm de partea noastră opinia publică mondială, cred, că suntem de acord 

în a constata, că politica lui Ştefan Tisza, ne-a făcut cele mai bune servicii, 

căci a înconjurat orice prilej de-a ne înţelege, continuând oprimarea 

naţionalităţilor pe baza sistemului Apponyi şi Bánffy, urmând politica 

inaugurată de Coloman Tisza în Ungaria.Onorată Cameră! Partidele 

maghiare n-ar putea să ne facă un mai bun serviciu, decât, alegând după 

proclamarea independenţei Ungariei pe Ştefan Tisza de ministru de externe 

şi delegându-1 să reprezinte Ungaria la congresul de pace. Vorbirea de ieri a 

lui Ştefan Tisza a ajutat cauzei noastre mai mult decât am fi putut să-i ajutăm 

noi prin lupte de decenii.Fényes László: Auziţi? Richter János: Fraze 

goale. Juhász Nagy Sándor: Are dreptate. Tisza e 

cauza!Preşedintele: Roglinişte! Szilágyi Lajos:  Nu provocaţi. 

Preşedintele:  Rog linişte, Onorată Cameră! Fényes László:(întrerupe). 

MussaGyula: Eşti un farmacist ne isprăvit! …Fényes László: Aceasta nu-

i„afacere‖, d-le Mussa. Alexandru Vaida: Afirmaţiunilor, după cum că în 

această ţară naţiunile nemaghiare şi până acum au fost într-o stare fericită şi 

că e foarte mică deosebirea între concepţia lui Wilson şi stările din Ungaria, 

trebuie să răspund, că mă mir de cutezanţa d-lui ministru prezident de-a 

afirma aşa ceva aici în parlament, în faţa ţării, în faţa lumii. 

 . . 
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Ştefan C. Pop: Cinic 

 … 

Alexandru Vaida:  E doar a treia, ori a patra-oară ministru-prezident al 

Ungariei (strigăte în stânga extremă: A cincea oară! E timpul să pună punct!) 

şi astfel de la el pe drept se aşteaptă să cunoască chestia naţionalităţilor, doar 

ştie, că pe toate câmpurile de luptă au sângerat şi naţiunile nemaghiare şi 

toate temniţele în acel timp, când fiii şi părinţii cădeau pe câmpul de răsboi, 

erau pline şi sunt pline şi acum cu mamele şi taţii lor şi că au încuiat chiar şi 

copiide 14 şi 16ani. (Contraziceri centru).  

 

B. Iosif Szterenyi, ministrul de comerţ: Calomnie ordinară! (Sgomot mare). 

Preşedintele: Rog linişte! Enteric Miskolczy: Calomnie! Minciună! 

Fényes László: Numai acum au fost eliberaţi. Acesta-i adevărul! (Sgomot în 

dreapta). 

 

Preşedintele: Rog pe domnii deputaţi să binevoiască a rămânea în linişte. 

Binevoiască a fi cu răbdare, domnul deputat îşi va primi răspunsul 

competent. (Sgomot. Să auzim! Să auzim!). Alexandru Vaida: Domnul 

ministru de comerţ spune că aceasta e minciună. 

B. Iosif Szterenyi, ministrul de comerţ: Da. Aşa-i (Aşa-i! la centru). 

Alexandru Vaida: Voi servi cu nume, la moment… dr. Valer Branişte . . . 

(Sgomot şi strigăte în stânga: Acesta e de 16 ani?). Ştefan C. Pop:  Sunt şi 

condamnaţi de 16 ani… Teodor Mihali: Aşteptaţi, vă rog. Nu se pot înşira 

toate cazurile dintr-o răsuflătură… (Sgomot). Alexandru Vaida: Acest om a 

fost arestat opt luni de zile fiind absolut nevinovat şi a fost eliberat numai 

după ce ministrul de externe în numele monarhiei şi al Ungariei a acceptat 

punctele lui Wilson. (Sgomot şi întreruperi în centru: Mult înainte!). Afară 

de el încă patru domni.. . (Strigăte în stânga: Cine sunt aceia? Daţi numele 

lor!). Poftiţi, telefonaţi şi întrebaţi la Cluj, iar după ce veţi primi răspunsul, 

desminţiţi-mă! (Strigăte în dreapta: Sunt arestaţi desigur pentru alte delicte. 

Învăţători de 16 ani! Preşedintele: Rog linişte, domnilor deputaţi. 

 

Ştefan C. Pop: Rog a rândui o cercetare! Opt sentinţe judiciare în două 

săptămâni. 

 Preşedintele: Rog pe domnul deputat Ştefan C. Pop să rămână în linişte. 

Ferdinand Jurega: Şi în închisori au murit de foame şi de tifos. 

Szilágyi Lajos: Iată, efectul provocărilor. „(Sgomot în stânga extremă). 

Alexandru Vaida: Onorată Cameră! Această fericită situaţie este aşa de 

aproape de punctele lui Wilson? Şcolile noastre sunt închise cu sutele. 

Probabil că ştiţi aceasta. Poate ştiţi şi că gimnaziile noastre au fost 

maghiarizate, că au fost cerute condiţii aşa de imposibile încât nu le putem 
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împlini, şi aceasta numai ca să puteţi maghiariza gimnaziile noastre rămase, 

încă de pe vremea absolutismului. 

 

Ferdinand Jurega: De la noi au sechestrat banii societăţii „Matica‖! 

Alexandru Vaida: Dacă v-aţi interesa cum v-ar fi datoria, de aceste 

probleme aţi şti şi din ziare, că în Sibiu comisarul guvernial nu s-a oprit nici 

la Sfântul Altar şi că au trimis jandarmi în bisericile noastre. Veţi recunoaşte, 

că acesta nu e punctul de vedere al lui Wilson! . . . Uitaţi-vă, sunt în 

parlament patru deputaţi români şi doi tăuţi, slovaci … (Ilaritate). 

Deputatul Zsemberi:  Cu aceasta ar fi trebuit să începeţi! Fenyes 

László: Nici un deputat al social democraţiei. Alexandru Vaida: Şi nu este 

de faţă nici un deputat maghiar social-democrat,caresă-ireprezinte… 

 

FényesLászló:  Acesta e parlamentul de clasă.Alexandru Vaida: Când în 

această fericită ţară există aceste fericite raporturi, a spune, că între punctul 

de vedere al lui Wilson şi raporturile care dominează pe aici e abia o mică 

deosebire, daţi-mi voie să nu spun ce înseamnă, pentru că aş fi silit să 

folosesc expresii neparlamentare. După semnele ce se arată, probabil se vor 

începe în curând presiunile de care s-a folosit odată şi :tefan Tisza pentru a 

dovedi, că s-au declarat cei întru-adevăr chemaţi şi pentru a prezenta astfel 

lucrurile, ca şi când noi nu am fi adevăraţii reprezentanţi ai naţiunii române. 

Prin presiunile solgăbirăilor şi mici graţiozităţi ale fişpanilor probabil, se va 

afla ici-colo câte-un nemaghiar, care să facă declaraţii patriotice. Căci, ce 

este declaraţia patriotică? Nu e patriotism, ci un mic serviciu adus 

guvernului, ca să scape pentru un moment din situaţii neplăcute. E o năzuinţă 

vrednică de compătimit folosirea unor astfel de mijloace în aşa 

vremi…Singura cale însă, e cea a deplinei sincerităţi, a deplinei recunoaşteri, 

a acceptării bazelor cu adevărat democratice,  cu adevărat creştine, cu 

adevărat wilsoniene. Şi atunci, când cu drepturi egale fiind, ne vom întâlni ca 

naţiuni egale vom putea să ne întindem mâna şi pentru viitor, dar între 

oprimatori şi oprimaţi de când e lumea n-au putut să fie raporturi sincere. 

Trebuie să tindem aşadar, ca să fim toţi cu drepturi şi ranguri egale şi liberi. 

Nu-i nevoie de discuţii lungi în acest scop, ci e deajuns să se dea posibilitatea 

fiecărei naţiuni din Ungaria de a-şi întemeia organizaţia naţională, ca să aveţi 

cu cine să intraţi în discuţie, nu în cadrele strâmte ale acestei ţări, pentru că 

această problemă nu o vor rezolva acei politicieni cu vederi strâmte, care cu 

atâta predilecţie se numeau „bărbaţi de stat‖> această problemă e acum 

internaţională, e chestia de onoare a omenirei, care trebuie cinstit rezolvată. 

Şi să ştiţi că nu persoana mea neînsemnată, ci naţiunea română întregită a 

vorbit prin mine şi că în aceste clipe istorice, fiecare Român simte la fel cu 

mine şi inima fiecărui Român e pătrunsă de aceleaşi sentimente, dorinţe şi 
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speranţe, cărora eu le-am dat aici expresie!‖ 

                                                             *** 

Discursul a făcut o puternică impresie în rândul opiniei publice, mai întâi 

asupra celei din capitala Ungariei, apoi şi în restul Imperiului. Cum era de 

aşteptat, discursul a fost primit cu entuziasm de românii de pretutindeni. 

Alexandru Vaida-Voevod şi-a primit suprema satisfacţie după Marea Unire, 

fiind numit la 9 decembrie 1919 primul premier al României Mari. 

În încheiere subliniem faptul că un proiect închinat sărbătorii Centenarului 

Unirii nu se poate concepe fără Alexandru Vaida Voevod, Vasile Lucaciu, 

Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti, Aurel Lazăr şi multe alte personalităţi 

care au făcut istorie. Dacă până şi un Alexandru Vaida Voevod este uitat, ce 

să mai spunem despre alte figuri istorice mai puţin celebre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 1918. Intâlnirea istorică de la Trianon-Versailles. Al. Vaida Voevod, în spate cu 

nr. 15 
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               DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        GÂNDUL ROMÂNESC!
1
 

 

Se poticneau cărări de orizonturi, 

Când răscoleam prin ceruri, să-l găsesc! 

Căci lumea se-mpărțea în două fronturi 

Și arunca cu pietre de la colțuri 

Ca să-mi dezbată gândul românesc! 

 

Și-au devenit prieteni- neprieteni 

În zborul meu spre gândul cel frățesc, 

Că am ajuns să-i văd de ură țepeni 

Și aruncând cuțite în luceferi 

Ca să-mi ucidă gândul românesc! 

 

Atâtea răni mai tremură în mine, 

Și cicatrici în inimă mocnesc, 

Că m-au trădat în ziua cea de pâine 

Și mi-au zdrelit genunchii printre sârme 

Că să îmi fure gândul românesc! 

 

Dar n-am căzut în clipa lor râvnită 

Și plânsul l-am zâmbit, să nu bocesc, 

Și-am mers cu demnitatea cuvenită, 

Cu inima de dor, neprihănită, 

Ca să-mi recapăt gândul românesc! 

                                                           
1
 În numărul din luna decembrie 2017, al revistei noastre, vom publica un material în care 

vom  reliefa dezbateri din cadrul Cenaclului Naţional ,, Gând Românesc‖ din data de 

11.11.2017. În revista Literatura şi arta din Chişinău şi pe blogurile de pe Google şi 

Facebook, au apărut însemnări care remarcă inportanţa evenimentului. 
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Și-am tot pășit prin spinii cei așternuți în cale 

Dar n-am fost omul care o să mă milogesc 

Când toți urcau pe dealuri, eu coboram la vale 

N-am vrut să fiu din turma scăpată din ocoale 

Căci drumul mi-era unul: Spre gândul românesc! 

 

Deși, fără de milă m-au aruncat în brazdă, 

Mereu am fost semință și-n doruri încolțesc, 

Apostolesc cuvântul ei l-au trecut prin spadă, 

Dar nu știau că pururi voi fi fidela gazdă 

A dorului de țară din gândul românesc! 

 

                   GLIGOR HAŞA 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                   AUTOPORTRET 

 

Mi-ai rânduit, Mărite, tot răul de pe lume 

Să sufăr în tăcere, nimic să nu pot spune, 

Încrâncenat şi singur, îngândurat şi trist, 

Mai depărtat de Tine, mai drag lui Anticrist. 

 

Zile mi-ai dat destuler şi pot să zuic mulţam, 

Dar liniştea şi voia cea bună rar le am 

Mi-aş fi dorit, Părinte, copii să gângurească 

Şi să-i învăţ minunea de limbă românească; 

 

I-aşi fi-nvăţat tot rostul din vechile Psaltire 

Şi spre Tine, Doamne, eu le-aş fi dat de ştire, 

S-a împlinit ieri suta şi ani-s amintire 

Ţara n-ar mai fi ţară de n-ar fi Unire. 
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IRONIM MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CONTINENTUL NIETZSCHE 
 

De straniul sihastru de la Sils Maria, Friedrich  Nietzsche, Aura Christi s-

a simţit atrasă de aproape 20 de ani, citindu-l fără întrerupere şi fără senzaţia 

de saţietate, înscriindu-se în Tribul oamenilor superiori care au creat mitul 

Nietzsche, studiindu-i sistemul filosofic în care apolinicul, dionisiacul, 

supraomul, reîntoarcerea aceluiaşi la sine însuşi, transvaluarea tuturor 

valorilor, dar şi masca, apologia bolii, moartea, decăderea, singurătatea, 

mizeria oricărei depăşiri sunt componente, cu funcţie formativă, agenţi ai 

devenirii Aurei Christi, urmăriţi în opera familiei nietzscheenilor şi prin 

recentul volum Nietzsche şi Marea Amiază (Editura Contemporanul, 

Bucureşti, 2011). 

În elanul admirativ faţă de Nietzsche Aura Christi topeşte în eseurile 

interdisciplinare ale volumului tensiunea gândului, neliniştea spiritului, 

patosul trăirii, fervoarea analitică, ardenţa metaforei, densitatea descriptivă, 

adjectivarea hiperbolizantă, tehnica narativă (în decantarea valorilor la unii 

scriitori) şi emite puncte de vedere originale, îndrăzneţe, chiar şocante asupra 

scriitorilor examinaţi, selectaţi din literatura universală din spaţii atât de 

diverse: germană şi rusă, engleză şi franceză şi, fireşte, română. Impresionant 

este arcul filosofic pe care-şi întemeiază speculaţiile, reflecţiile – de la 

Origene şi Tertulian la Hegel, Schopenhauer, ori Kierkegaard, Şestov, 

Berdiaev, Belinski. 

Elementul coagulant în volum este Viul văzut în manifestările excesive şi 

nu neapărat în dimensiunea lui literară, cât mai ales metafizică, Aura Christi 

reluând în secţiunea a doua volumul Religia viului, 2007. 

Secţiunea primă, Teribilele abisuri, conţine eseuri inedite şi cele trei 
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motto-uri din Nietzsche, R.M. Rilke şi M. Proust anunţă obsedantele teme 

ale existenţei: viaţa, viul, boala, moartea: „Să ne mirăm faţă către faţă cu 

ele, să nu ne grăbim, să pricepem ce se întâmplă cu ele [...], să le iubim, 

alegând perplexitatea, alegând acel soi de iubire perplexă (s.n) de sorginte 

iisusiacă, alegând forţa de a spori viul, adică Viaţa, construind-o cu puterea 

cu care îţi construieşti opera, înzidindu-te în magmele-i vii, intense, 

neoromantice, care degajă, cu vorbele lui Hegel un puternic «parfum al 

prezenţei vieţii»‖. (p. 17) În secvenţa Planeta Rilke îl vedem pe celebrul poet 

purtând masca eroului său Malte Laurids Brigge (care contemplă miturile 

paseiste ale Vârstei de aur şi ale Paradisului pierdut), un personaj polifonic, 

labirintic, ce-şi caută maestrul de hârtie, ca şi poetul ca secretar al 

sculptorului Rodin şi iubit al răsfăţatei saloanelor germane Lou Andreas 

Salomé – evenimente consemnate în Însemnările lui Malte Laurids Brigge. 

Iubirea, sora geamănă a durerii, daimonul, geniul, dorul de sine, dialogul cu 

Dumnezeu, voinţa de putere sunt motive tematice pe marginea cărora Aura 

Christi face reflecţii despre poetul care stă „ochi în ochi, duh în duh cu zeii” 

(p. 43) 

Şi lui Marcel Proust Aura Christi îi dedică un amplu comentariu în volum, 

văzându-l, conform viziunii sale asupra viului, ca pe un vitalist a cărui lume 

se înrudeşte cu „dionisiaca lume nietzscheană […], o lume misterioasă de 

voluptăţi duble acea lume (...) ca dincolo de bine, răul fără finalitate... 

lumea dionisiacă ce este a mea, aceea a eternei creaţii de sine, a eternei 

distrugeri de sine‖ (p. 73), totul urmărit de „ochiul apolinic al naratorului, 

ochiul rece-neîngăduitor este cuprins nu o dată de accese de dezmăţ eseistic, 

dionisiac, de o beţie a simţurilor, o jubilaţie ubicuu de viu, o tentaţie 

irepresibilă, vie, de plonjare spre tanscendenţă îl cuprinde, încât lectorului 

nu-i rămâne decât să-l urmeze, minunându-se ca la carte‖. Aura Christi se 

detaşează de cei care-l consideră pe Marcel Proust un scriitor plicticos; nu 

încetează să murmure declaraţiile unor confraţi referitoare la frecvent 

„invocatul plictis inexplicabil, deşi perfect inteligibil, până la un punct, de 

care se lasă cuprinşi la lectura lui Marcel Proust‖. (p. 76) Lectorul va fi 

surprins de murmurul subteran, de lumea subterană a sufletului, de 

„monologul proustian‖, care „se construieşte labirintic, dionisiac, din mers – 

ba lent, metodic, calculat aproape, apolinic, ba fulgerător – ritmurile 

acestuia fiind dictate de dispoziţiile, senzaţiile, mişcările produse în forul 

lăuntric grav al lui Marcel, de întâmplările taxate nedrept, inexact de unii 

hermeneuţi grăbiţi – oho, prea grăbiţi! – ca fiind mărunte‖. Poeta constată 

cu exactitate că la Proust „nici un lucru, absolut nici o întâmplare, nici un 

accident – oricât de lipsite de strălucire ar apărea în percepţia vreunui ins 

cu duhul neşlefuit, nefasonat sau cu ochiul cuprins de amorţeală – nu sunt 

văduvite de ceea ce li se cuvine: importanţa ontică‖. De cum ceva ajunge în 

raza atenției proustiene, totul se schimbă parcă, intrând într-un joc mirabil, 
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impus de logica fără logică a misterului: „Odată ajuns în atenţia lui Marcel, 

în cercul preocupărilor sale cotidiene, orice lucru, oricât de fals mărunt, 

totul, absolut totul prinde culoare, relief, greutate, totul fiind văzut prin 

prisma singularităţii‖, spărgându-se tipare, ca, de pildă, în demersul menit să 

decripteze celebra scenă a madeleinei, poeta dibuind modul în care 

funcționează subtilul joc de-a realitățile în capodopera proustiană, iar modul 

ei de a căuta devine un spectacol al ființei extrem de viu, purtând forța unei 

adevărate religii a viului, osie a unei opere: „Aici, iarăşi şi iarăşi, decelăm 

mecanismele subtile de funcţionare a apolinicului şi dionisiacului 

nietzschean, mecanisme descrise, după cum se ştie, de sacerdotul de la 

Torino în Naşterea tragediei. Se regăseşte, în romanul genialului astmatic, 

în aceeaşi măsură, şi afirmarea exemplară a caracterului multiplu al 

realităţilor care sunt – în topografia percepţiei nietzscheene – toate laolaltă 

„adevărate, nedevenite, indestructibile‖. Solitarul de la Sils-Maria, ne 

amintim, îl „asistă‖ pe iubitul Heraclit, în vreme ce marele presocratic 

„măsura cosmosul în neodihnită mişcare, «realitatea», cu ochiul unui 

spectator încântat, care vede nenumărate perechi înfruntându-se în întreceri 

ale prieteniei sub supravegherea unui arbitru atotputernic‖, când „l-a 

năpădit o şi mai înaltă presimţire: nu le-a mai putut urmări, perechile 

acestea, înfruntându-se, despărţite de arbitri, arbitrii înşişi păreau să se 

lupte între ei, luptătorii înşişi păreau să-şi judece lupta‖. Aici urmează – în 

Naşterea filosofiei în epoca tragediei greceşti – marele declic: „Insăşi lupta 

celor mulţi este dreptatea pură! Şi mai ales: Unul este Multiplul. Căci ce 

sunt toate aceste însuşiri în esenţa lor? Sunt ele zeii nemuritori?‖ 

Ampla incursiune în capodopera lui Marcel Proust, În căutarea timpului 

pierdut, se sprijină pe intuiția poetică şi pe fervoarea admiraţiei, 

concretizându-se într-o viziune proprie asupra acestei capodopere epice 

moderne: „Iscodirile asupra naturii şi provenienţei acelei senzaţii de 

împlinire, a smulgerii, a năpârlirii interioare, duc – în topografia textului 

proustian – la o singură concluzie, ce înlătură mirabil, indelebil, încă o 

dată, din discuţie, din centrul atenţiei, frecvent invocata madlenă: «De unde 

putea să-mi vină această bucurie puternică? Simţeam că ea era legată de 

gustul ceaiului şi al prăjiturii, dar că-l întrecea nespus şi nu trebuia să fie de 

aceeaşi natură. De unde venea ea? Ce însemna ea?» Şi de îndată, cu forţă 

dionisiacă, sporindă: «E limpede că adevărul pe care-l caut nu e în ea [în 

prăjitură – n.n.], ci în mine, unde l-a trezit, dar nu-l cunoaşte, şi nu poate 

decât să repete la nesfârşit, cu din ce în ce mai puţină tărie, aceeaşi mărturie 

pe care nu ştiu să o tălmăcesc şi pe care vreau, cel puţin, să i-o cer din nou 

şi să o regăsesc neatinsă, la dispoziţia mea, numaidecât, pentru o lămurire 

hotărâtoare». Prospectările, escavările proustiene se vor derula, în 

consecinţă, cu o apolinică încăpăţânare rafinată, cu o îndărătnicie genială, 

în căutarea neobosită a «acelei lămuriri hotărâtoare» – la care, spuneam, 
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recurge şi Nietzsche în marginea metafizicii multiplicităţii heraclitiene, 

demonstrând caracterul multiplu al realităţii şi perorând doct, purtat de zei 

obscuri, înfrăţiţi cu Apollo şi Dionysos, referitor la «o lume a multiplicităţii 

veşnice şi esenţiale» – urmând, treaptă cu treaptă, respirare cu respirare, 

forma simbolică a acelui lucru oarecare, prăjitura de forma unei scoici 

miraculoase. Instrument şi mijloc, mintea – cercetătorul, cum o numeşte 

Proust – aşa cum «se simte depăşită de ea însăşi», fiind totodată şi «ţinutul 

întunecat în care trebuie să scormonească şi în care toată încărcătura nu-i 

va fi de folos», mintea, aşadar, una singură, e puţin. Atunci. Să se limiteze la 

Apollo, zeul luminii, al simţului măsurii în toate, zeul soarelui şi al artiştilor 

plastici în special? Nu. Recursul la bezmeticul, creatorul, muzicalul, 

dezmăţatul melodios, instinctivul care provoacă simţurile, se ia la trântă cu 

cerul, cu destinul, bucurându-se de forţa-i eruptivă, Dionysos, este salvator. 

«Să caute? Nu numai atât: să creeze.» (!) Scriind, creezi; deci, începi să 

înţelegi. Ce noroc că intervine umbra îndoielii, suprapusă peste lucrurile 

odată înţelese; şi totul se reia de la capăt – un capăt, ce-i drept, kantian 

vorbind, «stigmatizat de iluminare», descrisă de Proust astfel: «Simt 

tresărind în mine ceva care se mută din loc, care ar vrea să urce, ceva 

căruia i s-a ridicat ancora de la o mare adâncime; nu ştiu ce este, dar urcă 

încet; simt rezistenţa şi aud zgomotul depărtărilor străbătute», (s.n.) Şi aici, 

în acest context – precum o dovadă în plus a faptului că spiritele mari se 

înrudesc în esenţe – ne vine în minte, urmând logica lucrurilor de neînţeles, 

o logică probabil miraculoasă, versul rilkean «aş vrea să mă descriu ca pe-o 

imagine privită îndelung şi aproape»‖. 

Şi Iris Murdoch este anexată nietzscheenilor prin interesul faţă de temele 

majore (relaţia maestru – ucenic, iubire – moarte, voinţă de putere şi foamea 

de a construi cupluri memorabile), urmărite cu aceeaşi fervoare analitică de 

Aura Christi și axate pe foamea de viaţă aşa cum e, foamea de a fi iubit şi de 

a iubi. 

Volumul Nietzsche şi Marea Amiază reia în secţiunea a doua Religia 

viului (cartea anterioară cu acelaşi titlu), în secţiunea a treia Epicul şi 

„blestematele probleme” (cap. IV din Celălalt versant) şi rotunjeşte viziunea 

Aurei Christi asupra Continentului Nietzsche prin lectura operei căruia s-a 

apropiat de sine, s-a modelat, s-a strunjit şi a devenit ceea ce este, adică „un 

poet care propagă un soi de stranie religie a viului, în esenţă de neexprimat 

o religie-mit de sorginte nietzscheană, construită pe un exces de 

personalitate‖, acest exces fiind echivalentul excesului de viu, de iubire și 
voință de a fi tu însuți. 

Că selecţia operată în carte nu epuizează influenţa marelui gânditor asupra 

scriitorilor comentaţi dovedeşte lucrul la volumul Dostoievski – Nietzsche. 

Elogiul suferinţei, încă un demers hermeneutic izvorât din nevoia de 

Nietzsche 
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ALECSANDRI – OMUL ÎNTRE ASPIRAŢIE 

ŞI REALITATE 

În Despot Vodă (1879) problemele sunt puse într-o cu totul altă cheie. Cele 

trei tabere care ne înfruntă – a străinilor dornici să-şi adjudece tronul, a 

boierilor uneltitori dinlăuntru, şi a celor în fruntea cărora se află Tomşa, 

conştienţi clipă de clipă de primejdia reprezentată de venirea la domnie a unuia 

rupt de ţară – dau relief luptei, subliniază poziţiile distincte ale celor dornici să 

acapareze puterea şi justifică atitudinea înflăcărată a celor care se opun. 

În viziunea lui Laski, Moldova apare ca un pământ al făgăduinţei, pe cât de 

plin de bogăţii de tot felul, de la holde şi podgorii, toate surse de plăceri 

nenumărate, pe atât de supus nenorocirilor de tot felul, cauzate mai ales de 

nesfârşitul şir al războaielor. E viziunea celui neimplicat sufleteşte, nelegat 

prin inimă de locuri şi oameni, văzând doar posibilitatea de a-şi însuşi, 

indiferent de cale, avuţiile vecinilor. 

Dar nu întotdeauna această dorinţă ar fi putut fi realizată. Vremea lui Ştefan 

cel Mare, caracterizat ca un domnitor viteaz „leu năpraznic‖, înconjurat de o 

oştire puternică, lucrul ar fi fost cu neputinţă. (Pentru romantici un astfel de 

reper înseamnă o garanţie că relele imediate abătute ca un nor de lăcuste nu 

vor avea durată, raportarea la măreţia trecută fiind un pivot al rezistenţei cu 

şanse de izbândă în viitor. Iar Alecsandri (1818-1890) subscrie cu entuziasm 

unei astfel de posibilităţi.) 

Văzând situaţia în oglinda lui Laski, nu trebuie să ne surprindă ideile lui 

Despot formulate în primul său amplu monolog, când îşi imaginează viitorul 
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de putere şi mărire, greu de întrevăzut pe timpul când umila lui condiţie nu i-

ar fi îngăduit să aspire la ceva înalt. 

Îmbătat de perspectiva unei lesnicioase escaladări, el îşi proiectează 

visurile pe fundalul unei existenţe pe care şi-o doreşte măreaţă, de numele 

căreia se vor lega mari acte de vitejie şi prin intermediul căreia întreaga 

Europă ar fi avut de câştigat. 

Dincolo de avântul romantic al aspiraţiei se simte însă vântul de îngheţ al 

unei ambiţii mult mai mărunte care diminuează totul, aducându-l la juste 

proporţii. (Întotdeauna oamenii ca Heraclide, aventurieri într-un fel sau altul, 

se deconspiră singuri, sfârşind prin   a-şi dezvălui adevărata înfăţişare, de 

multe ori la antipodul intenţiilor afişate. Romanticii aveau să-şi facă un titlu 

de merit din astfel de revelări, destul de facile, dar îndeajuns de grăitoare în 

indicarea realelor mobiluri în virtutea cărora acţionează). 

Viziunea descrisă de Laski nu corespunde însă adevărului. Oameni 

preocupaţi de intrigi, de mărunţişuri există, dar nu ei sunt aceia care 

constituie puterea reprezentativă. O spune Tomşa care, de la prima sa 

apariţie, se dovedeşte a fi un om cu o înaltă conştiinţă, înzestrat cu tăria 

morală de a rezista furtunilor. O astfel de tărie morală o au numai cei aflaţi în 

posesia unui mare ideal, gata să primească lupta şi să obţină victoria în ciuda 

tuturor obstacolelor apărute în cale. Şi ceea ce este semnificativ, Tomşa nu 

este singur, ci exponentul majorităţii. Aceasta niciodată nu este mai 

expresivă decât atunci când se simte ameninţată în chiar zona rădăcinilor 

sale. De aici, surplusul de energie de care dă dovadă. 

Tomşa întrevede întregul cortegiu de nenorociri determinate de existenţa 

unui domnitor lipsit de personalitate, al cărui crez este îmbogăţirea personală. 

Un astfel de domn va fi firesc tributar tuturor celor care i-au facilitat situaţia, 

nu va putea apăra drepturile, ci doar interesele, şi cu cât dependenţa sa faţă de 

cei din afara hotarelor va fi mai mare, cu atât mai tiranic se va manifesta în 

interiorul ţării. (Această atitudine este o componentă a unei legi nescrise care, 

de fiecare dată când este pusă pe tapet, îşi subliniază venalitatea şi cruzimea, 

iar cel ce se străduieşte s-o „aplice‖ îşi are, dacă nu zilele, lunile numărate.) 

Răspunzând adevăratelor intenţii ale profitorilor, Tomşa insistă asupra 

vocaţiei libertăţii şi demnităţii pe care localnicii o au, vocaţie care nu se 

împacă deloc cu slugărnicia. Mai mult, în clipele de presiuni exterioare 

înţesate, oamenii acestor locuri găsesc în ei rezerve de puteri ce înainte nici nu 

puteau fi bănuite. 

În aprinsa discuţie pe care o are cu Despot, Tomşa, intuind mai mult decât 

ştiind ce fel de om este, venitul de peste ţări şi mări, pornind de la numeroasele 

cazuri de pripăşiţi ale căror gânduri şi intenţii nu erau pe măsura ospitalităţii 

arătate de gazde, ba mai mult, care ajungeau să considere această ospitalitate 

drept slăbiciune şi nu ceea ce era de fapt – o putere sufletească deosebită –, îl 

sileşte pe acesta să se privească într-o oglindă deloc măgulitoare, dar veridică. 
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Tomşa arată ipocrizia acestor oameni-pleavă, a căror înfumurare nu merită 

decât dispreţul din partea celor ce ştiu ce se ascunde în spatele ei. 

Cuvintelor ditirambice ale lui Moţoc, prin care acesta îl prezintă pe Despot 

îndreptăţit să ocupe tronul Moldovei, Tomşa le răspunde cu o adevărată 

diatribă că un popor, când ajunge într-o astfel de situaţie, are toate motivele să 

se întrebe dacă nu cumva dă dovadă de o supremă slăbiciune. Aceasta 

perverteşte firescul şi acreditează ca formă normală de existenţă anormalitatea. 

Punând problema în aceşti termeni, Tomşa nu-şi depreciază neamul, ci 

desemnează că întotdeauna atunci când există oameni a căror judecată nu 

poate fi coruptă de nimic şi de nimeni, ceea ce pare impas e doar o etapă 

menită să ducă mai departe, fiindcă soluţia există. Şi această soluţie nu este 

alta decât lupta împotriva abuzurilor pe cale să se împământenească. 

Vorbele meşteşugite ale lui Moţoc şi ale lui Despot – primul, aşa cum l-a 

definit Tomşa, „de domni ce nu-ţi plac ţie, dibaci răsturnător‖, al doilea lipsit de 

scrupule, amândoi înrudiţi prin obiectivul comun urmărit – nu-l pot convinge 

pe Tomşa, tocmai fiindcă scopul lui nu are în vedere satisfacerea unui interes 

individual, ci salvgardarea unei naţiuni. 

Ori de câte ori stau faţă în faţă principiul maibinelui propriu şi principiul 

maibinelui comunitar, acesta din urmă găseşte resurse mereu reîmprospătate 

de a curma elanul aparent fără limite al opozanţilor săi. De obicei, o astfel de 

dispută este arbitrată de Istoria însăşi, or, un astfel de arbitraj e întotdeauna 

drept, chiar dacă nu toţi sunt de acord cu el. Dar faptul că Istoria însăşi 

arbitrează disputa sporeşte atuurile dreptului învingător. 

O apreciere este mai completă când este rezultatul unei confruntări. O astfel 

de apreciere prin contrast face Tomşa, acum, unul din termeni constituindu-l 

atitudinea lui Despot şi celălalt atitudinea celui ce apără o cauză dreaptă. Spre 

deosebire de primul, condus în tot ce face de criteriul beneficiului personal, 

criteriu cu totul insuficient (şi măsluitor al tuturor celor ce se petrec), şi care, în 

plus, îl transformă pe cel care-l implică într-un străin până şi faţă de el însuşi –, 

el, practic, rămânându-şi în bună parte necunoscut lui însuşi, sau cunoscut 

numai în zona micimilor sufleteşti (ca să te cunoşti până în străfunduri pe tine 

însuţi este nevoie să-i poţi preţui pe ceilalţi la adevărata lor valoare, ceea ce nu 

se întâmplă cu Despot), al doilea, axându-şi întreaga viaţă pe criteriul 

maibinelui pentru toţi, îşi va dezvolta trăsăturile de caracter care îi vor 

imprima frumuseţe sufletească. Asupra unui astfel de criteriu atrage atenţia 

Tomşa. 

Cât de întemeiată este poziţia lui Tomşa faţă de Despot reiese din hotărârea 

acestuia din urmă de a-i dărui, odată ajuns domn, lui Laski, cel care l-a sprijinit 

în ambiţia sa, „Hotinul cu întregul său ţinut‖. Suntem departe de programul 

imaginat iniţial de Despot (în care era prevăzută înfiinţarea unei Academii, 

aspect benefic pentru anii aceia), prin care Moldova urma să devină una din 

gloriile Europei. Ceea ce putea apărea atunci năzuinţă se dovedeşte în timp 
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doar ambiţie. (În ordine morală, ambiţie e tot ce satisface nevoile personale, în 

vreme ce năzuinţa are în vedere împlinirea unei idealităţi. Prima se rezumă la 

„ograda‖ individului, a doua are în planuri o împlinire mult visată menită să 

facă parte dreaptă tuturor. Iată de ce năzuinţa, deşi poate fi doar a unuia, se 

vădeşte a fi o putere a tuturor, în timp ce ambiţia este, oricum am privi-o, 

samavolnicie şi sursă de sporire a acesteia.) 

La rândul ei, Carmina, soţia lui Laski şi amanta lui Despot, având cusururile 

comune celor din familia lor „sufletească‖, însetată să fie soţie de domnitor şi 

nu o biată consoartă de paladin, înfăţişează mercenarilor arvuniţi de Despot, ca 

foarte uşoară expediţia de instalare a acestuia pe tron. Dacă primul termen al 

afirmaţiei sale era întrucâtva justificat, Lăpuşneanu nefiind iubit, al doilea 

nesocotea un aspect esenţial: ţara nu se reduce la domn. De aici, ceea ce putea 

să pară iniţial uşor se vădea în timp deosebit de greu, dacă nu cumva chiar 

imposibil. 

Semnificativă din acest punct de vedere este discuţia dintre Limbă Dulce şi 

Jumătate, după ce Despot devine domn. Acţiunea Heraclidului n-ar fi fost 

încununată de succes dacă Moţoc „vânzătorul nu-ntorcea cuiul/În broasca 

ţării... „În situaţia nou creată, toate lucrurile stau cu capul în jos, numărul 

nenorocirilor a crescut considerabil, traiul a devenit şi mai mizer, în timp ce 

îmbuibarea celor tot mai nesătui creşte. Tabloul cumplit înfăţişează sugestiv 

dezastruoasele consecinţe care decurg din pierderea dreptului de a hotărî 

singuri destinul pe care toţi sunt chemaţi să-l înfăptuiască. 

Există însă şi o „generozitate‖ a lipsei de scrupule. Ea răsplăteşte cu 

precădere pe aceia care contribuie la instituirea ei. E cazul celei practicate de 

Despot care, luând fără ruşine din bunurile ţării, bunuri asupra cărora nu avea 

nici un drept, i-a încărcat cu mult peste aşteptările lor pe cei care l-au ajutat să 

săvârşească abuzul. „Daruri, scule, bani, arme scumpe, blane de samur, haine-

n flori de aur cusute; zece mii de galbeni, întreg Hotinul, ranguri de mărire ...‖, 

iată lista acestui soi de generozitate care seamănă mai mult cu jaful. 

Şi totuşi, mai există un nemulţumit. Cel mai vinovat de actuala stare, 

fiindcă dacă n-ar fi fost „cuiul‖ lui, broasca de la poarta ţării n-ar fi cedat. 

(Colosal acest „cui‖ care ne duce cu gândul că s-a folosit un şperaclu, deci s-a 

întâmplat de fapt o „spargere‖ în toată regula, spagere care anulează, în fond, 

orice legitimitate acţiunii săvârşite astfel. Iar făptaşii, pe bună dreptate, pot fi 

în orice moment „deferiţi justiţiei‖.) Nemulţumitul este Moţoc. 

Visul lui de a-şi vedea fiica soţia lui Despot nu se realizează. Motiv 

suficient de puternic ca să-şi întoarcă tot sprijinul arătat uzurpa-torului spre 

altceva. Şi nu-i mirare că de data aceasta acţiunea lui Tomşa găseşte preţuire în 

ochii lui. Dar valoarea morală a unor fapte care au fermitatea unei giruete în 

vânt nu poate să fie decât precară. Mai bine zis, să nu existe. Să constituie o 

primejdie pentru cel încurajat acum de interes. Rezerva boierilor faţă de 

frecventele lui schimbări la faţă este pe deplin justificată. „Cine a trădat odată, 



28 
 

va continua să trădeze şi pe mai departe‖ este o străveche învăţătură de care 

trebuie să se ţină seama. Iar dacă nu se ţine seama, împricinatul va plăti cu vârf 

şi îndesat. 

Într-un scurt răstimp, Despot a adus ţara la sapă de lemn. Cel mai mult 

suferă, cum este şi firesc, nu boierii, lor le rămân totdeauna destule rezerve, 

ci cei care trăiesc de azi pe mâine, truditorii atât de prost răsplătiţi. Şi cel mai 

cutremurător indiciu al sărăciei îl constituie starea de foame a copiilor. 

Unul din cele mai grele capete de acuzare împotriva lui Despot îl 

formulează Spancioc. El îi reproşează acestuia nerespectarea promisiunii care, 

la vremea ei, a încălzit destule inimi şi i-a adus chiar aliaţi: neatârnarea. 

Făgăduind neatârnarea ţării, dar în practică făcând tot ce  i-a stat în putinţă ca 

s-o ştirbească şi mai mult, Despot se face vinovat de sperjur şi de rea-voinţă, la 

care, asociind alaiul de nemulţumiri provocate la tot pasul, dobândim imaginea 

reală a ceea ce a reprezentat el de fapt. E în firea lucrurilor atunci ca tot ce putea 

să-l apere să se ridice împotrivă-i. 

Sunt cauze pe care nici o desperare din lume nu le poate înarma suficient 

ca să obţină victoria. Literatura dramatică universală e plină de astfel de 

cauze. Zeus e neputincios pe lângă Prometeu, Macbeth sau Richard al III-lea 

nu pot fi ajutaţi de nici o forţă. Despot trăieşte o clipă similară. Ar fi avut 

şanse dacă adversarul ar fi fost un ins, dar împotriva-i e un întreg popor. 

Când Despot îi tratează pe ţărani cu moneda sa proprie, care cumpără şi 

vinde totul cu egală uşurinţă, primeşte din partea lui Limbă Dulce un răspuns 

de adevărat domnitor: „ ... Despot, suntem ţărani./ Nu vindem ţara noastră, 

nici cugetul pe bani.../ ... Nici noi suntem de tine, nici tu nu eşti de noi!‖ 

Sublim, nu? 

Există multe pietre de încercare a personalităţii umane. Nici una însă nu 

este atât de definitorie ca dragostea de părinte. Puţini sunt în stare să-şi 

sacrifice propriul copil ca să-şi salveze ţara. Este o încercare la care este supus 

Tomşa – fiul său, Iliaş, este ostaticul lui Despot – dar între răul de a-l pierde şi 

nefericirea de a nu salva ţara, el preferă răul care îl copleşeşte pe el, însă îi 

eliberează pe cei mulţi. 

Învinuindu-l pe Despot, Tomşa, asemeni lui Spancioc, îl face răspunzător 

în primul rând de faptul că a vândut ţara în loc să-i apere bogăţiile, că n-a 

ţinut seama de nimic altceva în afara visului său amăgitor de mărire. 

Oamenii într-adevăr viteji nu sunt răzbunători. Mărinimia este o 

însoţitoare a puterii conştiente de sine. Şi Despot, în loc să fie ucis, e trimis 

la mânăstire. Acesta e verdictul raţiunii. Ciubăr însă, căzutul în mrejele 

nebuniei (dar de câte ori „nebunia‖ nu s-a dovedit cea mai imparţială 

„judecătoare‖!), are propria sa justiţie, care nu greşeşte în acest caz, 

omorându-l pe Despot. (Deşi pentru un aventurier ca el, poate mai rea decât 

orice soi de moarte, era orice fel de recluziune, o moarte psihologică lentă, 
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de durată, pe care i-ar fi fost mai dificil s-o îndure decât aceea primită din 

partea lui Ciubăr. O izbăvire? ...). 

Fapta săvârşită vrea să însemne, prin identitatea deznodământului ce-l 

aşteaptă şi pe el însuşi, că lumea reintră într-un făgaş normal. Stare atestată de 

cuvintele pe care Tomşa le adresează în final lui Moţoc: „Acel ce-şi vinde ţara 

îşi pierde neamul său‖. 

Atât Răzvan şi Vidra, cât şi Despot Vodă sunt mărturii ale unei istorii a 

românilor, o istorie care a concentrat parcă în ea, ca într-un cosmic tipar, tot 

ce este mai sugestiv în desfăşurarea umanităţii de-a lungul timpului. O 

pagină din istoria omenirii însăşi... 

 

VASILE ALECSANDRI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 DEŞTEPTAREA ROMÂNIEI 

 
Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,  
N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,  
Ce se-nalţă pân' la ceruri din a lumii deşteptare,  
Ca o lungă salutare  
Cătr-un falnic viitor? 
 
Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate?  
Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi românesc  
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate  
Ce pătrunde şi răzbate  
Orice suflet omenesc? 
 
Iată! lumea se deşteaptă din adânca-i letargie! 
Ea păşeşte cu pas mare cătr-un ţel de mult dorit.  
Ah! treziţi-vă ca dânsa, fraţii mei de Românie!  
Sculaţi toţi cu bărbăţie,  
Ziua vieţii a sosit!  
 
Libertatea-n faţa lumii a aprins un mândru soare,  
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Ş-acum neamurile toate către dânsul aţintesc 
Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare 
Se cerc vesel ca să zboare  
Către soarele ceresc!  
 
Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire?  
Numai tu să fii nevrednic de -acest timp reformator? 
Numai tu să nu iei parte la obşteasca înfrăţire,  
La obşteasca fericire,  
La obştescul viitor?  
 
Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!  
C-orice dor de libertate a pierit, s -a stins din voi? 
Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie  
Şi la caru-i de trufie 
Să ne-njuge ea pe noi? 
 
Până când în ţara noastră tot străinul să domnească?  
Nu sunteţi sătui de rele, n-aţi avut destui stăpâni?  
La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să privească  
Pe câmpia românească  
Cete mândre de români!  
 
Sculaţi, fraţi de-acelaşi nume, iată timpul de frăţie!  
Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi  
Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie  
Şi de-acum pe vecinicie 
Cu toţi mâinile vă daţi!  
 
Hai, copii de-acelaşi sânge! hai cu toţi într -o unire 
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.  
Pas, români! lumea ne vede... Pentru-a Patriei iubire,  
Pentru-a mamei dezrobire 
Viata noastră să jertfim!  
 
Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!  
Care vede-n a lui ţară libertatea re-nviind, 
Fericit, măreţ acela care sub un falnic soare  
Pentru Patria sa moare, 
Nemurire moştenind . 
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 ACAD. GHEORGHE PĂUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   COMUNISM  DUPĂ COMUNISM
2
 

 

Titlul trimite la celebra formulă a lui Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, dar l-

am ales nu din dorinţa de a „rima‖ cu sintagma ilustrului înaintaş, ci pentru că 

acoperă o realitate pe care parcă ne ferim să o numim şi să o înţelegem aşa cum 

trebuie. E adevărat, e şi o problemă de terminologie aici. Definiţia „standard‖ ne 

trimite la Programul Partidului Comunist, la Lenin şi Stalin, la Dej şi Ceauşescu – 

numai că, dincolo de cuvinte, schimbătoare cu vremurile şi cu interesele, există 

fenomene, tendinţe, structuri care traversează secolele, ignorând ismele, sfidând 

clasificările. De fapt, se putea spune „comunism înainte şi după comunism‖, pentru 

că multe dintre surse-trăsături se pot identifica, folosind o sintagmă a lui Vintilă 

Horia (Crucea, Ed. Vremea, 2017), deja „în mlaştinile raţionaliste ale Renaşterii‖, 

dacă nu şi mai departe. Altfel formulat, am în minte o boală căreia i s-a spus 

comunism de pe la jumătatea secolului al XIX-lea încoace, de fapt, un complex de 

simptome pe care lumea le prezintă de multă vreme şi care au atins niveluri 

înfricoşătoare după 1917, cu atrocităţi ajunse până la „cea mai teribilă barbarie a 

lumii contemporane‖ (Soljeniţân, despre „fenomenul Piteşti‖), dar care, în forme şi 

sub nume noi, continuă, fără gulaguri şi torţionari, dar insidios-generalizat, cu 

urmări pe lungă durată greu de evaluat. 

 Restrâng însă aici discuţia la titlu, pentru că mă interesează numai 

„comunismul de lângă noi‖, acum, la aproape trei decenii de când a curs sânge 

pentru a ieşi din comunism... 

Nu e vorba despre remanenţa psihologică (frică, egalitarism, dependenţa de 

stat şi altele asemenea) sau despre persoane cu funcţii mai la vedere sau mai 

„confidenţiale‖ în „structuri‖ ale statului comunist care îşi fac simţită prezenţa şi 

astăzi, din obişnuinţă, exces de zel sau sub controlul unor „structuri‖ noi – 

inevitabil, toate acestea sunt trecătoare – ci de lucruri de fond, conceptuale putem 

spune. Lista care urmează este incompletă, cititorul o poate cu siguranţă continua. 

                                                           
2
 Articol reprodus cu acordul autorului ,din revista ,, Curtea de la Argeş‖ din luna noiembrie 

2017. 
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Exemple tipice: (1) internaţionalismul kominternist („muncitorii nu au patrie‖ 

scrie în Capitolul al doilea din Manifestul PC) deghizat astăzi în globalism nivelator 

(putem adăuga multiculturalismul, migraţiile) şi antinaţionalism, (2) limbajul de 

lemn şi ritualismele de partid sinonime cu prevederile artificial constrângătoare ale 

corectitudinii politice, (3) ateismul declarat şi militant („opiul popoarelor‖ – acelaşi 

Marx) versus secularismul care bântuie şi subminează Europa, mână în mână cu 

aceeaşi nocivă prin exagerare corectitudine politică (sub asediul musulman, în 

prelungirea Iluminismului, Europa Unită s-a resemnat până a renunţa, în 

documente, la asumarea substratului său creştin, iar în viaţa zilnică la însemnele 

creştine, icoane, cruci la purtător). 

Toate acestea sunt prezente în întreaga lume („civilizată‖), următoarele două 

simptome sunt mai accentuat active la noi. 

În primul rând, „cadrismul‖, recursul la dosar, la etichetări („înfierări‖ tipice 

de şedinţă de partid) de genul ceauşist, comunist, utecist, securist – la primul nivel, 

fascist, legionar, xenofob, antisemit – la nivelul grav, dorit a fi distructiv. Uneori, 

etichetările sunt preluate din decizii ale „tribunalelor poporului‖, demult 

condamnate, uneori chiar înainte de ‘89, ca fiind bolşevic-criminale. Faptul că 

asemenea etichetări produc şi acum efecte (vezi intervenţiile Institutului Elie Wiesel 

vizavi de nume mari ale culturii române interbelice) nu face decât să ilustreze titlul 

însemnărilor de faţă. 

Apoi, în oglindă cu versul „partidul e în toate‖, pe care orice pionier îl ştia pe 

vremuri, azi partidele sunt în toate, rotindu-se eventual, în funcţie de rezultatele 

alegerilor. Politizarea excesivă, aproape discreţionar-neruşinată, combinată cu 

„lupta politică‖, este o sursă majoră de tensiune socială, ineficienţă, instabilitate, 

injustiţie, deprofesionalizare. (Fără a reabilita ideea partidului unic, toate acestea 

sunt însă preponderente multipartidismului agresiv, primitiv, egocentric.) 

Revenind într-un cadru mai larg, realmente o boală a civilizaţiei o constituie 

uşurinţa şi posibilităţile tot mai crescute de dezinformare, control şi manipulare a 

maselor.  Nimic nou sub soare – de la Arta războiului a lui Sun Tzu la Psihologia 

mulţimilor a lui Gustave Le Bon, de la Simone Weil la „decalogul lui Noam 

Chomsky‖ (vedeţi pe internet), trecând prin directivele NKVD din 1947 (idem), se 

tot vorbeşte despre asta, se teoretizează şi exemplifică. În SUA a apărut acum vreo 

cinci ani şi o firmă care furnizează „crowd on demand‖, contra-cost desigur, 

demonstranţi angajaţi amestecaţi printre demonstranţi oneşti-inocenţi-folosiţi, 

strigând pro sau contra, nu contează, firma ia banii şi livrează „serviciul‖. Iar 

manipularea este sincronă şi facilitată de tot mai generalizata „legare la reţea‖, prin 

gadgeturi şi ecrane de tot felul, prin nanotehnologia asupra căreia ne avertizează 

aproape obsesiv în revistă Radu Pintea. 

Multe altele mai sunt de spus. Închei însă cu o „stafie‖ care tropăie tot mai 

agresiv, prin mass-media şi prin politică: Regiunea Autonomă Maghiară, parte a 

Republicii Populare Române din 1952 până în 1960, care se vrea resuscitată şi în 

România care tocmai sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri... 

Clasicul Le roi est mort, vive le roi! ar putea fi tradus în engleză (nu e 

întâmplătoare alegerea limbii, iar rusă nu ştiu...) The communism is dead, long life 

to communism!... 
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                         ÎMPĂCAREA CU TRECUTUL
3
 

 
 „Cine nu îşi cunoaşte trecutul, nu merită nici un viitor prosper‖, spunea 

Winston Churchill, considerat cel mai mare britanic, un lider politic şi un prim 

ministru de care ne leagă amintiri deloc plăcute, căci el, împreună cu Stalin, şi-au 

pus adânc pecetea pe destinul României, prin odiosul „acord de procentaj‖ din 

octombrie 1944, de la Moscova, scris pe un petic de hârtie igienică (care, iată, 

revine în actualitate), prin care URSS avea 90 la sută influenţă în România, iar 

Anglia 10 la sută, la schimb cu Grecia, unde procentele erau inversate. Aşa s-a ajuns 

la instaurarea comunismului stalinist în România, dominat în proporţie de 90 la sută 

de elemente alogene, străine, de ruşi, evrei, unguri şi ţigani, perioadă în care s-au 

săvârşit cele mai mari crime împotriva oamenilor politici români, a personalităţilor 

Marii Uniri, în frunte cu Iuliu Maniu, şi a intelectualităţii române. Şi atâta timp cât a 

fost dominat de elemente alogene, comunismul din România a fost ridicat în slăvi, 

adică atunci când, în 1930, de exemplu, compoziţia etnică a PCR era: unguri – 26,6 

la sută, români – 22,7 la sută, evrei  - 18,1 la sută, iar în 1955, 10 la sută din 

membrii nomenclaturii de partid erau fie maghiari, fie evrei, fie ruşi. Interesant şi 

ciudat este şi faptul că atâta timp cât au fost la butoanele puterii şi deţineau cele mai 

importante funcţii, s-a păstrat o tăcere aproape completă asupra Holocaustului, fiind 

chiar interzise cercetările şi dezbaterile pe această temă. O tăcere vinovată şi 

nicidecum de aur. După ce au venit la putere liderii comunismului de factură 

naţionalistă, reprezentată la început de Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar mai ales de 

Nicolae Ceauşescu, comunismul românesc a devenit o pacoste, o „ciumă roşie‖, iar 

astăzi este blamat „in integrum‖, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte perioade din trista 

şi dureroasa istorie a poporului român, cu paginile ei mai albe şi mai negre, mai 

grele şi mai apăsătoare, sau mai pozitive. Ne-a lipsit şi ne lipseşte încă echilibrul, 

înţelepciunea, măsura, cum zicea marele om politic şi bărbat de stat Ionel Brătianu, 

                                                           
3
 Articol reprodus, cu acortdul autorului ,din ziarul ,, Unirea‖ noiembrie 2017 
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unul dintre artizanii Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, mai ales când este vorba de 

a ne asuma trecutul, chiar şi acela impus, care este, din păcate, specific pentru 

aproape întreaga noastră istorie. Or nu putem face doar pe procurorii, blamând şi 

condamnând perioade întregi din istoria României, aşa cum se întâmplă cu mişcarea 

legionară şi, mai nou, cu guvernarea comunistă, când ţara a cunoscut impresionante 

transformări pozitive, fără precedent, începând cu nesfârşitele platforme industriale, 

cu sistemul energetic, cu cele 7 platforme româneşti de foraj şi exploatare a 

sondelor marine, cu metroul de la Bucureşti şi Canalul Dunăre-Marea Neagră, cu 

învăţământul şi cultura şi cu ansamblul de locuinţe, de cartiere întregi etc. Astăzi, 

60 la sută din populaţia urbană şi 70 la sută din cea rurală trăieşte în locuinţe 

construite în perioada comunistă. 

 În acest context, acum, când ne pregătim să aniversăm Centenarul Marii 

Uniri, credem că a sosit momentul să facem pace cu trecutul nostru istoric, inclusiv 

sau mai ales aici, la Alba Iulia, un oraş, un municipiu care îşi datorează aproape 

întreaga sa dezvoltare economică şi socială, edilitar-gospodărească şi cultural-

sportivă, fără precedent în istoria sa, tocmai unui regim comunist şi în special unei 

personalităţi extrem de controversate şi de odioase pentru duşmanii ţării, care a fost 

asasinată mişeleşte, tocmai când România îşi dobândea un statut de actor important 

în comerţul mondial, mai ales în lumea a III-a, astfel că a trebuit lichidat la fel ca 

odinioară Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, 

Inochentie Micu Klein ori Ion Antonescu. Averea lăsată de Nicolae Ceauşescu la 

Alba Iulia este imensă atât pe plan material, economic cât şi spiritual, cultural, 

patriotic, dar şi al naţionalismului şi românismului. Nicolae Ceauşescu a efectuat 8 

vizite în Alba Iulia şi în judeţul Alba, unele de lucru, altele comemorative, în anii 

1966, 1968, 1972. 1973, 1974, 1975, 1976 şi 1984. Fiecare dintre aceste vizite au 

marcat momente şi evenimente remarcabile, cu implicaţii profunde pentru 

dezvoltarea Albei. În anul 1966, fostul şef de stat a vizitat, printre altele, la Alba 

Iulia, şi Sala Unirii, Muzeul Regional şi Catedrala Încoronării. A dat ordin ca Sala 

Unirii să fie reabilitată, iar clădirea Babilon (în care se află astăzi Muzeul Naţional 

al Unirii) să fie eliberată de cele 100 de familii ce locuiau aici şi să devină spaţiu 

pentru un mare muzeu naţional. Tot atunci, vizitând Catedrala Încoronării, a 

observat că pereţii de la ieşirea din biserică erau acoperiţi cu vopsea. A întrebat ce 

se ascunde sub vopseaua îngălbenită şi când a aflat că sunt portretele Regelui 

Ferdinand şi Reginei Maria, a dat ordin să fie descoperite. Tot atunci a început şi 

reabilitarea catedralei şi demersurile pentru a reface la Alba Iulia o episcopie 

ortodoxă, după modelul Mitropoliei lui Mihai Viteazul. S-a hotărât şi ridicarea unei 

statui ecvestre a lui Mihai Viteazul. După ce a vizitat Catedrala Încoronării, în drum 

spre Sala Unirii, a întrebat ce catedrală se află alături şi atunci a fost informat şi 

despre drama episcopului romano-catolic Marton Aron, care se afla în arest la 

domiciliu, şi a dat ordin să fie eliberat. La 28 noiembrie 1968, la aniversarea 

semicentenarului Marii Uniri, Nicolae Ceauşescu avea să inaugureze la Alba Iulia 

statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, ridicată după 368 de ani de la prima unire 

politică a ţărilor române. Evenimentul avea să aibă loc în zona Sălii Unirii, moment 

de referinţă în renaşterea naţionalismului românesc, un naţionalism jertfelnic, de 

reevaluare şi reconsiderare a istoriei României, a identităţii noastre naţionale. În 

urma acestei vizite şi a celor 4 vizite efectuate la Muzeul Naţional al Unirii şi la 
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Sala Unirii, s-au pus bazele unei monumentale dezvoltări a instituţiei muzeale şi de 

cercetare de la Alba Iulia. 

 Toate vizitele de lucru ale lui Nicolae Ceauşescu în Alba Iulia şi în judeţ s-

au soldat cu schimbări radicale în evoluţia şi destinul acestui spaţiu românesc, 

începând cu constituirea judeţului Alba, în 1968, acordarea titlului de municipiu 

oraşului Alba Iulia şi fondarea unor mari întreprinderi: Porţelanul, Fabrica de 

covoare, Turnătoria de fontă, Întreprinderea de utilaje - la Alba Iulia, întreprinderile 

textile de la Abrud, Cîmpeni, Baia de Arieş, combinatele de prelucrare a lemnului 

de la Blaj, Cîmpeni, Sebeş, ca să nu mai vorbim de investiţiile uriaşe făcute la UM 

Cugir, unde au ajuns să lucreze peste 16.000 de salariaţi, ori IM Aiud, cu peste 

10.000 de salariaţi. S-au construit peste 40.000 de apartamente, casa de cultură a 

sindicatelor, stadionul municipal şi bazinul olimpic, spitalul judeţean, zeci de şcoli 

şi cămine culturale, s-au modernizat şi asfaltat străzi şi drumuri. În octombrie 1976, 

avea să aibă loc şi vizita istorică din Ţara Moţilor, de la Roşia Poieni, care a marcat 

deschiderea şantierului celui mai mare combinat cuprifer din România. 

 Toate aceste realizări, înfăptuiri, aveau să-şi găsească o firească ilustrare şi 

în cadrul Muzeului Naţional al Unirii, operă şi ctitorie ceauşistă, fiind rezervate 

pentru această epocă sălile 50-55 din clădirea Babilon. Astăzi, toată această 

expoziţie a fost, imediat după 1989, scoasă şi aruncată la coşul de gunoi, în spiritul 

elanului demolator de după 1989 ce a cuprins ţara. Această meteahnă a poporului 

nostru, atât de păguboasă şi de ruşinoasă, este o dovadă a modului perfid în care a 

fost şi este manipulat poporul român, care în 1989 a asistat la o lovitură de stat, 

incapabil să-şi asume cu înţelepciune şi luciditate momentul, trecutul socialist şi să-

şi construiască un prezent şi un viitor prosper. Oricum, credem că a sosit momentul 

unei analize obiective şi a erei socialiste şi să ne-o asumăm ca istorie românească, 

fără a mai continua spectacolul ipocrit al lepădării de Satana! 

 Întreb, deci, acum, când ne pregătim de Centenarul Marii Uniri, ar trebuie 

să fie declarat cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia Nicolae 

Ceauşescu şi ar merita şi el o statuie la Alba Iulia sau vor trebui să treacă tot 368 de 

ani până când, asemenea lui Mihai Viteazul, se va face o minimă dreptate şi să se 

acorde o minimă răsplată celui care a condus România în cea mai fastă perioadă a 

dezvoltării şi modernizării ţării şi mai ales a judeţului Alba şi a municipiului Alba 

Iulia? Au cuvântul, la ceas istoric, Consiliul Judeţean Alba, condus tot de un oltean 

din spiţa lui Mihai Viteazul şi Nicolae Ceauşescu, vrednicul preşedinte Ion 

Dumitrel, dar şi Consiliul Local Alba Iulia, condus de un primar, Mircea Hava, din 

spiţa celor care la Oradea, în Bihor, au declanşat bătălia pentru Marea Unire. Întreb, 

doar întreb şi mai ales îndemn la reflecţie, meditaţie, analiză, toleranţă şi împăcare 

cu trecutul nostru istoric glorios! 
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          VASILE MĂLUREANU 

 

 

 

 

 

 

   OPOZIŢIA OAMENILOR DE CULTURĂ FAŢĂ DE 

REGIMUL CEAUŞESCU (III) 

Cum era de aşteptat, în activităţile de subminare a regimului 

comunist din România s-au implicat activ mulţi oameni de cultură din 

emigraţie. Cea mai activă grupare a emigraţiei  a fost aceea care gravita în 

jurul subsecţiei din Paris a Radio „Europa Liberă‖. Membrii acestei grupări – 

denumită în documentele Securităţii „Grupul de la Paris” – erau întâlniţi în 

mai toate acţiunile ostile regimului de la Bucureşti desfăşurate sub egida 

CIEL, a Pen-Clubului francez sau organizate de L'Alternative. 

- Comitetul Intelectualilor pentru o Europă a Libertăţilor 

(CIEL)era o organizaţie implicată în susţinerea mişcărilor 

contestatare din ţările socialiste, al cărei preşedinte, dramaturgul 

Eugen Ionescu, lansase un apel la „boicot‖ cultural împotriva 

României, solicitând intelectualilor europeni să întrerupă orice 

contact sau călătorie în ţara noastră. 

- Pen-Clubul francez a anunţat, la 28 mai 1980, crearea unui 

premiu special ce urma să fie acordat anual de un juriu condus de 

Eugen Ionescu „unui scriitor din ţările unde libertatea de opinie era 

încălcată, reprezentativ din punctul de vedere al libertăţii de gândire 

şi exprimare‖. 

- Revista franceză L'Alternative, care avea în colegiul de 

redacţie emigranţi din ţările socialiste, între care românii Paul Goma, 

Mihnea Berindei şi Alain Herskovics-Paruit, organiza mitinguri, 

simpozioane, colocvii şi desfăşura sistematic veritabile campanii 

propagandistice împotriva statelor socialiste. 

În luna mai 1980, a fost constituit la Paris un «grup de acţiune al 

„Europei Libere” pentru Franţa», care îşi propunea o mai mare 
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coordonare a activităţilor de contactare şi racolare a oamenilor de artă şi 

cultură aflaţi temporar la Paris. Din acest „grup de acţiune‖ făceau parte 

Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Sanda Stolojan, Paul Goma, Virgil 

Tănase, Theodor Cazaban, Geoge Banu, Mihai Corné şi Mihnea Berindei
4
. 

În desfăşurarea acţiunilor sale, „Grupul de la Paris‖ a colaborat cu 

organizaţii având preocupări similare, între care: Mişcarea pentru 

independenţa Europei, din conducerea căreia făcea parte şi un membru al 

grupului; Asociaţia pentru sprijinirea intelectualilor din Europa de Est, care 

acorda burse de studii, specializare şi documentare oamenilor de artă şi 

cultură din ţările socialiste în scopul influenţării ideologice; Fundaţia pentru 

întrajutorarea intelectualilor europeni, care, beneficiind de fonduri 

americane, acorda burse de studii şi ajutoare materiale disidenţilor din ţările 

socialiste. 

Informaţii complementare privind constituirea şi componenţa 

„Grupului de la Paris‖, strategia, mijloacele şi modalităţile de acţiune, 

conexiunile cu serviciile secrete străine, lumini şi umbre în activitatea 

desfăşurată de acesta şi reacţia Securităţii am publicat într-un documentar 

distinct
5
. 

În acţiuni concrete de stimulare a atitudinii contestatare a oamenilor 

de artă şi cultură, au fost implicate atât instituţii oficiale ale statelor 

N.A.T.O. (servicii de informaţii, ministere de externe, instituţii culturale, 

posturi de radio), cât şi organizaţii ale societăţii civile (mediatice, culturale, 

drepturile omului etc.). 

În ce priveşte implicarea serviciilor de informaţii străine se impun 

câteva comentarii. 

Întrucât documentele informative privind activităţi pure de spionaj sunt 

încă secretizate, nu voi face referiri la implicarea concretă a serviciilor de 

informaţii străine decât în măsura în care aspectele respective se regăsesc în 

documente ale Securităţii care au fost date publicităţii. Oricum, este evident 

că, în perioada analizată, serviciile de informaţii ale S.U.A. şi altor state 

N.A.T.O. vizau în România, ca şi în alte ţări socialiste europene, pe lângă 

secrete strategice de factură politică, economică şi militară, şi culegerea de 

date care să alimenteze propaganda împotriva regimului Ceauşescu, 

influenţarea şi sprijinirea atitudinii contestatare şi de opoziţie a unor 

persoane sau grupuri. În acest context, operaţiunea „Meditaţia 

Transcendentală‖, iniţiată în ţara noastră, la începutul anilor '80, de soţii Stoian 

din emigraţie, suspectaţi de relaţii cu serviciile de informaţii britanice, poate fi 

considerată o primă etapă dintr-o acţiune mai complexă de influenţă vizând 

                                                           
4
 M.I./U.M. 0544 – Scurt istoric..., C.N.S.A.S./SECURITATEA …, p. 500. 

5
“Grupul de la Paris” în Vitralii – Lumini şi Umbre nr.4, pp.71-84 şi Apărarea Ordinii 

Constituţionale  – perspectiva unui ofiţer de informaţii, Ed. Paco, 2016, pp.195-208. 
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crearea unor nuclee de opoziţie, întrucât majoritatea celor peste 150 de 

intelectuali vizați nu prezentau interes informativ pentru vreun acces la secrete 

de stat. 

În documentele Securităţii se găsesc numeroase referiri la faptul că, 

la conducerea postului de radio „Europa Liberă” şi a mai multor 

instituţii  culturale sau civice implicate în subminarea regimurilor socialiste 

din Europa Centrală şi de Est, se aflau cadre sau agenţi ai C.I.A. şi ai altor 

servicii de informaţii occidentale. Spre exemplu, subsecţia de la Paris a 

„Europei Libere‖, condusă de Monica Lovinescu, era coordonată de 

americanul James Edwards, cunoscut că aparţinea de C.I.A.
6
. De asemenea, 

Fundaţia pentru întrajutorarea intelectualilor europeni, cu sediul la Paris, îl 

avea la conducere pe Pierre Emmanuel, cadru C.I.A.
7
 

Şi implicarea unor intelectuali din emigraţie în zona atitudinii 

militante împotriva regimului Ceauşescu a fost pusă în legătură cu activitatea 

serviciilor secrete occidentale, care au acţionat în baza scenariului comun 

pentru înlăturarea comunismului. Astfel, despre Paul Miron, fost legionar şi 

condamnat politic, profesor de limbi romanice la Universitatea din Freiburg, 

R.F. Germania, care venea în contact cu mulţi oameni de cultură din ţară şi 

vizita deseori România în deceniile şapte, opt şi nouă, se consemna într-un 

document al Securităţii că, atât el cât şi soţia sa, s-ar fi aflat în contactul 

serviciului de informaţii vest-german
8
. 

Cum este lesne de înţeles, cele mai multe conexiuni cu serviciile de 

informaţii străine sunt invocate la adresa diplomaților care au frecventat 

mediile oamenilor de cultură din ţara noastră. Referiri de acest gen s-au 

făcut, în documentele Securităţii publicate, la adresa multor diplomaţi 

occidentali care au fost la post în România în anii '970 - '980, îndeosebi de la 

reprezentanţele diplomatice, consulare şi culturale ale S.U.A., Franţei, Marii 

Britanii, R.F. Germania, Olandei, Belgiei. 

Interesant de consemnat este faptul că în ultimii 2-3 ani înainte de 

decembrie 1989, pe lângă diplomaţii cu sarcini informative (cadre acoperite 

sau agenţi), s-au implicat în acţiuni de influenţare şi sprijinire a opozanţilor 

şi a altor oameni de cultură cu potenţial contestatar, majoritatea diplomaţilor, 

inclusiv unii ambasadori. De notorietate este cazul ambasadorului olandez 

Coen Stork, care invita la acţiuni protocolare sau private scriitori şi alţi 

oameni de cultură cu poziţie contestatară deschisă, prelua şi transmitea în 

străinătate materiale de protest sau mesaje privind situaţia acestora, conducea 

la domiciliile lor ziarişti străini pentru interviuri etc. În condiţiile în care unii 

                                                           
6
 M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Scurt istoric …, apud C.N.S.A.S./SECURITATEA …, p. 500. 

7
M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Notă-sinteză privind unele instituţii şi organizaţii din străinătate 

..., Op. cit., p. 514. 
8
 M.I./D.S.S./U.M. 0544 – Fişă personală privind pe Paul Miron, din 13 martie 1975, apud  

Mihai Pelin, Op. cit., pp. 624-625. 
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dintre aceştia nu au mai putut participa la acţiuni protocolare datorită 

măsurilor întreprinse de autorităţi, Coen Stork se deplasa la domiciliile lor, 

folosind deseori bicicleta în locul autoturismului oficial
9
. 

Lista diplomaţilor cu asemenea preocupări surprinşi de structurile 

informative ale D.S.S. în ipostaze de acest gen este lungă. Unii vor fi 

menţionaţi când voi face referiri la acţiuni concrete în care s-au implicat.  

De legături cu serviciile de informaţii au fost suspectaţi şi alţi cetăţeni 

străini, care au venit în ţara noastră ca ziarişti, lectori, doctoranzi, turişti etc. şi 

au acţionat pentru culegerea de date privind opoziţia intelectuală faţă de regim, 

cât şi în scopul stimulării şi/sau sprijinirii atitudinii contestatare a unor oameni 

de cultură. 

 

 Aspecte din timpul desfăşurării şedinţei Cenaclului Naţional ,, Gând Romnânesc‖ de la 

Alba Iulia din 11 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

        

                                                           
9
Detalii în documentele informative ale Contraspionajului român  incluse în volumul 

Dosarul de securitate al unui ambasador: Coen Stork, Ed. Humanitas, 2013. 
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         VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SECURITATEA  ŞI  IOAN ALEXANDRU 
 

                În paginile revistei noastre din lunuile august-septembrie a.c , 

Vasile Mălureanu care a lucrat în cadrul Securităţii Române şi apoi a 

Serviciului Român de Informaţii a început să publice un serial legat de 

opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu, serial, spune 

domnia sa, care se vrea unul strict de informare referitoare la această, aşa 

zisă opoziţie. Citind cu multă atenţie şi aprofundând cele scrise de generalul 

de brigadă Vasile Mălureanu nu mi-a fost greu să constat că serialul său, nu 

este numai unul exclusiv de informare, cum îmi spunea dânsul telefonic,  ci, 

citind printre rânduri, cel interest va trage nişte concluzii cu totul şi cu totul 

importante.  

              Nu odată am auzit blamând pe foştii activişti de rang înalt ai P.C.R. 

şi pe foştii securişti, cărora, după unii ar fi trebuit să-i  punem la ghilotină 

pentru răul care l-a făcut scritorimii române. Nu am împărtăşit întru totul şi 

nu împărtăşesc nici acum după atâţia ani o asemenea păere. Cred că cel mai 

bun lucru este spă-i îndemnăm pe aceşti oameni, să scrie adevărul, să spună 

adevărul despre multiplele aspecte legate de scriitorimea română, de oamenii 

de cultură români pentru că, altfel am putea să credem mereu în falsurile care 

ni se ,, oferă‖ de alţii şi să continuăm să scriem o istorie falsă. 

              După 27 de ani aceşti oameni care au slujit prin natura situaţiei o 

anumită perioadă nu numai pe cel care a condus destinele României peste un 

sfert de secol, ci şi interesele poporului roman, ale oamenilor de cultură 

români. 

             A devenit o obsesie de cum Securitatea şi securiştii din România 

maltratează scriitorimea. Desigur, au fost şi excepţii,. Nu ne referim acum la 

ele. Poate cu alt prilej, vom  reproduce, însă, mai jos, o Notă informativă 

despre modul cum a fost urmărit marele poet Ioan Alexandru de către 
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Securitate, notă adresată de urmăritorii poetului, generalii Alexe şi Bordea,  

generalului locotenent pe atunci, Iulian Vlad cel care a vrut să-l aresteze pe 

Ceauşescu în timpul evenimentelor din 1989, şi răspunsul dat acestora. 

            Iată un fragment din această notă informativă: 

            […] spionajul englez care acţionează împotriva ţării noastre sub 

acoperirea turismului individual, evidenţiază interesul acestui serviciu de 

spionaj faţă de poetul Ioan Alexandru. Astfel, în august 1983, Ioan 

Alexandru a primit la domiciliul său pe cetăţeanul norvegian Sparre Knut, 

profesor la Universitatea din Oslo, preşedintele Asociaţiei de prietenie 

Norvegia România, suspect a fi agent al serviciului de spionaj englez. 

Ioan Alexandru […] încă din facultate a adoptat o atitudine de nemulţumire, 

pretinzând că în ţara noastră nu există deplină libertate de creaţie. În anul 

1967 a făcut o călătorie în R.F. Germania, unde a stabilit legături cu 

filosoful idealist Martin Heidegger, iar împreună cu poetul Marin Sorescu a 

intrat în contact cu fugarii Virgil Ierunca şi Paul Barbăneagră, angajaţi ai 

postului de Radio Europa Liberă. Ulterior aceştia au afirmat că sunt 

,,impresionaţi de atitudine antimarxistă a celor doi tineri,care vor da mare 

bătaie de cap partidului‖.  

    În notă se mai spune că în perioada 1968-1971 pe când se documenta 

pentru întocmirea tezei pentru doctorat la Universitatea din Aachen, din fosta 

R.F. Germania, poetul se întâlnea la reşedinţa lui de acolo cu intelectuali 

români stabiliţi în R.F.G. cărora le citea din creaţiile sale cu substrat ,, 

mistic‖, ţinând şi prelegeri antimarxiste şi religioase. 

   La revenirea în ţară, Ioan Alexandru stabileşte legături cu preoţi şi călugări, 

precum şi cu filosoful Constantin Noica şi alte personalităţi ale culturii 

româneşti. Reuşeşte ca prin intermediul lui Vasile Drăguţ, rectorul 

Institutului de Arte Plastice din Bucureşti să obţină o sală unde ţine prelegeri 

de literatură veche în faţa unor personalităţi cunoscute ca oponente  ale 

regimului Ceauşescu. Toate acestea, creează suspiciuni pentru organele de 

securitate care instituie urmărirea informativă a poetului pentru a-l feri de o 

posibilă racolare a spionajului engelez. 

    Despre toate aceste aspecte generalii Alexie şi Bordea îl informează printr-

un raport scris pe Iulian Vlad, şedul Securităţii Române de atunci. Iată ce 

răspuns scris primesc aceştea la data de 11 mai 1984
10

. 

 

       Tovarăşe general Alexie, 

       Tovarăşe general Bordea, 

 

                   În asemenea cazuri, care au particularităţi deosebite, măsurile 

informative, operative de securitate trebuie concepute într-o manieră aparte, 

                                                           
10

 Vezi Dosarele Cotidianul nr. 2-2017 p. 72-73 
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datele şi informaţiile obţinute necesitând o analiză şi o interpretare 

multilateral şi profundă. Aşa cum aţi evidenţiat, poetul în cauză are o operă 

şi o personalitate recunoscută în cultura noastră contemporană, ceea ce 

obligă la multă adâncire în conceperea măsurilor operative propuse. Orice 

măsură pripită, orice măsură simţită de cel în cauză poate avea implicaţii 

majore în sens negativ. Nu trebuie făcut nimic ce ar putea să-i sensibilizeze 

înclinaţiile contestatare, dacă bineînţeles le are.  

                De aceea, apreciez că este foarte important să se vAdă foarte bine 

fondul acţiunilor sale, sentimentele reale ce le nutreşte faţă de ţară, de 

istoria şi cultura românească, şi care sunt punctele de adevărată comuniune 

cu elementele ce le polarizează în jurul său. În aprecierea caracterului 

acţiunilor sale să se folosească opiniile unor surse şi persoane de certă 

loialitate, buni specialişti în cultură, imparţiali în formularea punctului de 

vedere, în măsurăsă sesizeze ceea ce este incompatibil cu legile sau cu 

principiile noastre politice.. Trebuie, de asemenea, văzut în mod exigent şi 

obiectiv ce probleme concrete anume ar putea pune cel în cauză pentru 

securitatea statului şi ce interese urmăreşte serviciul de spionaj englez în 

legătură cu el. Le poate furniza informaţii, despre ce. De unde, cum? Ar 

putea fi racolat şi manevrat  să acţioneze într-o direcţie contestatară? Are 

motive şi înclinaţii să accepte? De ce?Care e mobilul legăturilor sale cu cei 

suspecţi a fi cadre şi agenţi ai serviciilor de spionaj? În ce anume îl 

stimulează şi îi dau staisfacţie? 

          Cele ce le raportaţi în nota alăturată nu au o bază prea solidă. (sub 

n.n.) Atitudinea de nemulţumire a fost semnalată pe timpul studiilor 

universitare, probabil în urmă cu douăzeci de ani. Contactul cu angajaţii 

postului de radio Europa liberă au avut loc în urmă cu 17 ani, iar ceea ce a 

făcut în perioada stagiului de doctorat în R.F. Germania datează de peste 13 

ani. Acum, pe baza unor asemenea elemente, este greu de formulat o 

concluzie obiectivă. În primul rând, documentaţi-vă, cu discreţie şi tact, 

asupra fondului lucrurilor. Identificaţi personalităţi ale vieţii cultural,de 

mare marcă şi prestigiu, care pot să aibă o influenţă pozitivă asupra sa. 

Penetraţi cu surse de valoare şi de certă loialitate în anturaj şi încercaţi, nu 

o destrămare, care să ducă la deconspirare sau suspiciuni, ci, mai întâi, la 

un temeinic control, câştigarea şi apropierea poetului şi dirijarea sa spre 

ţeluri utile. 

          Nu interveniţi, nici sub acoperirea unor foruri competente, cu măsuri 

administrative de natură să accentueze evoluţia negativă a cazului şi care să 

ducă la împlinirea chiar a ceea ce poate se scontează din exterior, dacă pe 

fond există ceva, fiindcă până acum nu aţi stabilit nimic concret. 

         Organizaţi temeinic conlucrarea între unităţile dumneavoastră ( este 

vorba de Direcţia I n.n.) şi întotdeauna să se acţioneze numai pe baza unui 

punct de vedere comun. În general, ca în ceea ce priveşte activitatea în 
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rândul persoanelor din aceaste categorii, să existe o mai bună conlucrare 

între contraspionaj şi aparatul de informaţii interne şi să nu se acţioneze 

fără o coordonare riguroasă a măsurilor. 

                                                                  General locotenetn Iulian Vlad 

 

 

           IOAN ALEXANDRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        IZVORUL 
 

                                               Izvorului asemeni sunt şi eu 

                                               Cuntremurat sub stelele de vară  

                                               Cu cât e cerul mai fără de vânt 

                                               Cu-atât lăuntrurile mele se-nfioară.  

 

                                               Nu din afară-i zvon ce mâ frământa 
 Nici din adâncuri nici de sus 

 O umbră s-a desprins din slava 

 Icoana ei în mine a apus     

 
                                                      Din ce în ce sunt cercuri mai adânci 

Şi mai departe horelle pe ape 

S-a deşteptat îbn mine un izvor 

Ce nu-l mai pot cuprinde şi încape.       
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        LIVIA FUMURESCU   

 

                                     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                             F I N I S     C O R O N A T      O P U S 

                                   (Sfârşitul  încoronează opera ) 

 

                                              „ Orgoliul doare, e o putere ca o pală de vânt 

                                                 Care urcă din pământ.” 

                                               ( Mircea Vaida  - Lumini depărtate ruinele) 

 

 

    Prin volumul Testamentul ultimului conte (Editura Risoprint, Cluj-

Napoca), Mircea Vaida-Voevod realizează, în conformitate cu genericul 

acestei cronici, o adevărată încununare a traseului său existenţial, familial şi 

literar, clădit pe mitul eternei reîntoarceri (Mircea Eliade). Cartea are  o triplă 

semnificaţie: răscumpărarea prin dovezi şi mărturisiri zguduitoare a 

adevărului privind rolul istoric şi destinul zbuciumat al înaintaşilor, 

descendenţa voevodală a autorului, dar şi reunirea unor frânturi din valoroasa 

lui operă literară anterioară, în care a îngropat orgoliile, umilinţele şi 

frustrările care i-au marcat viaţa. Încă din anul 1988, Petru Poantă aprecia că: 

„Literatura devine pentru Mircea Vaida-Voevod (...) singurul substitut 

posibil al unor însemne heraldice pierdute (...). Muntele şi Istoria, precum şi 

blazoanele de nobleţe (...) nu sunt elemente ale imaginarului poetic, sunt mai 

degrabă proprietăţi ale unei biografii orgolioase.” Autograful de pe 

volumul dăruit la ceas aniversar prezintă „această carte de orgolii, sentimente 

şi stafii‖, colegilor de facultate, concitadini cu familia sa, ca fiind în parte 

martori „ai acestui trecut, care e sânge din sângele meu‖. Revolta dureroasă 

acumulată în suflet de-a lungul anilor (ca elev etichetat venetic şi umilit în 

faţa colegilor, nedreptatea de a nu fi primit bicicleta anunţată ca premiu 

pentru clasarea lui pe locul I la concursul şcolar de cultură generală, obligaţia 



45 
 

absolventului de liceu de a se angaja muncitor necalificat din cauza originii 

sale sociale, neajunsurile materiale din tinereţe, simulacrul de proces al  

judecării lui ca student al Facultăţii de Filologie din Cluj doar pentru că era 

descendentul familiei Vaida-Voevod şi alte  numeroase frustrări) a rodit în 

poezii şi în proze de certă valoare, învăluite în mascate forme literare. În 

această carte, cu harul literatului şi cu emoţia poetului, scriitorul se 

despovărează oarecum de suferinţele îndurate pe tot parcursul vieţii, 

realizând o ingenioasă mixtură între trecutul glorios al neamului său de 

patrioţi  şi zbuciumata istorie a familiei sale, răsfrântă dureros şi asupra 

destinului său.   

 

   Apărut într-o excelentă prezentare editorială şi tipografică, volumul 

devine un simbolic reflector, care luminează istoria Corindeştilor, sub 

numele căreia intuim neamul Vaida-Voevod „hărăzit să îmbrăţişeze lesne 

orice era împotriva jugului de fier al oprimării naţionale, tot ceea ce se 

opunea deznaţionalizării‖. Coperta şi supracoperta de un maroniu auster, 

înviorat de chenarurile şi înscrisurile aurii ( având în mijloc sigiliul neamului 

Vaida-Voevod şi pe dosul copertei monograma stilizată a nepotului, purtător 

de adevăruri şi taine ale înaintaşilor săi), poartă pecetea nobiliară, tăinuită 

îndelungată vreme, în cenuşii conjuncturi politice. Subtitlul Poeme, Proze - 

Epigrafe sugerează admirabil conţinutul acestei cărţi mozaicate, în care 

adevărul şi ficţiunea, rămăşiţele gloriei strămoşilor şi argumentatele dovezi 

de patriotism se împletesc cu fiorul trăirilor poetice. Dedicată tatălui, numit 

„ultimul conte‖, cartea se deschide cu un sugestiv citat din Ghepardul, de 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa („ ...semnificaţia unui neam nobil e în 

întregime cuprinsă (...) în amintiri esenţiale; şi el era ultimul care să deţină 

astfel de amintiri (...). Ultimul era el.”), edificator pentru datoria asumată a 

scriitorului, ultimul descendent al neamului său nobil, de a scoate la lumina 

cunoaşterii amintiri şi documente ale înaintaşilor, despre istorii particulare, 

pe fondul istoriei naţionale şi internaţionale, într-o urzeală de evenimente şi 

personalităţi, de verticalitate patriotică şi de compromisuri conjuncturale, 

înseilând particularul în istoria netrucată a generalului. 

 

    Structurat în două părţi mari, cuprinzând proză şi poezie, volumul 

începe cu facsimilul scrisorii din 1948 a lui Alexandru Vaida-Voevod , 

adnotată de agenţii securităţii cu FI ( foarte interesant) şi cu precizarea 

olografă a Dorei Vaida, mama scriitorului, că a fost găsită la locuinţa din 

Brad, cu ocazia percheziţiei domiciliare din martie, 1956. Epistola e adreată 

fiului său Mircea, tatăl scriitorului, căruia îi încredinţează datoria salvării 

familiei, valorificând „decoraţia papală Sf. Grigore, de care e legat titlul de 

conte papal, cu dreptul de moştenire asupra fiului prim născut. Astfel, după 

moartea mea, moşteneşti tu titlul”. Se mai preciza că decoaraţia a fost 
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depusă „la Astra, împreună cu cea de Cavaler de Malta...toate în gradul cel 

mai înalt”. Cu convingerea că valorificându-le, fiul său ar putea obţine  

„rezultatul de a salva situaţia familiei”, Alexandru Vaida-Voevod îi 

sugerează fiului său oportunitatea valorificării titlul de conte, dobândit ca 

recompensă pentru meritele patriotice ale familiei. Arestarea tatălui şi 

prigonirea urmaşilor în regimul totalitar, au împiedicat dezvăluirea acestor 

adevăruri, care se convertesc în istorie nefalsificată. Înţelegem astfel geneza 

şi titlul acestui volum, prin care scriitorul împlineşte o dorinţă a bunicului 

său şi o datorie  nefinalizată a tatălui său- ultimul Conte, deţinut în 

închisorile comuniste. 

 

     Formaţia filologică şi cunoştinţele epigrafice i-au facilitat scriitorului 

cercetarea unor documente, înscrisuri şi însemne, care să recompună arborele 

genealogic al familiei din neamului voevozilor implicaţi în istoria locurilor, 

începând cu anul 1489, cu blazoanele nobiliare ilustrate şi descrise detaliat 

în primele pagini ale cărţii, până la meritele patriotice ale lui Alexandru 

Vaida-Voevod, care au condus la condamnarea fiului său, din motive 

politice, la 20 de ani de temniţă grea, ceea ce s-a răsfrânt asupra familiei. 

Autorul acestui volum a înţeles din copilărie că îi fusese „pecetluit destinul‖ 

şi s-a retras „ într-o realitate virtuală, paralelă, într-un  turn de ivoriu‖, 

tălmăcind în scris durerile familiei, într-o imaginară întâlnire transcendentală 

cu Contele, care începuse, dar fusese împiedicat să împlinească rugămintea 

tatălui său. Printr-un ingenios colaj epico-narativ, impregnat de nuanţatele 

trăiri lirice proprii stilului lui Mircea Vaida-Voevod, se construieşte 

compoziţional această primă parte a volumului. Precizarea din Argument 

motivează apariţia cărţii, ca împlinire a unei datorii familiale şi civice, mereu 

amânate, până la momentul potrivit al scoaterii la lumina tiparului a istoriei 

nemăsluite a neamului său, spre ştiinţa contemporanilor, dar, mai ales, a 

urmaşilor. Ciclul prozelor se deschide cu poezia Remember,  având virtuţile 

unui motto, topind trăirile ultimului descendent care a parcurs Golgota 

numeroaselor încercări ale unui destin „pecetluit‖: „ ..mă-ntorc sărac, fără 

cununi de laur,/ pe trepte pline cu monezi de aur,/ cu trişti cezari întorşi cu 

faţa-n jos/ şi luminez în taina lumânării, /pe sub pământuri/ noaptea 

amintirii‖. 

 

          Proza scurtă Copil bătrân e o parabolă bazată pe îndemnul  

Apostolului Pavel  despre ocară şi ştiinţa răbdării în Epistola I către 

Corinteni, metaforic pus în gura micului Amos- copil bătrân, care avea harul 

cronicarului-oracol, introdus pentru a motiva înţeleptele reflecţii ale celui 

„exilat din reşedinţa divină‖, dar a cărui „putere de a răbda...are o limită‖. 

Metaforicul manuscris despre soarta familiei Corinda se oprea la pagina 99, 

iar avalanşa evenimentelor se transformă într-un carusel al abuzurilor abătute 
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asupra familiei: arestarea tatălui, memoriile inutil repetate ale mamei, 

imaginara reluare a scrierii, de la pagina 100, de către Amos, eliberarea 

Contelui, prigonirea şi destrămarea familiei, frustrările ultimului descendent 

etc.  

 

     Mai extinsă, cu  numeroase detalii autobiografice, naraţiunea Agonia 

contelui se compune din secvenţe retrospective şi din relatări aparent 

disparate, dar care, asemeni pieselor unui puzzle se completează treptat într-o 

compoziţie unitară sub semnul maximei din generic: „Vulnerant omnes, 

ultima necat” (Toate rănesc, ultima ucide). Developând biografia tatălui său, 

prin personajul Corinda, numit de toţi – Contele, scriitorul recompune  

genealogia neamului voevodal, fie prin personaje-martor (Marta Puşcalăului, 

cunoscătoare şi devotată vieţii, umbrei şi duhului Voievozilor, a pângăririi 

raclelor şi a incendierii Bisericii), fie evocându-şi stră-străbunicii, 

străbunicii, bunicii şi părinţii, dar şi persoane cunoscute din zona Ardealului 

sau doar a Bradului, care apar şi în alte scrieri (vecinul Luca, profesorii 

Lupei şi Benea, vecinii Lascu şi Timcu, minerii în haine de lucru, „cu 

lămpile de carbid‖ etc.). Admirabil este conturată personalitatea Teniţei 

Bocăescu, personaj „omniscient şi omniprezent‖, care sesizează, prin gesturi 

şi cuvinte, demolarea fizică şi  psihică a Contelui vlăguit, eliberat din 

închisoare, confruntat cu pierderea a doi fii şi cu schimbările social- politice 

în care el nu se mai regăsea. Cunoştinţele de istorie ale scriitorului se ţes în 

urzeala descriptivă a amintirilor care reînviau pictural silueta exterioară, dar 

şi interiorul  conacului, convorbirile de taină ale nobilului Corinda cu 

Nicolae Ursu în 1783, zidurile castelului „martore la multe istorii‖, 

localităţile din Apuseni etc. Gravurile şi fotografiile reproduse în carte şi 

evocarea fastului de altădată din castelul şi palatele acestui neam voevodal 

vorbesc despre măreţia unui trecut, care pentru nepot e îngropat sub ruine. 

Din ceaţa memoriei afective se decupează locurile încărcate de amintiri, 

precum „clopotniţa bisericii vechi, cimitirul căţărat pe spinarea aridă a 

povârnişurilor‖, dealul „plin de osemintele alor noştri‖, magica Noapte a 

Învierii sau portretul bunicului „cu înfăţişare severă, cu un uriaş cap leonin, 

încărunţit...omul a cărui umbră m-a urmărit ani de-a rândul şi uneori n-a 

lipsit mult să mă strivească‖. Cu harul scriitorului, Mircea Vaida-Voevod 

pendulează între trecut şi prezent, între adevăr şi ficţiune, între amintiri şi 

realităţi adânc săpate în memoria sa, învolburându-se pentru a fi scoase la 

lumină. Frânturi de viaţă, frânturi de gânduri, frânturi de istorie se înnoadă şi 

se deznoadă în secvenţe reale (mutarea familiei în clădirea vechiului 

Dispensar din B., arestarea tatălui, percheziţia domiciliară, neajunsurile 

materiale ale familiei şi eliberarea Contelui, care, trecut prin ororile detenţiei, 

devenise apatic şi imperturbabil la aflarea noutăţilor sau la frunzărirea actelor 

cu toată averea sa „dusă pe apa sâmbetei‖) sau imaginare (discuţiile 
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„orgoliosului sobor‖ al Corindeştilor, evocând istorii şi umbre ale trecutului, 

cu strămoşii dispăruţi în negura vremurilor, cu jurnalul controversat scris de 

Calistrat Colan, cu istoria Ardealului marcată de îndârjirea Corindeştilor şi 

de rezistenţa lor la deznaţionalizare şi oprimare etc.). 

 

   Scene de mare sensibilitate umană, exprimate cu incontestabil talent 

literar, evocă legătura dintre vii şi morţi a partenerilor vârstnici, prin vizitele 

săptămânale prelungite ale Contelui la mormântul Dorei, pe care o simte tot 

mai aproape, căreia îi împărtăşeşte intenţia lui de a se muta la bloc  („La 

urma urmei m-am mutat de atâtea ori‖) şi bucuria succesului pe care fiul lor 

Radu îl avea în lumea literară („cea mai concretă cale de supravieţuire‖). 

   

   Mutarea la bloc a Contelui, „ specie exterminată, dispărută‖ , şi 

priveliştea cimitirului, care parcă-l chema, încheie „agonia Contelui‖, 

frământat de gândul că lăsa urmaşilor moştenire „un dosar pocit, 

compromiţător, care vă va urmări până la mormânt şi poate mai departe...‖ 

 

        Partea a doua a volumului recompune cugetări şi stări emoţionale 

exprimate în poezii noi sau mai vechi, selectate pe aceeaşi tematică 

dezvoltată şi în prima parte, precum a împlinirii unei datorii („azi, când boala 

în cârdăşie cu anii/ îmi sfâşie din piept bolovanii,/ chiar de-mi e greu să-

ndur, o să mă-ntorc să-i fiu poruncă...‖), a gloriei pierdute („ Îţi las, îţi 

las...pierdute moşii, ceruri deşarte,/steme aurite şi un deal plin de oase‖), a 

dorinţei de restabilire a adevărului ( „Pe drumurile pustii caut urme/ şi aflu 

că ele sunt numai în sufletul meu‖), a obsesiei trecutului („ Mă urmăreşte 

trecutul ca un câine‖), a ruinelor  şi a blazonului, a însemnelor nobiliare 

pierdute („Blazonul meu e o conversaţie...‖), a apartenenţei la istoria 

neamului şi a locurilor copilăriei şi adolescenţei („Sunt dealuri acoperite cu 

iarbă,/ la Brad, în Ţara Zarandului‖), a nedreptelor judecăţi („Cine are drept 

să judece,/ cu gheara în rană înfiptă!...În genunchi, simt iertăciune şi vină...‖) 

şi a regretelor pentru greşeli chinuind conştiinţa, în fascicole de lumină şi 

umbră („Doamne – de aceea mă iartă,/ să mă despartă nu-i cine,/ pe mine 

însumi de mine‖). În retorta unui spirit introspectiv, zbuciumat de întrebări, 

regrete şi nelinişti, proiectate liric într-un context filozofic de mare 

profunzime, este exprimat sentimentul perisabilităţii omului şi al reintegrării 

în veşnicia naturii („Într-o zi pe o prispă de deal/ ne va cosi coasa pe toţi‖), 

dar şi premoniţia calmă a sfârşitului („La ceasul amurgului veşted/ va să-mi 

cânte coasa la creştet.‖), prin metafore  care se compun şi se recompun în 

armonii poetice răscolitoare .  

 

    La paginile 183-184-185, poeziile exprimă mândria nepotului faţă de 

rolul hotărâtor al bunicului său la înfăptuirea Marii Uniri, confirmate prin 
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reproducerea parafei care a pecetluit istoricul eveniment, semnat în 1918, şi a 

stiloului cu care s-a semnat Unirea, moştenirea sa de mare preţ: „ Unirea s-a 

semnat cu pana de aur,/ bunicul mi-a lăsat moştenire/ o pană de aur!‖ şi 

„...am moştenit-o într-o cutie cu inscripţia: „Paris-Rue de la Pais‖ şi dedesubt 

-/ „Pana pe care am folosit-o în 1918!‖.  

 

 Ca o compensare a orgoliului său rănit de repetate ori, dar şi a 

nedreptelor pătimiri îndurate, moştenirea acestor dovezi ale istoriei înfăptuite 

de bunic obligă la verticalitatea şi onestitatea nepotului: „De pana de aur a 

bunicului mă tem,/ că mă obligă la onoare...‖ Or, scrierile lui Mircea Vaida-

Voevod s-au născut ca o dreaptă revanşă, dintr-un imperativ sentiment al 

datoriei faţă de înaintaşi, dar şi din suferinţa celui al cărui orgoliu a fost rănit 

şi poate prea aspru judecat, în contextul social-politic al vremii. Concepută 

pe structura volumului „Das testament des letzem grafem‖ (apărut în limba 

germană în 1989), mult îmbogăţit afectiv, conceptual, grafic şi poetic în 

cartea „Testamentul ultimului conte‖, conform afirmaţiilor autorului, se 

înlocuieşte „realitatea cu o dimensiune paralelă, aparţinând amintirii trăite 

sau moştenite‖, încununând o impresionantă operă, de certă valoare literară,  

umană şi istorică. 
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GHEORGHE ROTAR 

                         

            NICOLAE LABIŞ – ÎNTRE MIT ŞI REALITATE 

 

 De peste şase decenii se scutură flori şi ninsori peste mormântul celui ce s-a 

chemat  Nicolae  Labiş. 

Cine a fost Nicolae Labiş? Ireala şi pururi tânăra lui făptură fizică şi 

spirituală apare azi aburită de necurmata trecere a anilor. Abia după aşezarea lui în 

locul de tihnă, conştiinţa literară contemporană a avut revelaţia golului. Unii se 

lamentau de incomensurabila pierdere, alţii căutau să stabilească o responsabilitate 

civică a accidentului, se revoltau, iar câţiva respirau sadic, uşuraţi. De atunci s-a scris 

relativ mult despre Labiş, sub toate aspectele. Unii au fost înclinaţi să-l evoce ca pui 

de căprioară, albatros, liliac timpuriu, doar abia câţiva ca om al epocii sale. Deci, 

existenţa şi dispariţia lui în decembrie 1956 încă nu au fost elucidate (ca şi în cazul 

lui Eminescu). Considerăm că numai de aici se poate începe un studiu despre poezia 

lui şi se poate încerca stabilirea, cu certitudine, dacă a fost, (ori putea fi) un mare 

poet  sau numai  „o amintire fromoasă‖, cum se autodenumea el în ultima pâlpâire de 

viaţă. Prin trecerea anilor, personalitatea lui s-a cufundat în legendă, s-a transformat 

în mit. Deci trebuie să extragem realitatea din legendar, să desprindem fapte şi 

elemente veridice pe bază de documente şi mărturii pentru a nu denatura – sau a 

denatura cât mai puţin – această excepţională prezenţă lirică a deceniului al şaselea 

al secolului douăzeci. Cu cât ne depărtăm mai mult în timp de fiinţa umană a 

poetului, legenda, alimentată din ea însăşi, îi învăluie imaginea în straturi difuze, ca 

ceaţa ce abureşte limpezimea zărilor şi urcă tot mai densă spre vineţiul munţilor la 

orizont. Opera i-a schimbat fiinţa umană în personalitate, care la rându-i, s-a 

coagulat în mit – acesta fiind de fapt numele adevărului biografic al lui Nicolae 

Labiş, despre care s-a spus, pe drept cuvânt, că este ultimul poet descins din mit. 

 În contextul strădaniilor poetice ale deceniului al şaselea, biografia umană şi 

lirică a poetului mort la „douăzeci de ani şi încă unul‖a fost cea mai reprezentativă 

pentru spiritul poeziei noi, prin profunzimea viziunii problematicii omului societăţii 

în acută transformare şi care îşi cerea spiritualizarea adecvată. Prima – şi cea mai 

convingătoare voce – care configura mitologia poetică a unei epoci era el. 

  Biografia poetului, în trecerea lui meteorică prin viaţă, cuprinde episoade 

adânc transfigurate în operă. S-a născut la 2 decembrie 1935 în Poiana Mărului, 

comuna Mălini, din ţinutul care ne-a dat pe Creangă şi pe Eminescu. Pe culmile 

împădurite ale Stânişoarei, aproape de locurile pe unde Vitoria Lipan îşi căuta oierul, 

copilul Labiş străbate ţinuturi de baladă şi creşte vârtos, adăpându-se din apa 

vrăjitelor fântâni ale operei lui Sadoveanu. Cum spunea el, a venit din munţi ca un 
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izvor, /Vuind impetuos, sclipind în soare. Dar pe acest univers pur şi gingaş al 

copilăriei se grefează două evenimente care au zdruncinat conştiinţele, punându-i 

prea devreme în faţă o realitate dură pe care o va simţi mai târziu crescută fabulos în 

suflet şi în operă. Este vorba de ultimul război cu toate ororile şi anii de pribegie şi 

de cumplita secetă postbelică din Moldova. Din amintirile durute se încheagă, confuz 

încă, atitudinea dârză care-i va caracteriza lirica de mai târziu, ca în Versuri de 

dimineaţă: Chiar dacă-n suflet avem / Încă păcate destule, / Chiar dacă ne muşcă 

dureri / Încă, cu guri nesătule, / Pentru tot ce-i viu în noi toţi, / Pentru ucişii, ucisele, 

/ Oameni, păziţi de erori / Viaţa şi visele. Dar cea mai de preţ mărturie lirică din anii 

foametei ne-o lasă Labiş prin poemul Moartea căprioarei. Aici totul e ridicat în 

planul viziunii, căpătând proporţii şi semnificaţii puţin obişnuite. „Moartea 

căprioarei inaugurează în poezia lui Labiş o problematizare a existenţei, structurată 

liric pe un sistem de opoziţii între reprezentări ale universului copilăriei şi noua arie 

de valori ale adolescenţei şi maturităţii‖- cum spune I. Pop. 

 Majoritatea poeziilor lui Nicolae Labiş, sub latura împlinirii artistice, sunt 

momente dintr-un proces de creaţie evident neîncheiat, cum însuşi mărturiseşte în 

poezia Ceară: Crâmpeie de idei neterminate, / Şi-un zbor de păsări albe ca un vis / 

Şi cântecul sunat pe jumătate / Despre un tărâm ce încă nu-i descris.   

 Opera poetică a lui Nicolae Labiş cuprinde două volume. Primul, publicat în 

1956, abia cu câteva săptămâni înainte de accident, intitulat Primele iubiri , iar cel 

de al doilea, Lupta cu inerţia, pe care îl pregătea pentru tipar, dar nu a mai ajuns să-l 

vadă publicat. Volumul s-a editat postum, respectându-se, cât s-au putut cunoaşte, 

intenţiile autorului. În primul volum, poetul se străduieşte să cuprindă cât mai multe 

teme ale actualităţii imediate, tratate şi de alţii, dar setea de viaţă, senzaţia de materie 

a cuvintelor degajă o vrajă şi un farmec care-i aparţine doar lui. Autorul poemului 

Primele iubiri se impresionează până la durere, se confundă cu universul şi cu poezia 

până la identitate: Eu curg întreg în acest cântec sfânt: / Eu nu mai sânt, e-un cântec 

tot ce sânt. Turnată în imagini vizuale şi auditive de o plasticitate  şi sonoritate 

impresionante, materia poetică curge de la sine, uşoară, aeriană, de o gravitate suavă. 

„Nu-i vorba de nici o facultate plastică deosebită, nici de o excepţie în domeniul 

senzorial. Avem de-a face cu un adevărat poet a cărei frază chiar discursivă, cântă cu 

o sonoritate excepţională şi care acordă lumii de toate zilele a patra dimensiune: 

semnificaţia lirică‖ precizează George Călinescu.  

 În perioada literară a anilor 1950 – 1960, prima şi cea mai convingătoare 

închegare a unei viziuni noi a fost Nicolae Labiş, care a introdus ca stare spirituală 

remarcabila formulă a luptei cu inerţia. Cucerind teritoriul demnităţii artistice, lupta 

cu inerţia propusă de el constituie apelul patetic, ilustrat de propria-i creaţie, clopotul 

grav care sună chemarea generaţiei pentru a  trage cugetarea din teacă. De aceea 

Labiş a devenit un steag, un „blazon‖ al generaţiei sale de poeţi. Pentru vremea 

respectivă nu se poate trece peste funcţia Labiş de care s-a vorbit mult. 
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 După atâţia ani de la moarta poetului, scotocindu-i prin viaţă şi prin operă, se 

poate descoperi adeziunea sa la doctrina comunistă, dacă se ignoră faptul că el a trăit 

comunismul  doar în  Adolescenţa, soră cu marile greşeli cum spune el însuşi. 

Eticheta de poet comunist i-a fost lipită de critica literară propagandistă. Exegetul 

Nicolae Cârlan subliniază că a fost „poet al idealurilor comuniste, ceea ce este, 

totuşi, altceva‖. Credem că ar fi mai corectă încadrarea ca poet al epocii sale. 

Florentin Popescu subliniază că „Operând fără prejudecăţi (. . . ) orice critic şi analist 

politic imparţial al creaţiei acestuia trebuie să privească cu discernământ poezia 

socială şi politică a autorului‖. Cu privire la „apartenenţă‖, Nicolae Cârlan apreciază 

că „Labiş va fi îndreptăţit să răspundă ca altădată Lucreţiu Pătrăşcanu, parafrazându-

l bineînţeles: Mai întâi sunt Poet şi apoi comunist”. De aici începe confruntarea între 

aspiraţia poetului şi „etica‖ regimului. Un comunist care nu era pe placul regimului. 

Controversat în egală măsură ca om şi ca poet, Labiş ajunge la deziluzii în faţa 

doctrinei comuniste pe care o slujise.  Din cauza că era simţit „mult mai mult‖ şi 

„altfel‖ decât ceilalţi, colegi şi „profesori‖, au început acţiunile de calomniere şi 

înscenările bine dirijate din umbră şi născocite cu uşurinţă în climatul de invidie 

generală. Este imperios necesar să ne oprim şi asupra condiţiei (in)umane în care 

Nicolae Labiş era constrâns să trăiască. Nu s-a mişcat un deget pentru repartizarea 

unei locuinţe. Alexandru Andriţoiu afirmă răspicat că lipsa acesteia este cauza 

principală care a dus la moartea poetului. Ce l-a dus pe Labiş la accidentul fatal?  

Întâmplarea? Întâmplarea nu putea decât să pecetluiască deznodământul fatal. 

Semnificativ rămâne însă parcursul până aici, pe care nu l-a făcut de unul singur, ci 

cu prieteni şi admiratori. Luaţi la „grămadă‖, aşa s-ar părea. Din cei mulţi, prea 

puţini erau în postura de veghe, iar destui erau la pândă. Ba era chiar îndemnat  şi 

„ajutat‖ de pizmaşii îmbrăcaţi în straiele de împrumut ale laudei, care, în felul acesta, 

intuiau posibilitatea prăbuşirii lui. Admiraţia unora era umbrită de invidie. Unii i-ai 

declarat în faţă ura, înveninându-i viaţa. Labiş a ajuns să fie supravegheat. Stela 

Covaci, în mărturiile sale scrise despre moartea poetului, trage concluzia că  

„Nicolae Labiş reprezintă cel mai zguduitor exemplu de execuţie rapidă  aplicată 

spiritelor înalte şi greu de doborât altfel‖. 

 La întrebările legitime puse de câţiva cercetători dacă poezia lui Nicolae 

Labiş se mai citeşte azi, cât mai este de actual Labiş, concluzia este că şi acum, după 

şaizeci de ani de la dispariţia lui fizică mai poate fi un poet „actual‖ a cărui poezie 

mai poate răspunde sensibilităţii contemporane. Împătimiţii cititori – consumatori – 

de poezie autentică şi câţiva exegeţi s-au aplecat asupra existenţei şi operei marelui 

dispărut şi întreţin „prezenţa‖ sa virtuală în orizontul adevăratei poezii, demolând 

sfidarea, condamnarea la indiferenţă şi uitare pe considerentul că Labiş nu mai este 

la modă. Moda vine şi trece. Se schimbă. Acum suntem noi cei de azi la rând. Cei 

mai importanţi, să ne etalăm, meschin, nemăsuratele orgolii. Apreciem încercările şi 

eforturile lăudabile ale câtorva exegeţi de reconsiderare şi de recuperare a operei lui 
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Nicolae Labiş din stratul tot mai îngroşat al uitării în care vremurile potrivnice, 

nepăsarea şi ignoranţa l-au îngropat, de parcă nu a fost destulă moartea fizică atât de 

timpurie. Poezia lui Nicolae Labiş este dovada că sacrificiul său nu a fost în zadar. 

Premisa intenţiei noastre prin această evocare este că Labiş nu trebuie ucis a doua 

oară prin uitare ori denaturare. După 60 de ani de la moartea poetului, învăluit în 

ceaţa uitării, am vrut să reînviem o amintire dureroasă, desprinsă din legenda unui 

cântec frânt ce poartă numele de  Nicolae Labiş. 
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     ROXANA PAVNOTESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 SCARĂ ÎN PĂMÂNT 

Sunt cu prietenele mele din copilărie, B. şi L.. Împreună cu ele, cu 

părinții lor şi cu ai mei, îmi petreceam  vacanțele la mare, la munte şi pe 

drumurile întortocheate şi vălurite ale celor trei Ţări Româneşti. Ne aflăm 

într-un loc foarte aglomerat, pe care n-aş putea să-l plasez geografic, pare a fi 

unul din acele moll-uri imposibile, create de România nouă, după modelul 

suratelor lor transoceanice. Spațiul e vast cu deschidere către exterior, 

obişnuitele neoane lipsesc, o lumină albă şi densă pluteşte în jur, scări rulante 

aduc din toate părțile oameni cu plasele pline, cărucioare. Buchete de flori se 

ivesc pe toate tarabele. Poate fi o piață publică modernizată, pe mai multe 

nivele.  Părinții noştri au dispărut pe rând, prea repede, înainte de termen, 

unii chiar foarte repede. Mai rămăsese unul singur, chinuit de boli nesuferite, 

bântuit de amintiri puternice şi frumoase - în plin comunism deraiat şi 

aberant. Pentru că tinerețea îşi găsea drumul ei prin meandrele fericirii, 

ocolind grotescul, abominabilul şi urâtul vremurilor. A plecat şi el, doi ani  

mai târziu, după mama, să întregească hora. Fetele erau, ca de-obicei, vesele 

şi guralive. Vârsta lor, trădată de mici şi urâte detalii, etala obraznic şi 

sfidător o dispoziție hilară, posibilă doar în noi trei – acel  râs contagios, fără 

fundament şi cristalizat în timp, inițiat în acea stare de exuberanță şi magie a 

copilăriei. Fețele lor hohoteau zglobii alături de  părinții noştri morți – un 

grup vesel de morți şi vii dansând pe scările rulante. La un moment dat, mă 

desprind de ele, mă pierd în imensitatea târgului, ca şi cum aş avea o țintă 
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precisă. Fără să ştiu de ce, mă întorc, mă opresc să mă uit înapoi, către 

capătul de sus al scării rulante. Văd o femeie îmbrăcată în alb, cu privirea 

uşor nedumerită, sau mai exact uimită de toată împestrițarea din jurul ei. 

Stătea întoarsă perpendicular pe direcția de curgere a scării şi părea să strige 

sau să spună ceva. Gura-i era deschisă şi răsucită într-o grimasă. Încep să dau 

din mâini într-o agitație febrilă şi o strig pe nume cât pot de tare. De-acolo de 

unde sunt, n-am cum să ajung la ea. O avertizez să se întoarcă, ca să nu se 

împiedice, să nu cadă, atunci când scara va ajunge jos. Se uită exact pe 

direcția mea şi nu mă vede, nu mă aude, se uită la mine ca printr-un geam 

fumuriu de maşină, prin care nu se vede decât dintr-o singură direcție. 

Totuşi, pare că pe ceilalți din jurul ei îi observă foarte bine, sau poate că sunt 

şi ei făcuți din aceeaşi materie ca şi ea. Unde or fi fetele, să le-o arăt şi lor pe 

Mia. N-o să mă creadă, când o să le spun că am întâlnit-o aici, în acest mall 

super aglomerat, în care te pierzi uşor şi de tine, nu numai de însoțitorii tăi. 

Ba, totuşi, cred că o să mă creadă, nu degeaba râdeam toate trei, mai înainte, 

cu gura până la urechi, zgomotos, ca în copilărie. Exista o bucurie şi o 

explozie de lumină pe fețele noastre ofilite, ceva care ne făcea să părem toate 

trei foarte tinere şi fericite. Ca şi cum toate lumile şi-au dat întâlnire în mall-

ul ăsta stupid. 

Scara îşi vedea de drumul ei în jos şi Mia stătea sprijinită de 

balustradă, într-o parte, şi se uita cu interes la lume, cu gura căscată de 

uimire şi  privirea rătăcită. Şi ce frumoasă era mama, şi ce tânără! 

Întotdeauna, i-a stat bine în alb. Și ce verde avea în ochi!  După acel verde, 

puteai să-ți dai seama ce viață intensă a trăit, cu toate neşansele şi mizeriile 

ei. Mia nu mă auzea, nu mă vedea, când ar fi trebuit să fie tocmai invers. 

Doar eu sunt cea care nu o mai văd, nu o mai aud, doar ştiu foarte bine că 

este. Mia căuta ceva, scotocea prin sacul de lume amestecat cu priviri şi 

culori strălucitoare. Nu pe mine mă căuta, cu siguranță, oare, pentru cine 

venise Mia de data asta? 

Scara continua să alunece în jos şi Mia ieşea încet din raza mea 

vizuală, iar capătul nedesluşit al scării părea să intre în pământ, după cum 

nici începutul ei nu întrezărea vreo cale de acces, cel puțin de-acolo de unde 

eu strigam la ea ca o nebună. Cum să te descurci în acest labirint de lume? 

Nu mai este timp să ajung la scară şi nici n-aş şti cum? Nu mai e timp… 

Mama e deja sub pământ… 
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GHEORGHE DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Hram 
 

 

La umbra liniştii în ţări de cer 

Doar îngerii mai zboară prin mister 

Pe cosmice domenii Dumnezeu 

Separă binele de ce e rău 

Şi sufletele unde beznă nu-i 

Le trece toate în grădina lui 

Lumina vastă fără început 

Amirosind a rai şi absolut 

Ca o matrice sfântă – loc râvnit, 

În mila ei ne va alege schit 

Acolo şi călătoria mi-a promis 

Că loc de  odihnire mi-este scris 

 Acolo liniştit de câte am 

 Îmi voi primi al veşniciei hram. 

                                                             6 iulie 2017 
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     La umbra liniştii 
 

 

Şi vânturile clipei lent vor arde 

Pământul cărnii să-l facă uscat 

De-au fost înspre păcate bulevarde 

Nu circul, că demult m-am săturat 

Nici visele n-or atârna ghirlande 

De trandafiri la porţile de vreri 

Nu trec obraznice şi elegante 

Gafele noastre de prea juni boieri 

Vor fi demult iubirile uitate 

Când frumuseţea e sub fard de soi 

Tristeţile în gânduri adunate 

Vor aminti tragismul ce e-n noi 

 Şi obosiţi de rostul din cenuşi 

 La umbra liniştii dormi-vom duşi 

                                                         3 iulie 2017 

 

 

       În carnea mea 
 

 

În carnea mea bătrână se nasc sfinţi 

Din pustiiri şi plâns şi nevoinţi 

Şi din splendorile ce le suprim 

Apăsătoare ca păcatul prim. 

Din poticnirile pe greul drum 

Rămâne disperarea la consum 

Sarea din lacrimi, dulcele din vis 

Cu generozitate ni s-au scris 

Mereu să nu fim siguri de nimic 

Vin răsturnări ce nu mi le explic 

Dualitatea-i singurul garant 

Al tragicului vechi şi dominant 

 Şi tot ce-am fost va fi doar o poveste 

 Şi Dumnezeu afla-voi dacă este. 

                                                           30 iunie 2017 

 

 

 

 



58 
 

 

       Lumânarea 
 

 

Nu-s sclavele-n harem, boierii nu-s 

Oştenii toţi cu săbii i-au răpus 

Nici salbele în dans nu le aud 

Cocorii visului s-aud spre sud 

Cetăţi înfloritoare nu mai am 

Nici rugăciuni rostite de imam 

De bătălie nu mai sunt puteri 

Nici aur nu-i pentru bijutieri 

Nici arme bune oţelite-n foc 

Nu-i generozitate în noroc 

Nu-s strigăte de luptă, nici eroi 

În ochi sunt nori şi ei vestiră ploi 

 Doamne, e momentul bun se pare 

 Să-mi sufli cu putere-n lumânare. 

                                                          13 iulie 2017 

 

            Întrebări 
 

 

Ce va urma e marea întrebare 

Şi câtă suferinţă o să am 

Că toate lucrurile trecătoare  

S-or îngropa-n uitare şi în blam 

Necunoscutul pare o poveste 

Bătrânului din mine i-o repet 

Tot ce nu ştiu în chipul veşnic este 

Greu e s-ajungi la marele secret 

Şi ce torturi terestre dorm în mine 

Ce rătăciri pentru terestrul gând 

Şi în definitiv pot fi puţine 

Păcatele ce le-o plăti plângând 

 Simplifică, Preasfinte, acest program 

 Să nu durese chinul care-l am. 

                                                          13 iulie 2017 
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       Raisa BOIANGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       CĂLĂTORIA ÎNSPRE ORIGINI (IV) 
 

    ,,Raia, mă uitam la tine cum dormi, ca un copil liniştit, nici nu se simte că 

respiri‖. Valea are curiozitatea de a mă vedea astfel. Ea ar vrea să creadă că sunt 

mică. 

    ,,Ce preferi: ceai sau cafea?‖ 

    ,,O, eu cu cafeaua nu mă-mpac. Ceai‖. 

    ,,Bine, stai liniştită. Nu, să nu faci nimic. Vreau să te servesc eu‖. Am tras 

canapeaua la loc împreună cu Valea şi stau culcuşită deasupra cu capotul ei şi nu-mi 

vine să cred ce trăiesc. Dimineaţa lucrurile sunt mai pure, mai clare. E atât de bine 

la Valea. Oare ea chiar are din fire această blândeţe sau e numai acum astfel cu 

mine? Oare ea chiar are această răbdare sau e numai acum aşa pentru că vrea să mă 

ocrotească, pentru că ani de zile s-a gândit la mine. 

    ,,Ştii, mă gândeam că eşti singură, că te descurci greu, nu mai ştiam dacă mama 

ta trăieşte, credeam că ai nevoie de mine şi nu te puteam găsi‖. O parte din 

sentimentul ei matern, cred că s-ar fi resfirat asupra mea, biruitor. Cred că simţea 

această dorinţă şi nu puteam să i-o satisfac, eu care am fost cel mai aproape de ea, 

de fapt: casele noastre alături, ca o sobă încălzind două încăperi diferite.  

    ,,Fratele meu Igor odată în ţară să mă caute. Eram foarte ocupată atunci: şeful nu 

mă slăbea nicicum, mă chinuia cu tot felul de treburi, nu putea nimic fără mine. 

Lucram la consiliul popular al primăriei capitalei. Veneam acasă, seara târziu şi el 

mă aştepta.  Îmi zicea, când ajungeam istovită, că nu vreau să-l văd, că special 

întârzii. Zicea că eu am profitat şi-am luat de-acasă tot ce-am vrut, vase de argint, 

tablouri. Când îi spuneam că n-am luat nimic, că totul a fost rechiziţionat, că 

dormeam la voooi pentru că rămăseseră bunicii, că nu puteam intra în casă, că nu 

era voie, nu mă credea. 
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    Şi-apoi, m-am îmbolnăvit de febră tifoidă şi-am fost internată şi-am plecat cu 

spitalul din Tighina, care s-a evacuat la Deva. Drumul nostru cu trenuri de marfă şi 

eu, cu boala mea. Mă infectasem din pricina alimentelor alterate, a apei de băut? 

Aveam dureri de cap, febră, tulburări digestive. Ajunsesem la o slăbiciune din 

această pricină, încât nici nu mai puteam să mă ridic din pat. Febra nu-mi scădea 

nicicum: Săptămâni întregi am aiurat, nu ştiam ce-i cu mine. Trenul nu mai ajungea 

la destinaţie, stătea prin gări, uitat. Avioane bombardau: auzeam ca prin vis 

vacarmul, agitaţia oamenilor spitalului dimprejurul meu. Patul în care zăceam era 

dus pe umeri, scos ca un balot, părăsit în şanţuri. Febrei mele i se asociau groaza 

locului nesigur, zgomotele ciudate, înnebunitoare deseori. Uneori mă trezeam 

inundată de sânge cald. Mă speriam: simţeam moartea în toate formele, apropiindu-

se de mine. Nu mă puteam apăra. Cum să mă apăr? Petele roşii de pe abdomen 

deveneau adevărate ulceraţii, intenstinul subţire suprasolicitat îmi dădea dureri 

ameţitoare: leşinam. Medicii făceau ce puteau. În condiţiile acelea mă mir    c-am 

rezistat. Eu fată tânără, sănătoasă, veselă devenisem o arătare. Purtam cu mine 

microbii şi eram pentru ceilalţi un focar de infecţie. Dar nu m-au aruncat sub roţile 

trenului, nu m-au uitat în gări. Am ajuns cu mare greutate – un fir de viaţă îmi mai 

rămăsese – la Deva. Acolo ne-am aşezat cu spitalul.Guvernul sovietic a cerut mai 

târziu despăgubiri pentru mobilierul spitalului din Tighina adus cu noi. Am rămas în 

timpul convalescenţei în spital şi am mai ajutat, cât am putut şi eu, deşi eram 

străvezie şi n-aveam putere, nici cât un pui de găină. Greu mi-am revenit. Prin câte 

am mai trecut şi după aceea‖. 

     Valea de-atunci încerc să mi-o imaginez. Particip sufleteşte la evocările ei. Câte 

situaţii complicate, dureroase, mutilante au fost. 

    ,,Voiau să mă trimită în ‚44 după cedare înapoi în Basarabia la ruşi, că ocupaţia 

din ꞌ40 mă prinsese la Tighina. Spitalul se mutase între timp în Bucureşti. Eram 

elevă la liceu. Mă ascundeam. Mi-am făcut rost cu greu de o adeverinţă că fusesem 

în ꞌ40 în Bucureşti. Am găsit oameni care m-au înţeles. Eram căutaţi, cum caută 

hingherii câinii. Cine era prins era luat şi dus în Siberia. Puteam să pier atunci. Între 

timp mă măritasem. Lucram la Consiliul popular. Soţul meu era pe front‖. 

Întâmplările prin care a trecut sunt povestite cu oarecare precipitare, dar în rest pare 

imperturbabilă. Parcă ar vorbi de altcineva. E o demnitate în relatare a ei, pe care n-

o au decât probabil oamenii, care au trecut prin mari suferinţe. Mă întorc la acel an 

ꞌ44, când Valea rămasă fără familie, fără gospodăria din Speia, pierzându-şi şi 

fetiţa, găsea tăria să-şi apere fiinţa aproximativ liberă, de teama Gulagului roşu. 

Cum a reuşit să trăiască, să rămână mai departe om? Îmi impune prin felul ei de a fi. 

Toate par fireşti în comportarea ei. A ajuns la acea simplitate de invidiat, nu 

simplitatea călduţă, banală a mediocrilor. Şi totuşi, pe undeva, imaturitatea de 

veşnic copil în fiinţa ei: un zâmbet uşor stingher, un gât subţire de lujer tânăr, un 

picior de fetiţă, mic, în papucii de pâslă gri – negricioşi. 

    ,,E un miracol că am rezistat. E un miracol că ne-am întâlnit. Nu mai credeam. 

Liliana asta de la Speia – studenta, strănepoata pe care ai găsit-o tu, la Craiova, 

căutând consătenii...‖  
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                   VIORICA CAZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     MELANCOLIE 

 

Pe buze cu ume de ruj 

Străbat depărtarea 

Fac stelele duş, 

Înnot printre clipe 

Mă prinde mirarea 

Nu pot să ascult 

Cum cântă a pagubă marea 

 

Mi-s zilele arse de tine 

Nu-ţi văd printre gene conturul, 

Se tânguie toamna prin mine 

Şi-mi face destinul pe durul 

Cum trece de-a valma povestea 

Cea spusă de mama cândva 

Aşa trece apa ce duce 

Iubirea cu ea. 

Parfumul de poklaie m-neacă, 

Bat tobe în pieptul meu iar 

Şi toate de tine mă seacă 

Trăiesc, dar trăiesc în zadar 

 

      RUGĂCIUNE 

 

Foşneşte grinda unde-mi agăţ dorul, 

În ea s-au cuibărit carii mşei, 

Nici busuiocul nu-şi mai are rostul, 
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Anii se adună şi sunt tot mai grei. 

Podelele s-au impregnat cu urme 

Pe care tălpile-mi nevinovate 

Venit-au să le acopere-n turme 

Tot mai adânci şi mai înnoroiate. 

Prin pâcla geamurilor nespălate 

Pătrunde timpul coborât din cer 

Iar oasele mis- de boli împovărate 

În rugăciune sănătate cer. 

 

       MI-AR AJUNGE 

 

Mi-ar ajunge un colţ de rai 

De pe nuştiu unde-o fi 

Să mai fi precum erai 

Dacă ne vom întâlni. 

 

Mi-ar ajunge-un mal de râu 

Căruia să-i fiu stăpână 

Margarete prinse-n brâu 

De a ta iubită mână. 

 

Mi-ar ajunge neajunsul, 

Somnul sub un brad umbros, 

Mi-ar ajunge şi apusul 

Numai să fie frumos... 

 

     ÎN CRÂNGUL MEU 

 

În crângul meu 

Cu doruri răstignite 

Aşteaptă ciocârlia învierea, 

De-atâta amar 

Şi de singurătate 

Domnul mi-a dat să mă-ndulcească mierea. 

 

În crângul plin de arini 

şi de comori 

printre atâtea vise călătoare 

tu, ciocârlia  mea, 

renaşti şi zbori 

să ciuguleşti grăunţele de soare. 
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            DEŞERTĂCIUNE  

 

Şarpele drumului muşcă paşii bătrâni. 

 

Şchiopătează ziua ce pleacă 

N-au câini de-ovvreme stăpâni, 

Fântăna e neagră şi seacă. 

 

Se duce în zbor călători de cocori 

Clipa, clipa ce era odată frumoasă, 

Nu pot vedea fără ochelari că în zori 

E sfârşitul ce gândul  l-apasă. 

 

Şarpele drumului muşcă din cale 

E speranţa departe, departe, 

Mai trecem un munte, mai vine o vale 

 

Şi toate şi toate-s deşarte. 

             
                            Aspecte din sală, cu participanţii la cenaclu 
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                         IULIU PÂRVU 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PE URMELE AFRODITEI 

                                                               14 aprilie, Larnaca 

Somn mai întins, dar în etape. Oricum, profund. Ne bucurăm că 

timpul e frumos, numai bun pentru excursia în partea turcească a Ciprului. 

Ca ieri, la micul dejun, zacuscă și câte o portocală dodoloață. Elena nu are 

răbdare, se vrea cât mai repede în stația de îmbarcare. Ajungem la 7,40, deși 
ora fixată era 8,20. Avem emoții. Nu prea ne dăm seama cum vom fi primiți 
de turci, bucuroși ori suspicioși. Rând pe rând, sosesc companionii. Nu prea 

mulți. Între ei, și o tânără. Intrăm în vorbă cu ea. De loc, e din Buzău, dar 

locuiește la București, ca informatician. Are un frate căsătorit în Târgu-

Mureș. A venit în Cipru însoțită de cumnată-sa și o nepoțică. Ne bucurăm să 

călătorim împreună, chiar o rugăm să ne țină la curent cu programul pe care 

îl va anunța ghida. Auzindu-ne conversând românește, se apropie de noi o 

doamnă mai în etate, toată numai zâmbet.  Își devoalează identitatea. Este 

evreică născută în România. A plecat din țară la patru ani și poartă încă 

nostalgia rădăcinilor. Își găsește greu cuvintele, chiar cu scuze pentru asta, 

însă o putem urmări. Citim în privirea ei bucuria de-a ne fi întâlnit... Sosește 

ghida. Ne bifează pe lista sa. În autobus, foarte puțină lume. Vor mai fi 

urcând turiști pe parcurs. Părăsim Larnaca prin altă parte decât ieri, înaintând 

spre stațiunile din vest. O vreme, pe malul mării, apoi intrăm prin localități. 
Și pe aici holde de orz coapte, unele chiar secerate. Ici-colo, palmieri, 

chiparoși. În zona ușor colinară, sol arid. Pini negri, despre care citisem că ar 

crește prin Cipru. Sate pitorești. Multe case noi, cu fațadă din piatră fasonată 
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de culoarea mierii de salcâm. Prin curți, portocali și lămâi pe rod. Destule 

semne de prosperitate. Mă amuz când observ drapelul Republicii Moldova 

înălțat fălos pe o casă arătoasă, aproape conac, din spațiul unei ferme întinse. 

Oare ce urmaș al Marelui Ștefan s-o fi rătăcit pe aici ? Că bine-i 

merge...Culturi de cartofi și rapiță... Mă contrariază că în autobusul nostru 

urcă și coboară călători prin localitățile pe unde trecem. Și-o fi asumat, oare, 

și funcțiile transportului în comun ? Într-un fel e bine, suntem numai 

câștigați, căci avem posibilitatea să intrăm în intimitatea zonei. Abia la 

Deryneia mă dumiresc. Aici ghida ne invită să coborâm, pentru că ne 

așteaptă autocarul nostru. Deci până aici am fost călători de rând, într-o cursă 

de transport local, abia de aici înainte ne convertim în turiști propriu-ziși. 
Oamenii au judecat economicos, nu avea rost să se deplaseze autocarul până 

în Larnaca, în condițiile în care cei mai mulți din grup sunt în sejur în 

stațiuni. La urcare, îi prezentăm șoferului factura, deci intrăm în drepturi 

depline. Autocarul, plin, cum îi stă bine când pleacă în circuit. Norocul de 

ieri se repetă și azi. Două domnișoare, surori după toate aparențele, s-au 

așezat, la plecare, pe rânduri diferite, ca să stea amândouă la geam. Așa ne-

am trezit cu locuri în față, ca pentru seniori. 

De aici, linia de demarcație între cele două entități statale cipriote 

este aproape. Pentru operativitate, ghida, o Elenă, cum altfel, adună 

pașapoartele. Fuseserăm avertizați de la agenție să le avem la noi. Elena mea 

încearcă numai cu cărțile de identitate, doar suntem membri U.E. Ni le 

primește. La punctul de control, ne dăm seama ușor că e vorba de mult mai 

mult decât atât. Graniță în toată regula. Nici măcar comună, ci despărțită de 

o fâșie de siguranță, doar este graniță a Uniunii Europene de restul lumii. 

Pierdem ceva vreme. La fel de scrupuloși și grănicerii ciprioți  greci, și 
grănicerii ciprioți turci. Când ne apelează pentru restituirea actelor de 

identitate, realizăm că suntem mai mulți români, ceea ce, evident, ne bucură.  

Cum s-a ajuns la această situație stranie ? Doar Cipru a fost stat ori 

provincie de stat unitară în toată istoria sa multimilenară. După ce și-a 

câștigat independența față de Marea Britanie în 1960, mișcarea națională din 

Cipru nu s-a potolit.  Conducătorii ramurii grecești ai acesteia acționau acum 

pentru unirea insulei cu Grecia. Însă ramura turcească, în minoritate, se 

opunea. Izbucnesc, astfel, conflicte armate intercomunitare, încât O.N.U. s-a 

văzut obligată să trimită trupe pentru menținerea păcii. În 1974, are loc o 

lovitură militară împotriva președintelui Makarios, suspectat că nu ar fi un 

unionist destul de convins. Acesta se refugiază. La numai câteva zile, Turcia 

trimite trupe în insulă, să-și apere conaționalii. S-a ajuns, astfel, la un război 

în toată regula, în urma căruia Cipru s-a scindat în două state : Republica 
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Cipru  și Republica Turcă a Ciprului de Nord. Ultimul nu este recunoscut 

oficial decât de turci, dar funcționează nestingherit, cum demonstrează 

granița pe care chiar am trecut-o. 

Până la Famagusta , distanța e mică. Ajungem repede. Înaintăm 

printr-o parte a orașului care poartă încă urmele războiului civil. Este zona 

domestică a așezării, fără interes turistic special. Oprim mai sus, în orașul 

vechi, aproape de cetate. Ce urme mărețe de Ev Mediu de Mijloc ! Dacă ieri 

ne-am mișcat mai mult prin Antichitatea Ciprului, astăzi, se pare, vom sări 

mai încoace în timp, către mijlocul mileniului 2 al erei creștine. Dar și așa, 

pornirile noastre romantice au toate motivele să exulte. Elena, ghida, după ce 

a făcut prezentarea istorică în autocar, ne lasă acum să descoperim singuri 

ce-i mai important de văzut, să zăbovim unde credem că-i nevoie și să ne 

rumegăm în liniște gândurile. Cred că a fost inspirată. Într-un asemenea 

spațiu, ruinele ori îi vorbesc fiecăruia pe înțelesul lui, ori rămân cufundate 

într-o tăcere care nu se cuvine profanată... Cetatea Famagusta datează din 

epoca dinastiei Lusignan, deci din secolele XII-XV. În această perioadă au 

fost ridicate aici catedrale gotice monumentale, cu nimic mai prejos ca 

suratele lor din Occident. Oare pentru cine ? Băștinașii erau ortodocși, nu 

catolici. Se conta , oare, pe convertirea lor ? Sau curtea regală era înconjurată 

de atâția cavaleri, încât orașul ajunsese cosmopolit de tot ? Și , deci , 

convinsă că va dura cât lumea...Venețienii , mai târziu, au desăvârșit fața 

medievală a orașului, ridicând, la rându-le, palate și alte edificii mărețe, dar 

mai ales întărind zidurile cetății, pentru a le face inexpugnabile.  Ruinele 

acestei Famagusta atrag turiștii, cu ele poți intra în vorbă, dacă stăpânești 
codul unei asemenea comunicări. Nici francii, nici venețienii n-au trăit 

sentimentul vremelniciei, dimpotrivă, au ridicat edificii care să dureze, cu 

fundații puternice, cu ziduri impenetrabile. S-au înstăpânit în Cipru trufași, 
nu numai ca avanpost al lumii creștine în coasta Islamului, cât mai ales ca 

vameși ai principalei căi de navigație spre Orientul Apropiat. Deci interese 

religioase și economice, deopotrivă, le-au alimentat cerbicia...N-au fost 

puțini cei aproape 400 de ani pentru a se fi adunat splendidele monumente 

arhitecturale pe care le avem în față. Ce s-a ales, însă, cu vremea, de ele ? 

Când, după un asediu de un an, în 1571, turcii au cucerit cetatea Famagustei, 

guvernatorul insulei și funcționarii săi au părăsit-o. Băștinașii nu prea i-au 

regretat, căci niciodată ortodocșii nu s-au  omorât cu simpatia pentru catolici. 

O dată ajunși stăpâni, turcii n-au stat să se minuneze în fața impunătoarelor 

catedrale, ci le-au transformat  încurând în moschei. Cum au făcut și 
înaintașii lor cu Sfânta Sofia din Constantinopol. Splendida catedrală Sf. 

Nicolae a devenit Moscheea Sfânta Sofia, după ce i-au adăugat un minaret. 
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Lala Mustafa Pașa, cuceritorul , ori nu prea avea multă imaginație, ori ținea 

să-și compare izbânda cu cea a lui Mahomed al II-lea. Doar mai recent, în 

1954, numele moscheii a fost schimbat cu cel al Pașei... Profităm de ocazie, 

fiind deschisă turiștilor, și intrăm, după ce ne lăsăm încălțările la ușă. Trăim 

un sentiment ciudat. Cu ani în urmă, la  Cordoba, în Spania, ne-am închinat 

în fața altarului dintr-o catedrală catolică amenajată într-o nu mai puțin 

splendidă moschee, cu o pădure de coloane în stil maur.  Aici, situația e 

inversată. Mă închin discret, să nu fiu observat , sub bolțile înalte ale unei 

moschei amenajată într-o catedrală catolică. Și mă gândesc cât de alunecoasă 

e, totuși, istoria, cum se învârte mereu după cei puternici... În afara 

dimensiunilor monumentale, a specificului arhitectural din interior, nimic nu 

are ce te impresiona în această incintă. Musulmanii sunt mai sobri, în 

rugăciune, nu se folosesc de obiecte socotite sacre prin care s-o susțină. De 

aceea și vechea catedrală a fost golită în întregime de podoabe. O carte a 

Coranului deschisă, tipărită în condiții speciale și dăruită, după câte înțeleg, 

de Erdogan, președintele Turciei, îmi atrage, totuși, atenția, pentru caracterul 

simbolic al gestului. Pare-se că turcii nu mai prea sunt interesați de 

integrarea europeană, ci de revigorarea tradițiilor și puterii lor medievale. 

Ieșim din catedrala – moschee într-o piață largă, ale cărei dimensiuni acum 

le observăm mai bine. Seamănă, într-un fel, cu spațiile occidentale din fața 

vechilor lăcașuri de cult, doar că pe laturile sale dormitează ruine ori câte o 

clădire postată inoportun. Undeva în dreapta, se înalță un pom bătrân, având 

indicată vârsta pe o tăbliță. Durează aici din 1299 ! De pe vremea dinastiei 

Lusignan ! O specie de ficus, după câte înțeleg, dar una viguroasă, nu simplă 

plantă de ornament. Dacă ar putea vorbi, câte n-ar avea de spus despre felul 

de-a fi al atâtor generații de oameni cu care a trăit împreună. Foarte probabil, 

nu întâmplător a fost sădit la îngemănare de veacuri și în acest loc. A marcat, 

cu siguranță, un eveniment fast, care apoi s-a pierdut în negura uitării, ca 

toate ale lumii. La cei 818 ani ai săi, arată încă bine, nu dă semne că s-a  

plictisit de viață...Mai în față, urme a ceea ce a fost, odată, un măreț palat 

venețian. Fragmente de ziduri cu portaluri, zâmbind amar în lumina unui 

soare mai degrabă cinic. Aici va fi fost sediul somptuos al guvernatorului 

provinciei.  Privindu-le, nu se poate să nu ne vină în minte celebra tragedie 

Othello a lui W. Shakespeare. Acțiunea din actele II-V se petrece în Cipru. 

Într-o piață, lângă chei, dintr-un port, în fața castelului, pe o stradă, într-o 

cameră de culcare în castel. Se știe că Othello, maurul atât de impunător prin 

calitățile-i bărbătești și militare, a fost trimis de dogele Veneției să apere 

insula în fața unui iminent asediu turcesc. Se poartă eroic, scufundând flota 

atacatorilor, ca apoi să eșueze sentimental, în urma hidoaselor intrigi ale lui 

Iago, stegarul său. Nu conflictul lui psihologic mă obsedează acum, ci 
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fundalul său istoric. Shakespeare n-a călătorit, cu siguranță, în Cipru, el s-a 

inspirat dintr-o povestire a unui scriitor italian contemporan cu evenimentele. 

Acesta a localizat acțiunea, el a surprins atmosfera din cetate și de la castel, 

în urma succesului militar al lui Othello. S-a sărbătorit victoria, unii au jucat, 

alții au aprins focuri, de bucurie. Ospătăriile au stat până târziu deschise, 

fiecare a putut  să chefuiască după pofta inimii... Toate acestea în piața în 

care ne aflăm, când în locul ruinelor de azi, se înălța superbul castel 

venețian.  Ce blestem a putut acționa, ca la scurtă vreme după aceea să 

urmeze dezastrul istoric ? Cel pe care societățile singure și-l pregătesc, prin 

buiecie, prin intriganți, ca Iago, prin prejudecăți. La un alt asalt, n-a fost cine 

să-i oprească pe turci, iar venețienii au evacuat Cipru... Astăzi, ruinele dor, 

ca tot ce se prăbușește înainte de vreme... Alături, o altă măreață biserică 

gotică, Sfinții Petru și Pavel, de asemenea transformată în moschee.  Îți sar 

în ochi contraforții săi masivi. N-am prea văzut alții asemănători în altă 

parte. E închisă, nu o putem vizita. După plecarea venețienilor, a avut și alte 

destinații, nu numai de moschee. Mai aproape de zilele noastre, a funcționat 

ca bibliotecă publică... Ieșim pe lângă ea și intrăm pe o străduță tipic 

turcească, flancată de zeci de buticuri, cu de toate. Un fel de bazar. Elena 

mea cercetează, când ici, când colo, mai ales articole de vestimentație și 
genți cu motive orientale. O îndemn să-și cumpere ce-i dorește sufletul, doar 

știu că nu are de gând, din moment ce nu se târguiește. Nu zăbovim. Timpul 

ne presează. Ne intersectăm cu o pereche din Maramureș, schimbăm câteva 

impresii. Lumea începe să se adune la autocar. Eu țin neapărat să urc pe 

zidurile cetății, într-un loc unde identific niște scări de piatră originare. De 

aici se deschide o panoramă largă, și spre mare, și spre oraș. Portul e destul 

de aproape. Perimetrul cetății, mai larg decât îl bănuiam. Ziduri întărite de 

venețieni, ca să reziste la loviturile de tun. Adevărată fortăreață, cu bastioane 

și câteva porți. Unuia i se spune Turnul lui Othello. 

Plecăm din Famagusta cu impresii excepționale. Un oraș medieval, 

ca Dubrovnik-ul, să zicem, dar mult mai bătut de soartă. Aici, nu numai 

edificii vechi intră în ambianța urbană, ci și multe ruine, dându-ți acut 

sentimentul unor vremuri risipite. Mai departe, ne îndreptăm spre Keryneia. 

Străbatem o câmpie întinsă, cu pământ roșietic, Mesaoria. Se spune că 

aceasta ar reprezenta principala zonă agricolă a insulei. În dreapta, în zare, 

un lanț muntos, ca un zid protector. Pe aici, orzul e secerat, miriștile-s pline 

de baloturi. A înspicat, dând în pârgă, și grâul.  Ne îndreptăm spre Nicosia. O 

ploaie zdravănă, de vară, ne încetinește înaintarea. Nu intrăm în oraș, trecem 

pe la marginea lui,pe lângă aeroport, care a rămas în zona turcească. Noroc 

pentru cei din Larnaca și Limassol. Curând intrăm în munte. Înălțimi 
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stâncoase, aș zice pedigree. Pe fondul lor albicios, pete verzi. Simpatice. 

Străbatem o trecătoare. Șoseaua e tăiată în coastă. În vale, cariere de piatră. A 

fost excavat un întreg versant. Acum se fac plantații, să-i stabilizeze solul.  

De sus, panorama unui peisaj stâncos uluitor. Nori răzleți se plimbă printre 

creste. Panta, la coborâș, e mai domoală. Zărim, în vale, orașul. Dar până 

acolo, ajungem, mai întâi, la Belapais. O așezare pe colină, la poală de 

munte, deosebit de pitorească. În curțile caselor, adevărate grădini orientale, 

cu palmieri, portocali, lămâi, măslini, smochini și mulți arbuști înfloriți. 
Adevărată explozie de culori vii, care încântă ochii. Aici a trăit scriitorul 

englez Lawrence Durrell, pe vremea când insula s-a aflat sub stăpânire 

britanică. Noi însă nu urmele șederii sale în aceste locuri la căutăm, ci 

vestigiile unei vechi abații, întemeiată de călugării   augustinieni, la sfârșitul 

secolului XII.  În prezent e trecută și ea pe lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO... Și aici, ruine venerabile, mai bine conservate, piatră fasonată cu 

ferestre înalte, bolți, coloane cu capiteluri a ceea ce a fost sala de mese a 

mănăstirii. Biserica abației s-a conservat, fiind convertită la ortodoxie. Nu-

mi dau seama cât în stil gotic și cât în stil roman, cu decorații bizantine. Îi 

admirăm iconostasul, icoanele vechi, amvonul, scaunul episcopal, un 

candelabru somptuos, s-ar putea de dată mai recentă. Ne închinăm cucernic, 

că doar e Vinerea Mare, mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să 

ne purtăm pașii atât de departe... Ni se rezervă o jumătate de oră pentru masa 

de prânz. Se află în zonă mai multe chioșcuri alimentare și terase foarte 

solicitate. Eu mă așez cu Elena pe o bancă la soare și ne hrănim cu covrigei 

aduși de acasă. Nu am destui ochi să admir curțile caselor. Oriîncotro 

privești, rămâi încântat. Spre vale, grădini scăldate în verdeață, orașul și, în 

zare, marea; spre munte – înălțimi semețe, la poalele cărora vile cochete 

zâmbesc la soare, mândre de ținuta lor. Undeva, aproape de cer, 

confundându-se oarecum cu stâncile-i din preajmă, zidurile castelului cetate, 

Sfântul Hilarion, unde greu se poate ajunge, numai de către temerari. 

Coborâm în Keryneia. După ce parcăm, din nou ghida ne lasă de 

voie, să ne organizăm singuri programul. Principalul obiectiv de vizitat este 

castelul-cetate, dar și orașul în sine este foarte atrăgător. Puțini suntem cei 

care dăm prioritate cetății. Coborâm într-acolo, până la malul mării, să-i 

cuprindem mai bine dimensiunile exterioare. Minunată ! Și prin măreția 

zidurilor, și prin poziția-i cu totul privilegiată. Parcă se înalță din mare. 

Ținem s-o vizităm. Costul biletului de intrare, destul de ridicat, fără reducere 

pentru seniori. Nu are importanță. Nu putem rata un asemenea obiectiv... 

Încă o construcție impunătoare a Evului Mediu timpuriu, adevărată fală a 

Ciprului. A fost ridicată sub domnia regilor lusignani, precum catedralele din 
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Famagusta, și consolidată de venețieni, adevărați maeștri ai arhitecturii 

militare.  Înăuntru, dăm peste o incintă largă, în formă pătrată. Pot fi văzute 

ceva urme de  construcții, printre palmieri, dar nu la ele băgăm seama. De-a 

lungul zidurilor, de jur împrejur, intrări în încăperi largi, amenajate 

muzeistic. Unele deschise, altele închise. Intrăm în câteva, în limita timpului 

la dispoziție... Impresionantă e închisoarea, cu locul de tortură. Doamne, ce 

moduri terifiante de-a provoca suferința se practicau în acele vremuri ! Te 

cutremuri descoperindu-le. Figurile de ceară ale celor care urmau să fie 

executați, cu durerea întipărită pe chip, dar și ale călăilor, cu privirea sadică, 

te bulversează.  Înainte de execuție, condamnații erau abandonați într-un 

spațiu circular adânc, un fel de fântână mai largă, de unde nu era chip să se 

poată evada. Probabil, însetați și înfometați. Te înfiori numai la gândul 

torturii psihice pe care o îndurau. De aici erau scoși, nu se știe după câtă 

vreme, legați cu frânghii și trași pe roată, să li se zdrobească oscior cu oscior, 

ca suprem supliciu. Doamne ferește ! Ce vremuri cumplite ! Și un prelat de 

față, cu o cruce mare în mână și cartea de rugăciuni, pentru izbăvirea de 

ultimul păcat a celui astfel trimis pe lumea cealaltă... Pun pe seama unui 

muzeograf  musulman  această mixtură de păgânism și cele creștinești, deși 
sugestia ei nu-i chiar străină de realitățile medievale... Intrăm și în niște 

catacombe. La început singur, dar mi-i frică, de aceea o iau să mă însoțească 

și pe Elena. Interesant , sistemul de iluminat. Pe pereții tunelului strâmt sunt  

fixate camere cu senzori și cum intri în câmpul lor de acțiune se aprinde un 

bec. Au ieșire la mare, dar nu te poți arunca în gol, căci se înfundă,  într-un 

perete doar cu o mică deschizătură spre afară. Probabil că pe aici erau 

aruncate în mare trupurile celor nevrednici de o înmormântare creștinească. 

Ieșind, mă gândeam ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă iluminatul se bloca ? Ne-

ar fi încercat, cu siguranță, cel puțin un atac de panică, dacă nu cumva ceva 

mai grav. Mă cam ceartă Elena pentru nesăbuința mea adolescentină, trebuie 

să mă țină mai de scurt... Foarte interesant este și Muzeul Epavelor. În el se 

expune o navă preistorică, scoasă la suprafață cu vreo 50 de ani în urmă și 
având o încărcătură transportată în vase de ceramică. Vă dați seama ce 

interesant material pentru istorici. Muzeografii au închipuit scene cu aspecte 

de viață ale omului din acele vremuri. În alte săli sunt expuse obiecte 

descoperite în urma săpăturilor arheologice, de la busturi, unelte de lucru, la 

ceramică ori podoabe. De acestea se văd mai des și în altă parte... Într-un 

spațiu etajat, un colț medieval, cu obiecte ale celor care se aflau în punctele 

de observație, pe metereze... Nu am intrat peste tot, fie că unele secții erau 

închise, fie că ne mâna timpul de la spate. Cu toată graba, țin să urc  și pe 

ziduri, să pot cuprinde cu privirea împrejurimile. Elena a rămas jos,  

părându-i-se  treptele de piatră prea înguste și alunecoase.  Ce inspirație am 
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avut ! Excepțională panoramă, în toate părțile, și spre mare, și spre oraș, și în 

interiorul cetății !  Nu mai prididesc să prind imaginile în memoria aparatului 

de fotografiat. Mă decid să înconjur cetatea pe zidurile ei, cum fac câțiva 

temerari. Se înaintează greu, căci foarte rare și mici porțiuni sunt pavate, iar 

pietrele pe care calc sunt și zgrunțuroase, și alunecoase. Însă nu mă las. Prea 

descopr alte și alte perspective, pe care nu mă satur să le privesc. Minunată 

cetate ! Nu știu să fi văzut o alta la fel până acum... Când cobor, Elena foc și 
pară, ca în momentele ei de maximă incandescență. De ce-am întârziat atât?  

S-a temut că voi fi căzut pe undeva, scăpat din vedere. Era gata să alerteze  

poliția. Asta mi-ar mai fi trebuit, căci nu aveam nici cu ce mă legitima, doar 

buletinul și pașaportul mi-s la ea, să nu le pierd. Greu se lasă îmbunată. Mă 

grăbește spre oraș. Cred că asta îi era. Trecem pe lângă portul comercial, 

înțesat de jur împrejur cu terase și buticuri, ca la turci. Eu l-am admirat mai 

profesionist, de pe zidurile cetății. O las să se desfășoare, banii-s la 

dumneaei, mă țin cățeluș în urma sa. Dar repede i-i de ajuns. Agitația, 

aglomerația pietonală o obosesc. Îi fac o fotografie lângă o fântână, la 

dorința sa, apoi ne retragem în parcare, pentru că a sosit ora să ne adunăm. 

Chiar dacă fugară, impresia despre Keryneia este foarte bună. Oraș simpatic, 

impregnat de o forfotă specific turcească. Trecem , ca să ieșim, prin partea sa 

modernă. Aici edificii arătoase, o parte din ele, probabil, cu funcții 
administrative. Dacă în 1571, turcii au descălecat în Cipru  prin Famagusta, 

în 1974, la a doua descălecare, au ales Keryneia. Aici și-au fixat noua 

capitală a provinciei. Din acest punct de vedere, orașul are numai de câștigat. 

Ne întoarcem pe același drum. Trecem din nou munții. La fel de sălbatici, la 

fel de misterioși, în orele după-amiezii, ca la venire. Spectacol unic. Creste în 

nori abrupți, pereți stâncoși, ca niște chei. Forme carstice selenare. 

Grohotișuri, pinii negri specifici acestei părți de lume. În câmp deschis, ca 

un făcut, și de această dată o ploaie zdravănă de vară. Nimic deosebit până la 

graniță, de aceea, obosiți, ne abandonăm într-o stare de somnolență. Aceleași 
formalități riguroase la revenirea în zona grecească a insulei. Acum coborâm 

spre Protaras, ca s-o luăm spre Larnaca prin stațiunile de pe țărmul mării. Ne 

iese în cale o bază militară a Marii Britanii, păzită strașnic. Înțelegem că 

terenul pe care este amplasată nu e închiriat, ci păstrat de englezi ca teritoriu 

care le aparține, după declararea independenței Ciprului. Sunt vreo trei 

asemenea baze în toată insula, echipate ultramodern. Asta a fost și este de 

când lumea politica marilor puteri. Puțin le pasă de ce cârtesc idealiștii... 
Sunt frumoase stațiunile prin care trecem, se înșiruie ca mărgelele pe ață de-

a lungul litoralului. Hoteluri elegante, terase, restaurante, locuri de joacă 

pentru copii, spații de distracție. Ușor de înțeles de ce sunt căutate de 

perechile tinere. La Ayia Napa, coborâm, ca să urcăm într-un autobus local. 
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Ghida ne însoțește. Ne întreținem din nou cu evreica bătrână plecată din 

România. Soțul său, un evreu din Rusia, nu are astâmpăr. Se căiește câte 

probleme îi face, mereu trebuie să fie cu ochii după el, să nu-l piardă prin 

locurile pe unde umblă. Nu-și reține admirația față de noi. Ne vede o 

pereche reușită, de oameni culți. Ne-a urmărit cât de interesați am fost de 

obiectivele pe care le-am vizitat. Pe Elena o întreabă dacă nu cumva e 

evreică, minunându-se de zâmbetul  ei cald. Pe mine mă soarbe din ochi. Nu 

ascunde că i-ar fi plăcut să aibă un asemenea bărbat, nu ca zănaticul ei... 

Ajungem la hotel după ora 19, frânți. Cinăm, apoi direct în pijama. Nu avem 

putere să mergem la slujba de Vinerea Mare. Îmi aduc doar aminte ce 

emoționante erau slujbele acestea la bisericuța din Gârbău, pe vremea când 

eram copil. Cred că am adormit cu această amintire în suflet... 
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             ŞTEFAN  C. TĂTULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

    CHEMAREA UNITĂŢII 

    La uşă bate centenarul 

    Ne cheană marii patrioţi 

    Să nu dăm nimănui hotarul 

    Unirii ce-l făcurăm toţi. 

 

    La Alba Iulia-mplinire 

    Românii au purtat-o-n gând 

    Cu dor nestins de-nfăptuire 

    Multe secole la rând. 

 

    Măriţi să fie înaintaşii 

    Cu a lor gând, şi-a lor faptă 

    Ne-au fericit pe noi urmaşii 

    Cu unirea înţeleaptă. 

 

    Şi acuma. Iată, e un veac 

    De când avem Marea Unire 

    Şi cred că veacu‘ ar fi sărac 

    De nu i-am da simbolul de iubire. 

 

    Veniţi Români, cu suflete curate 

    Ca să punem nimb dreptăţii 

    La Alba Iulia-n cetate 

    Monumentul libertăţii. 
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       LIMBA NOASTRĂ 

 

    Pe pământul nost‘ iubit 

    Multe limbi s-au mai vorbit 

    Dar mereu a fost stăpână 

    Limba noastră cea Română. 

 

 

    Aici, pe vechea vatră dacă 

    Nu-i altă limbă s-o întreacă 

    Şi nici alta mai frumoasă 

    Mai dulce şi mai duioasă. 

 

 

    De la daci, de la romani 

    Limba a crescut prin ani 

    Astfel a ajuns să fie 

    Cea mai mmare bogăţie 

 

    Limba noastră cea maternă 

    Este dragostea eternă 

    Şi-o vorbim cât o să fie 

    Şi Români şi veşnicie.  

 

       1 DECEMBRIE 1918 

 

    Falnicele zile sobre 

    Câte pe pământ vor trece 

    Întâiul nostru decembrie 

    Cu iubire-l vom petrece. 

 

    Nouăsute optsprezece 

    An rămas nemuritor 

    Fiindcă altul nu-l întrece 

    În inima Românilor 

 

    Scris cu jar, aur azur 

    Din trecut spre viitor 

    În cartea Marelui Faur 

    Şi sub fald de tricolor. 



75 
 

 

    De-aici a urcat Carpaţii 

    Şi fruntea lor legendară 

    A strâns la un loc toţi fraţii 

    În vatra multimilenară. 

 

    Am intrat în Marea Horă 

    Şi-am făcut din trei ţări, ţară 

    Sub eşarfa tricoloră 

     Niciodată să nu piară. 

 

     Decembrie zi întâi 

     Este ziua cu tiară 

     Şi de iarnă căpătâi 

     Dar Patriei primăvară.  
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               VIRGINIA BRĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Eu sunt ce-a mai rămas dintr-o femeie 

La anii nouăzeci, cât pot avea, 

Da-n mine arde încă o scânteie 

Care mi-a dat pe ceruri steaua mea. 

 

                        Nu m-am zbătut să-i iau nimănui locul, 

                        Am stat pe colţul meu de Univers 

                        Şi când m-a ars prea cu putere focul 

                        Mi l-am turnat cu dăruire-n vers! 

 

Am îndrăgit culorile de mică 

Şi mi-am făcut din viaţă un tablou, 

Dureri şi bucurii ce mă implică 

Primind faţete ce-au stârnit ecou! 

 

Privesc cu drag ecranul vieţii mele 

Din casa transformată în muzeu 

Şi mă întreb:‖Cu bune şi cu rele, 

 Asta-am fost eu, sau poate n-am fost eu?‖ 

 

                                            8-XI-2017 – Bistriţa 
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INIMII  MELE 

                                                                                                    

(variantă) 

Inimă, tractor dogit, 

Cine te-a făcut pe lume 

Să-mi tot spui că-s pe sfârşit? 

Mie nu-mi arde de glume! 

                     

Ai bătut, dându-mi idei 

                        Pe versuri şi în culori, 

                        Dar acum nu ştiu ce vrei, 

                        Ai zburat în cer spre nori! 

 

N-am cerutsă mă alinţi 

Cu doruri ca pe-un gurmand, 

Dar mă părăseşti şi minţi, 

Te vând la un second-hand !!! 

Şi- mi cumpăr stimulator. 

Maşinile-s cu folos, 

Nu dau sentimente-n zbor 

 Şi bat ritmic şi frumos! 

 

Aşadar, ‖La revedere!‖ 

Eu mă transfer în robot! 

N-am tristeţi şi n-am durere 

Şi nu pot lacrimi să scot! 

                                            6-III-2017 Bistriţa 

 

            ÎNVĂȚĂTOAREA 

 

Mi-a pus în mână un condei și-am scris 

Pe foaia albă un cuvânt de vis! 

Și am dorit că de voi crește mare  

Să fiu vrednic, ca doamna-nvățătoare! 

Din inimă să-mpart înțelepciune, 

Învățături și numai vorbe bune! 

Și dac-acum culegeți roade-n toamnă, 

Cu drag eu vă sărut, azi, mâna, doamnă!  

Și anii n-au trecut degeaba-n zbor 

Căci astăzi sunt și eu învățător! 
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                      ELENA  C. PETRUȚ 

 

 

 

Catrene 

* 

Între foi de nelumină, între foi de calendar 

Caut tihna tot mai rară, când mi-ai fost al vieții dar!... 

În cotloanele umbroase, printre stele-n părăsire, 

Mi-a plecat ceata de îngeri din speranța în iubire! 

* 

Nu știam, Uitare, că-ntr-o zi 

Atât de simplu mă vei înghiți! 

Azi, între dinții tăi când mă găsesc, 

De toate uit, dar nu că-mbătrânesc! 

* 

Urcușul așteptării este greu, 

Prin amintiri cobor de-a berbeleacul, 

Niciunde locul nu-mi găsesc 

Și, fără tine, nu-mi găsesc nici leacul! 

* 

Mi-e inima prea mare să-ncapă-n ea-ntuneric! 

Mi-e dorul mult prea prețios să-l risipesc... 

De-aceea, adun în ele lumina și speranța, 

Ca, într-o zi, ne-ntemnițate, să ți le dăruiesc! 

* 

Ploi de cuvinte-n ploi de visare 

Ne-a fost trecutul! O sărbătoare! 

Ploi de năpastă-n ploi de-ngropare 

Aduce prezentul cu vise-n surpare 
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IOAN ADRIAN POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUGUL 

 

Ţi-ai lăsat aripi  

Pentru mine?! 

 

Cum?! 

Când toţi împrejur 

Îşi ciuntesc  

Fărâmă cu fărâmă  

Zborul, 

Tu ţi-ai crescut singură 

Şi-n văzul tuturor 

Aripile pentru mine?! 

 

Atunci, 

Hai să gonim la ruguri, 

Spre flăcări vino 

Să ne rostogolim 

Şi-mpreunându-ne aripile 

Să devenim noi înşine 

Un rug! 

 

MIE CÂND?! 

 

Doamne, 

Mie când o să-mi dai nimbul  

Care mi se cuvine 

Şi-o să mă tragi de falange 
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Afară din haosul ăsta  

Numit EXISTENŢĂ, 

Numit nejustificabil – VIAŢĂ?! 

Când mă recuperezi 

De pe prăpăstiile astea 

Scoţându-mă la lumină 

În interiorul FIINŢEI TALE?! 

 

Sunt tristeţe palpabilă, 

Tristeţe pură – 

Dospeşte durerea în mine, 

Mi-am lărgit iarăşi oasele 

Să pot respira! 

În juru-mi  

Toţi primesc invariabil câte-o aură 

Mai târziu sau mai curând …   

Mie când îmi acoperi  

Sinele cu vreun nimb, 

Doamne, 

Mie când?! 

 

VREI TU? 
 

Vrei tu 

Să-mi fii sărut 

Cum nimeni nu mi-a fost 

Până la tine?! 

Cum nimeni n-a-ndrăznit 

Şi n-a putut 

Vrei tu 

Să-mi fii sărut? 

 

Să-mi fii căprui 

Pentru orbite vrei, 

Când toţi necontenit 

Mă lasă orb?! 

Şi când îmi bat  

Vederea într-un cui, 

Vrei tu 

Să-mi fii căprui? 
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Vrei să mă naşti 

Când toţi mă avortează 

Cum îşi aruncă norii 

Ploaia-n vânt?! 

Când primul ţipăt  

Transformat mi-e-n rană, 

Vrei tu 

Să-mi fii cezariană? 

 

Când îngerii în mine 

Şi-or întinde 

Bucăţile de stele 

De sub tâmple, 

Vrei tu,  

Atât de mult-dorito, 

Neantul să veghezi 

Să mi se-ntâmple? 

 

INSPIRARE 

 

Inspirând, 

Când dă năvală  

Sacrul  

În plămânii Tăi, 

Dezbracă-te, Doamne,  

De lume 

Şi rămâi singur 

Cu Tine Însuţi! 

 

INIMĂ PE ROŞU 

 

E pe roşu, 

E pe arămiu 

Inima ta, 

Tocmai acum, 

Taman în această eră 

Când eu am intrat 

În virajul Erosului – 

Cel mai primejdios viraj 

În care sunt aruncaţi pământenii! 
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    DANIELA TIGER 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMUL VAL 

 

Aş vrea să culeg fiorii din florile timpului meu, 

să îi simt prin pori cu nume de speranţă – 

alint în adierea unui nou răsărit, 

unui nou val, 

marele val, 

ultimul val – 

în sunetul catifelat al petalelor roşii, 

să nu-i las,  

în ignoranța lor,  

să fure raza din nori, 

îmbrățișarea infinitului, 

și sărutul cu aroma iernii din mine... 

 

CAPUL BUNEI SPERANȚE 

 

Din cutii învechite în amintirile lor 

s-a ridicat aburul mirării 

uneori  

și întrebările își făceau loc prin datul din coate 

pe la colțurile pietrei  

a cărei traiectorie viza capul unei bune speranțe 

înotau în amonte fără să înghită marele val 
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le înghițea el 

apoi avalanșe de cuvinte se rostogoleau nemilos 

tăiau  

adânceau răni vechi  

sângerânde și neînchise în carapace 

pe ecran  

litere fumegânde unduiau gânduri  

se pierdeau în partea de sus 

la mijloc a rămas  

pironit 

sfidător un singur cuvânt ligibil 

speranța 

 

SAU ALTERNATIVE 

 

O mie de gânduri 

într-o mie de pori 

sau culori 

stau aninate de jur-împrejurul conștiinței 

ca niște globuri  

de pom 

cu buze arse de lungi fredonări 

sau ninsori 

care se contopesc în mine 

cu mine 

într-un mers 

convex 

poate-un pic complex 

acoperă 

strâng  

țipă 

totu-i un prăpăd 

și eu nu mă văd... 

 

 

                          MIREASA TIMPULUI MEU 

 

Dacă aș rezerva timpul să stea în loc 

l-aș învăța să asculte tic-tac-ul inimii mele, 

i-aș povesti întâmplări din lună și stele, 

i-aș înșira, ca pe ață, vrute și nevrute 
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și-apoi, l-aș seduce. 

Universul ar încremeni, ar asista, mirat și contrariat, 

la scena iubirii eterne, iar eu, mireasă aleasă, 

voi cânta partitura stelelor căzătoare, 

cu refrenul în rime de dorință, 

imitând zborul îngerilor. 

Dansul nupțial ne va cuprinde și ne va prinde 

în spirale de suave șoapte alunecânde,  

ecou de nepătruns,  

spre alte lumi, nelumești, 
acolo unde vom fi contopiți  
în eternitatea nemărginirii. 

 

                   CÂND NINGE PE GÂNDURI... 

 

                   Când ninge pe gânduri, departe-i furtuna, 

E pace în steaua ce nu se dezminte 

Și ninge pe soare, și ninge întruna, 

Iar albul îngheață-n puține cuvinte. 

 

Mulțimea de drumuri împarte ninsoare, 

Copacii feerici, din munți, dau binețe 

Pe buze-ntrebări, nu știam ce-o fi, oare, 

Cu aripa nopții pe căi îndrăznețe. 

 

Zăpezi liniștite, tablouri, ca-n basme, 

Prin fulgii albaștri, nu-i strop de durere, 

Fug relele-n cârduri, cu ele, fantasme, 

Și toate se-ngână cu-n punct de vedere. 

 

Cortegiul de iarnă alunecă-n fraze, 

Doar rugile zboară spre ceruri înalte, 

În slalom de vise, formându-și noi oaze,  

Popasuri în stații și treceri prin 
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Ridică-te, Basarabie,                 Bătută, ca vita, pe spate 

     Trecută prin foc şi prin sabie     Cu biciul legii strâmbate 

 

                         Cu lanţul poruncitoarelor strigăte! 

                         Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te! 

 

                                                             GRIGORIE VIERU 

 

             ACAD. MIHAI DOLGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEZIA SUBVERSIVĂ DIN ANII ’60-’70 ŞI CENZURA 

DE PARTID (III) 
 

În examinarea diferenţiată din perspectiva mentalităţii curente a 

complicatului şi contradictoriului proces literar din perioada de după cel de-

al doilea război mondial este foarte rezonabilă şi productivă divizarea 

literaturii postbelice în 4 mari tipuri de literaturi care s-au dezvoltat paralel, 

aşa cum propune criticul literar român Ion Simuţ, în apreciatul volum 

„Incursiuni în literatura actuală” (Editura „Cogito‖, 1994). Iată care ar fi 

aceste tipuri distinctive: 

1. literatura oportunistă, adică cea de partid, supusă dogmelor 

propagandistice şi traducând în viaţă metoda realismului socialist şi 

principiul partinităţii comuniste (Mihai Beniuc, Emilian Bucov, Bogdan 

Istru, Petrea Cruceniuc ş. a.); 
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2. literatura subversivă, adică cea care încerca să devieze, prin masca 

metaforelor şi parabolelor, de la linia oficială, prezentându-se ca „o disidenţă 

pe jumătate sau pe sfert, atât cât permitea cenzura‖ (Marin Preda, Vasile 

Vasilache, Liviu Damian);  

3. literatura evazionistă, adică acea care este indiferentă la problemele 

politice, este abstrasă din actualitate şi „tatonează căile estetismului‖ (Vasile 

Voiculescu, Leonida Lari până la 1989 ş. a.); 

4. literatura disidentă, adică acea care „are o atitudine opoziţionistă faţă 

de puterea comunistă‖ şi care este făţiş contestatară (Paul Goma, în parte Ion 

Druţă, P. Cărare).
11

 

Constatând în evaluarea literaturii din perioada regimului totalitar două 

tendinţe extreme: una (puţini la număr) care vede „un pustiu întristător din 

care nimic n-a mai putut fi salvat‖ şi alta (mulţi la număr) care distinge o 

diversitate de adaptări, de contorsionări şi devieri ale expresiei artistice, 

concretizate în „valori, totuşi, acceptabile şi rezistente‖, acelaşi critic atrage 

atenţia asupra faptului (deosebit de important, după noi) că la investigarea 

literaturii postbelice e neapărată nevoie de respectarea a două cerinţe: 

examinarea contextului politic şi aplicarea criteriului estetic în selecţia 

valorilor (tot acolo, p.10). Criticul e convins că avem nevoie nu de o istorie 

exigentă a valorilor, ci de o istorie a denaturării valorilor în condiţiile 

dictaturii comuniste. Cu alte cuvinte, literatura postbelică trebuie neapărat 

investigată şi definită în raport cu puterea politică, aşa cum a fost de fapt 

constrânsă să existe. Peisajul literar fiind deosebit de pestriţ, complicat, 

derutant (bunăoară, de la Em. Bucov şi P. Cruceniuc la Gr. Vieru şi P. 

Cărare), aplicarea exclusivă a criteriului estetic nu poate asigura realizarea 

unei istorii a literaturii care ar fi fidelă cu epoca; „ar rezulta nu numai un 

dezastru (un vast cimitir de eşecuri), lipsit de explicaţiile necesare, ci şi o 

falsificare a epocii‖. La cele spuse de Ion Simuţ am mai adăuga că refacerea 

ierarhiilor literare se cuvine înfăptuită de către specialiştii în materie (nu de 

către diletanţi!) şi cu respectarea dreptei cumpăniri a valorilor.
*
 

Divizată în cele patru tipuri specificate mai sus, literatura perioadei 

comuniste va putea fi descrisă mai adecvat, mai diferenţiat şi, principalul, 

mai aproape de adevăr. Dacă faţă de categoria de scriitori cu crez comunist, 

care colaborau benevol şi deschis cu regimul, şi faţă de categoria de scriitori 

disidenţi, care criticau făţiş şi cu vehemenţă acest regim, puterea totalitaristă 

avea o atitudine tranşantă, cu totul răspicată: una de preţuire şi de onorare pe 

toate căile – în primul caz, şi alta de desconsiderare şi de calificare drept 

                                                           
11

Simuţ, Ion. Incursiuni în literatura actuală. – Oradea: Editura „Cogito‖, 1994, p. 10.  
*
Mai pe larg despre aceasta vezi articolul nostru „Nevoia de întregire şi reevaluare a 

literaturii române postbelice” // În volumul colectiv întocmit de noi: „Literatura română 

postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări”. – Chişinău: „Tipografia centrală‖, 1998, 

p. 7-16. 
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„duşman al poporului‖ – în cazul al doilea, în cazurile scriitorilor subversivi 

şi evazionişti ea, puterea, avea mari bătăi de cap şi avea mult de furcă, 

punând în aplicare fel de fel de „metode‖: „curăţarea‖ manuscriselor de 

poezii în răspăr sau stoparea acestora, punerea sub cuţit a unor cărţi 

„periculoase‖, ostracizarea unor poeţi şi cărţi aparte, marginalizarea autorilor 

opozanţi, măsurile de pedepsire în vederea „educaţiei‖ oamenilor de creaţie 

respectivi etc. Desigur, faţă de talentele cu adevărat remarcabile sistemul 

administrativ de comandă era predispus să fie mai tolerant, mai „înţelegător‖. 

Dar şi acestea, când o luau prea razna în atitudinile lor, nu erau netezite pe 

cap. Intransigenţa comunistă rămânea intransigenţă.  

„Traiul subt vremi‖ în cadrul unui regim comunist care părea că s-a 

instalat pentru totdeauna a dat naştere la un spectru de scriitori foarte diverşi 

şi pestriţi: convinşi în regim şi îndoielnici, participanţi activi şi indiferenţi, 

conformişti şi nonconformiştii, care au acceptat compromisurile şi care n-au 

acceptat, opozanţi şi retraşi în ariergardă. Iată de ce e riscant şi chiar nedrept 

să-i considerăm (pentru o lucrare sau două) drept „colaboraţionişti‖ chiar 

pe… Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Camil Petrescu, Marin Preda, 

Nichita Stănescu, aşa cum a făcut-o mai demult criticul român, originar din 

Basarabia, Gheorghe Grigurcu. De altfel, şi la noi, după 1989, s-a insistat cu 

îndărătnicie şi se mai insistă şi astăzi să fie „detronaţi‖ cu totul un Andrei 

Lupan, un Ion Druţă, un Emilian Bucov…,  nedându-ne seama că împreună 

cu scalda putem arunca şi copilul, cum s-a exprimat metaforic nu demult 

autorul romanului „Povara bunătăţii noastre”. 

 Trebuie însă să conştientizăm faptul că literatura postbelică din R. 

Moldova se constituie dintr-o mulţime de lucrări moarte şi în plan artistic şi 

în plan ideologic, din maculatură crasă, din numeroase scrieri schematice şi 

dogmatice. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm şi de faptul că marea 

literatură întotdeauna, indiferent de cutare sau cutare regim, a reuşit, până la 

urmă, să se smulgă din conjunctură şi să exprime adevăruri general-umane. 

 Cum însă cenzura comunistă niciodată nu şi-a bătut capul de 

valoarea artistică intrinsecă a cutărei sau cutărei lucrări pusă la îndoială, ci 

numai de orientarea ideologică „dreaptă” a mesajului ei de idei, de regulă, 

în virtutea inerţiei, pe această poziţie – e drept, dintr-o perspectivă inversată 

– s-a situat şi critica literară, conducându-se după principiul unilateral: dacă 

o operă e interzisă pentru o idee „bună‖, de atitudine opozantă, înseamnă că 

ea, automat, ar fi bună şi în plan artistic, prin urmare, „interzicerea‖ cenzurii 

s-ar răsfrânge şi asupra acestui aspect. Or, practica scriitoricească a 

demonstrat nu de puţine ori că lucrurile se pot întâmpla şi altfel: o idee 

curajoasă, un adevăr răspicat pot fi rostite mai mult publicistic, şi mai puţin 

sau chiar defel – artistic, poetic. Cu toate acestea, ideea, adevărul respectiv 

sunt înalt apreciate, lăudate chiar, fără a se ţine cont şi de nivelul realizării 

lor în plan artistic (mai mult chiar, se neglijează în mod voit cerinţa 
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obligatorie a unei veritabile opere literare: concordanţa, unitatea indisolubilă 

dintre fond şi formă, dintre structură şi expresie). Versificările, constatările 

glaciale de stări de lucruri – oricât de durute şi de crude ar fi –, chiar dacă 

convin, sunt pe placul majorităţii, nu pot echivala cu statutul poeziei 

autentice. (Numai naivii îşi pot imagina că cenzorii regimului ar fi fost în 

stare să pedepsească vreo carte numai pentru exces de artisticitate în sine). 

Lucrul cel mai paradoxal şi mai ridicol chiar a fost că cenzura comunistă 

aştepta elogii pentru regimul ce-l apăra chiar şi de la poeţii umorişti şi 

satirici, ale căror obiective, după cum bine se ştie, sunt cu totul altele, de 

natură opusă (ca s-o spunem pe şleau, „paznicii ideologici‖ nu înţelegeau 

adecvat funcţiile umorului şi ale satirei); de receptarea poetică adecvată nici 

n-au auzit).  
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         DIANA SAVA DARANUŢA 

 

 

 

 

 

 

PE MAL DE PRUT SE MAI SĂRUTĂ CORBII 

 

Pe mal de Prut se mai sărută corbii, 

Treziți de rasuflarea dimineții, 
Își flutură iubirea păsărească, 

Acoperiți de valurile ceții... 
 

Se rușinează macii de pe maluri, 

Roșind, ascund surâsul în petale... 

Nestingherită, dragostea plutește 

Cu libertatea ei, sfidând hotare... 

 

SFINȚII DEPORTĂRILOR 

 

Eu știu că nu prea v-ați gândit la ei, 

De frică, poate, chiar din nepăsare,  

Atâtea chipuri s-au omis din amintiri, 

Și nu au zi cu roșu-n calendare... 

 

Ei nu au scris scrisori, decât spre cer... 

Când își lăsau amprentele pe ziduri, 

Și gropile comune când săpau, 

Stiind că vor pleca atât de singuri... 

 

Făcut-au garduri vii din carnea lor, 

Și varul le-a fost plapumă-n morminte, 
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Zdrobit-au oasele cu șine de tractor, 

Că să ascundă lacrimile sfinte... 

 

Martiri s-au stins, dar n-a fost vina lor, 

Cu semne de-ntrebare când plecară, 

Nevinovații osândiți ca infractori, 

Și pedepsiți de dragostea de țară... 

 

Acasă pe ascuns îi mai boceau, 

Și mirosea a moarte prin altare, 

Pe-acei părinți, bunei ce se pierdeau, 

În lagăre de mare concentrare... 

 

Femei, copii, ai mei, ai tăi, ai lor 

Care-ați avut un singur dor și-un sânge, 

Eroii noștri, cei ai tuturor 

O țară-ntreagă astăzi vă deplânge... 

 

Iar voi, acei, ce poate ați uitat- 

Să le aprindeți câte-o lumânare! 

Căci făra ei suntem popor sărac, 

Rămas, încă de-atunci... în închisoare... 

 

EU VREAU SĂ NINGĂ  

 

Eu vreau să ningă iarna peste voi 

Cu dor de țară, cei plecați departe. 

Și geruri aspre să v-aducă înapoi 

Acasă-la mușcatele din glastre... 

La gura sobei să vă regăsiți 
Și să gustați gutuiele bătrâne... 

Plecând așa, uitați să mai veniți 
Și e păcat...că vatra nu vă ține... 

 

                ÎN ȚARA CU BĂTRÂNII SINGURATICI   

 

În țara cu bătrânii singuratici, 

Doar iarna nu întârzie să vină... 

Cu degete plăpânde de zăpadă, 

Le cerne-n plete dalba ei lumină. 
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Și-i strânge pe la geamuri înghețate, 

Cerșind priviri smerite în tăcere, 

Neprihăniți bătrânii la ferestre, 

Se bucură de-a iernii mângâiere... 

 

Atât de albi la suflet și la tâmple,  

Că-n ochii lor a-mbătrânit Crăciunul... 

Pe fețele brăzdate de-anotimpuri, 

O lacrimă mai vine cu Ajunul... 

 

Sărutul iernii le mângâie fruntea, 

Și apele tăcute din privire, 

Ei și-au legat și visele de-o poartă, 

Sperând că cineva o va deschide... 

 

Și fluturi albi se-amestecă prin gânduri, 

Și cade lin colindul peste țară, 

Se pare că, doar iarna ia aminte, 

La importanța lor...națională... 

 

                                          HORBOȚELE 

 

Horboțele împletite la ferestrele iubirii 

Leagă doruri și cuvinte migălos, cu fir subțire. 

Și tăceri ornamentate de prin ochiuri strâng lumină, 

Triste gânduri, înnodate, se cuprind, se țin de mână... 

 

Cu privirea priponită de o zare ce apune, 

Neclintit rămâne dorul, numărând la geam alunii. 

Printre flori din ață albă, printre miile de noduri, 

Cu apusul se îndeamnă, construind iubirii poduri... 

 

Horboțele-ngălbenite de atâta așteptare 

Se întrec cu anotimpul, răscolind prin el cărare. 

Mai petrec încă o toamnă, niciodată mai frumoasă, 

Putrezind de dor ne cheamă horboțelele acasă... 
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    NINA SOROCEANU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                  INIMA INIMII, POEZIA 

 
Probabil, fiecare poet, atunci când purcede la elaborarea unei antologii 

de autor, e pus în situaţia să manifeste şi mult spirit critic, dar, mai ales, 

autocritic, lucru nu chiar uşor de depăşit. Scriitorul Gheorghe Colţun a 

susţinut cu brio acest examen dificil, dar şi plăcut totodată, dând la iveală o 

antologie de versuri reprezentative pentru creaţia sa. Cartea e intitulată 

„Anotimpul înmuguririi cuvintelor” şi a fost tipărită într-o ţinută grafică şi 

tipografică excelente la Chişinău, în 2016. Cele 476 de pagini ale culegerii îl 

vor convinge pe orişicare eventual cititor al ei că da, cuvintele, poezia lui 

Gheorghe Colţun a înmugurit, ba mai mult ca atât, a dat în floare!  

Aflat încă pe băncile şcolii într-o febrilă căutare a „cuvântului ce 

exprimă adevărul‖, acest excelent lingvist (e profesor universitar, doctor 

habilitat în filologie, autor a numeroase lucrări ştiinţifice, manuale etc.) tinde 

să dea strălucire limbii materne şi prin arta poetică, reuşind să îmbrace în 

straie de gală profunde viziuni magistrale asupra condiţiei, aspiraţiilor 

omului recent care, chiar ştiindu-se constrâns de o realitate mai mult ostilă 

necum favorabilă actului creator, recuperează candoarea, demnitatea umană 

prin scris. Neîmpăcarea lui cu meschinăriile societăţii contemporane e una 

antologică, dictată de a feri fiinţa umană (implicit, şi pe a sa) de pierzanie, de 

degradare. În acest scop, poezia îi este un bun aliat, un soi de purgatoriu 

spiritual, dar şi o tribună prin intermediul căreia el speră că va fi auzit şi 

înţeles de către acei care au şi ei deschidere spre problematice individului şi 

a umanităţii.  
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Autorul are o deschidere largă, nu doar spre propriu-i destin, ci şi spre 

cel al comunităţii din care face parte. Preocuparea lui e să ajungă la „inima 

inimii‖, adică – la esenţe, la firea omului, dar şi a lucrurilor, evenimentelor.  

E un periplu anevoios, căutarea esenţelor, însă Gheorghe Colţun reuşeşte 

să le pătrundă miezul. Ba, mai mult ca atât, îl atrage şi pe cititor în această 

căutare febrilă.  

Căutătorul de poezie e cititorul de gradul suprem, comparativ cu simplul 

cititor. Nesaţul de a căuta Poezia îl au doar acei care învaţă s-o depisteze sau, 

şi mai esenţial, s-o creeze. Poetul Gheorghe Colţun e un neobosit căutător de 

Poezie. El, filologul-specialist înţelege, probabil, mult mai profund şi mai 

nuanţat sensul, rostul, enigma, farmecul ei. Şi, înţelegându-le, încearcă să-l 

convingă şi pe cititorul mai puţin avizat în arta poetică, mai puţin cititor, 

adică, să-l urmeze pe el, ştiutorul, în aventura de a descoperi Poezia, de a-i 

savura nectarul, de a se bucura de vraja ei. Acest traseu, anevoios şi sublim 

totodată, constituie şi conţinutul întregii sale creaţii poetice, pe care, iată, l-a 

adunat într-o importantă antologie de autor – Opera poetică, intitulată 

Anotimpul înmuguririi cuvintelor (Chişinău. 2016, 476 pagini). Însumând, 

cum ne anunţă autorul pe coperta a IV a volumul, „cele mai reprezentative 

poezii‖ din anterioarele plachete de versuri semnate de acest strălucit filolog 

(16 la număr!), în volumul-antologie au fost incluse creaţiile poetice scrise 

„Pe ascuţiş de suflet‖ (p. 251).  

Fiindcă acest autor anume aşa scrie Poezie – „Pe ascuţiş de suflet‖. E 

mult frământ, mult zbucium sufletesc, mult dor, multă dragoste, mult avânt, 

multă amărăciune, dar şi puritate, crez în versurile sale. El, care cunoaşte, se 

pare, „seva sufletului‖ uman (vreau să mă regăsesc, pag. 17), nu pregetă să-şi 

mărturisească „păcatele‖, ezitările: „Eu mă frământ pe cărările vieţii‖, aflăm, 

bunăoară din poeziile „Noapte‖ (pag. 30), „Zbucium‖, „Mă-ntreb…‖ (pag. 

34), dar şi temeritate de a cunoaşte „Căţăratul pe munţi‖ (pag. 191). Ba mai 

mult ca atât: dornic să afle „În inima inimii/cum s-ar putea să răzbatem?‖ 

(Poemul De toamnă, pag. 38), el se pare că reuşeşte această performanţă – să 

răzbată „în inima inimii”, deoarece munceşte ca un Sisif „La poarta 

sufletului‖ său (pag. 19), unde „Până în zori ard cuvintele‖ (sublinierea ne 

aparţine – N.S.).  

Numeroasele dedicaţii – mamei Agripina, tatei, fratelui Vasile, copiilor, 

nepoţilor, poeţilor Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Adrian 

Păunescu, Lucian Blaga, medicilor, sponsorilor (oamenilor de bine) Dina şi 

Alexandru Machedon, soţiei Tatiana etc. ne fac să înţelegem că izvorul 

nesecat al vibrantelor sale versuri de dragoste îl constituie „imensitatea 

inimii‖ sale sensibile (vezi textul „Topirea cuvintelor‖, pag. 113).  

Gheorghe Colţun – cunoscător şi generator de sentimente pure, 

înălţătoare, nu e un sentimentalist lacrimogen, ci unul care adună „sufletul / 

fărâmă cu fărâmă, din noroiul uman‖  (p. 74). Îndurerat că acest „noroi 
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uman‖ se lăţeşte ca o pecingine în societatea noastră, autorul transformă 

Poezia în bisturiu, am zice, social, demascând vehement metehnele acelor 

care suferă de „cangrenă intelectuală‖ (pag. 125), în textele „Vânzare‖, 

„Dezamăgire‖, „Veacul invidiei crase‖ (pag. 127), „Veşnica trădare‖ (pag. 

18), „Perfidie‖ (pag. 24), „Ruinare‖ (pag. 29), „Prefăcătorie‖ (pag. 30) etc. 

Viziunea autorului e originală, deşi el se declară, fără echivoc, a fi un autor 

„tradiţionalist‖. Ba e mai modern decât toţi moderniştii „artificiali‖, care, în 

lipsa ori neputinţa de a propune modele de vers nou, proaspăt, recurg doar la 

trucuri vulgare de profanare a sentimentelor umane. Gheorghe Colţun, 

precizează în prefaţa la carte Nicolae Dabija „ nu provoacă răni, el 

cicatrizează răni‖ (pag. 5). Fie că scrie texte lirice (În aşteptarea sărutului – 

pag. 273, Alte lacrimi – pag. 303) etc., fie că creează texte cu o tentă 

religioasă (ciclurile „Palma lui Isus‖, „Pe ascuţiş de suflet‖), fie că recurge la 

maxime – haiku, poetul Gheorghe Colţun e conştient că „Te poţi 

preface/uşor în cenuşă, când /arzi aprig de dor‖ (pag. 259)…  

Volumul mai cuprinde şi un capitol de „Aprecieri critice‖ (paginile 438-

464) şi un „Tabel cronologic‖ (pag. 465-468).  

Prin creaţia sa poetică, Gheorghe Colţun se înscrie în pleiada autorilor – 

căutători de Poezie, temerari şi ferm convinşi că şi în veacul nostru 

zbuciumat, pragmatic, năuc, demolator de tradiţii, nimicitor de limbi, de 

popoare întregi, distrugător de valori (să amintim aici doar de Irak…), 

barbar, crunt, perfid etc., îndemnându-i şi pe cititorii săi să creadă că există 

„Viaţă hrănită/doar cu Eternitate / Divinitate‖ (pag. 342).  
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                 SABINA COJOCARU 

 

 

 

 

 

 

 

         Apocalipsă 

 

Roboței plini de dorințe 

False spirite-adormite 

Ce cândva erau ființe 

Astăzi vin să amenințe 

Goale suflete spoite 

Doar din carne plăsmuite 

 

Mecanisme-n piept trosnesc –  

Sentimente geniale  

Sfarmă tot ce-i omenesc, 

Fiarele-n sânge trosnesc, 

Nu-n instincte bestiale 

Ci-n cutii de creier, goale. 

 

Adormit e simțul care 

Respira cu universul 

Și se ofilește-o floare 

Gri e-acum orice culoare 

Zace în paloare versul, 

Căci profetic e demersul. 
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            Pribegire 

 

Planăm ceruri străine 

Când  viața o vânăm 

Ne par așa senine 

Noi vânturi îndurăm 

 

Și cine nu se teme 

Avântul nu-l oprește  

Din aripi pierde pene 

Și-n goluri pribegește 

 

Iar cel ce-și poartă țara 

Cu dragoste în zbor 

Se-ntroarce primăvara 

La cuiburi de cocor. 

 

Chemarea sângelui 

 

Pânza hărții se destramă, 

Fire curg din ea durut 

Țara mea e o năframă 

 Infinită-n început. 

 

Dorul și-a croit în zodii 

Ritual în prag de rai, 

O, Moldovă, din discordii 

Țese doina dragul plai. 

 

Nu lăsa destinul dară 

Să-ți destrame a ta slovă –  

Huma dacilor răsară! 

Fă-te sabie, Moldovă! 

 

Filme vechi 

 

Iubiri care ne sunt decor 

Derulăm cu ochii- nchiși, 
Trăind în vis adâncul dor 

Cu macii-n focul roșu-aprinși. 
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Când ne trezim vedem în ceață 

Dovezi a unui zbor arid, 

Deși e încă dimineață, 

Cătăm alt somn, căderi în vid. 

 

Și cât de crudă-i insomnia, 

Ne-așterne în tristeți să zacem. 

Amețitoare-i agonia 

De-nnebunesc până și macii. 

 

* * * 

Creaturi străine, stranii 

Sufletul mi-l rup 

Nevăzutele gănganii 

Mi s-au strecurat în trup 

 

În cap țesut-au plase 

De gânduri și de vise 

Ca pradă să mă lase 

Plăcerilor nescrise. 
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VERONICA PÂRLEA CONOVALI 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                 ÎNTÂLNIREA  

 
Însera. Vântul mâna frunzele îngălbenite, adunându-le pe sub tulpina 

copacilor. Cerul era acoperit de nori. Pe o alee din parc un bărbat mergea 

grăbit. Gulerul trenciului ridicat în sus şi chipiul tras pe ochi îţi făcea 

impresia că se ascunde de lume. Apoi se opri brusc în faţa Catedralei şi îşi 

făcu semnul crucii. Felul cum arăta era deosebit. Înalt ca un brad, iar în  

timpul mersului parcă valsa.  

Alexandra grăbi pasul, ploaia era pe aproape, iar ea umbrelă nu avea. În 

dreptul Clopotniţei scoase din geantă resturile de pâine. Le fărâmiţă în palme 

şi le aruncă hulubilor. Păsările credincioase îndată o înconjurară. Pe bărbatul 

din faţă instinctiv îl urmărea cu privirea. Îi părea atât de cunoscut. Îl ajunsese 

din urmă la florărie. Necunoscutul, parcă simţind că este urmărit, îşi ridică 

privirea. Ochii lor s-au întâlnit. Şi chiar dacă trecuse atâta timp privirea 

liniştită a ochilor albaştri o făcu să strige:  

– Vlad! 

– Doamnă profesoară! exclamă bărbatul.  

Femeia se pomeni imediat în braţele tânărului care o strângea cu drag la 

piept şi-i săruta obrajii.  

– Unde te duci? De unde vii? Ce faci? Cu ce te ocupi? au urmat 

întrebările.     

– E mult de povestit, doamnă profesoară, răspunse bărbatul.  

– Eu nu mă grăbesc nicăieri. M-am întrebat de mai multe ori cum ţi-ai 

aranjat viaţa.  

La cafenea au căutat o masă departe de ochii lumii. Bărbatul privi 

profesoara ţintă în ochi şi, aşa ca pe vremuri, liniştit, sincer, cu mare 

încredere îşi începu povestirea.    

– Nu am devenit pictor. Mă condamnaţi?   
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– Nu am niciun drept. Şi apoi, eu întotdeauna v-am spus că mulţi dintre 

voi o să schimbaţi cursul vieţii.  

– După Colegiu, am făcut Academia de Studii Economice. Apoi am 

călătorit mult. Am căutat să văd, să ştiu cum trăiesc alte popoare. În această 

perioadă am înţeles cât de important este să cunoşti istoria. Din cauza lipsei 

de cunoştinţe, de multe ori nimeream în situaţii stupide. Am început să citesc 

multă literatură serioasă. Am cunoscut pe deplin rolul şi importanţa hărţilor. 

Dacă până atunci le studiam superficial, acum îmi dau seama de hrana 

spirituală pe care o poţi culege din ele. Doream să ştiu când şi cum s-au 

schimbat la unele popoare teritoriile, hotarele, să ştiu ce bogăţii 

subpământene au unele state. Am pătruns adânc în istoria noastră, a 

românilor. Am înţeles multe lucruri, adevăruri, pe care înainte le negam, sau, 

fiind copil, le acceptam aşa cum mi le prezentau alţii.  

 Studiind istoria noastră am înţeles că părinţii, buneii şi străbuneii au 

învăţat o şcoală impusă, care plăcea autorităţilor timpului, asta pentru a ne 

lichida ca popor. Acum nici nu ştiu cum aş putea admite că România şi 

Republica Moldova  sunt două state diferite. Nu ştiu, cum să strig în gura 

mare, că Basarabia este pământ românesc. Că ruşii ne-au cotropit şi ne-au 

impus o ideologie falsă. Şi dacă generaţiile trecute n-au avut de unde alege 

(aşa erau împrejurările), atunci azi multe s-au schimbat. Îmi pare rău că 

lumea noastră nu vrea să înveţe, să cunoască, un om cărturar este puternic 

din toate direcţiile. Şi atunci  nu trebuie să ne mire situaţia pe care o avem.  

Toate căutările mele m-au adus în politică. M-au băgat chiar în vâltoarea 

celor mai  serioase evenimente istorice. Am dorit să trăiesc într-o republică 

democratică, am luptat pentru unirea Basarabiei cu România. Dar am înţeles 

că lumea noastră idee nu are ce înseamnă stat democratic. De lipsa aceasta de 

cunoştinţe se folosesc politicienii, care manipulează cu orice suflare care e 

gata să se vândă pentru un prânz. La acea etapă şi eu, fiind verde, îmi părea  

că anume eu voi fi cel de voi înfăptui Unirea Basarabiei  cu România. Am 

înţeles că acest lucru se poate realiza  doar cu ajutorul celor mai mari  ca noi, 

şi chiar dacă toată populaţia Basarabiei ar fi ieşit la miting, oricum fără 

acceptul celor care stau  în umbră şi nu se văd, nimic nu s-ar fi putut realiza.  

Bărbatul tăcu. Privea la o floare de pe masă. Alexandrei îi păru această 

tăcere cât un veac. Înţelegea după tristeţea de pe faţa tânărului că nu-i vine 

uşor să-i povestească lecţiile de viaţă prin care a trecut.  

La evenimentele din 7 aprilie am fost implicat şi eu. Am stat în primele 

rânduri. Am ieşit la miting pentru a apăra nişte idei. Ce a urmat – ştiţi bine. 

Mass-media din Republica Moldova informa despre tot ce se întâmplă la 

general, dar realitatea rămânea în umbră. Mulţi dintre băieţi cu care am avut 

aceleaşi idei democratice nu mai sunt. Mulţi au fost omorâţi după arestări. 

Numărul victimelor e mare. Statistica va prezenta o cifră comună, corectă, 

deoarece, peste ani, vor fi alte generaţii. Iar călăilor le va fi putred osul. Dacă 
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aţi şti câţi au dispărut fără urmă, câte morminte sunt fără nume. Tineretul 

puţin informat, cu sângele fierbinte au servit drept carne de tun.  

Nu ştiu dacă acum 2500 de ani în urmă democraţia din Grecia Antică era 

aşa. Atunci cum rămâne cu elementele democratice, cu suveranitatea 

poporului; alegeri libere, periodice, echitabile şi corecte?! Cum rămâne cu 

transparenţa în activităţile politice?! Cu respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului etc.?! Anume aceasta ne-aţi învăţat Dumneavoastră, 

stimată doamnă. La lecţii ne spuneţi una, dar realitatea e alta şi e foarte dură. 

Dacă nu mă înşel Dvs. ne spuneaţi că democraţia înseamnă toată puterea 

poporului, că guvernarea se bazează pe consimţământul poporului, sau un 

sistem de guvernare în care activitatea supremă aparţine poporului. Noi 

avem, cred, cel mai dur totalitarism. Stalin, Mussolini şi Hitler au rămas 

departe în urmă. Deoarece ei aveau regimuri totalitare deschise. În RM este 

camuflat sub steagul democraţiei.  

Bărbatul tăcu din nou. Alexandra îşi făcu impresia  că asistă la o lungă, 

tristă şi întârziată  mărturisire.  

Vlad continuă: când toate parcă s-au liniştit, m-am prins izolat de 

camarazii mei, şi am pornit încet spre casă. Dar, instinctiv, am simţit că 

cineva mă urmăreşte. Am intrat în troleibuz. Imediat în spatele meu m-am 

trezit cu un tip care tot mă călca pe picioare. Apoi, de fiecare dată scuzându-

se, încerca  să in intre în vorbă. Acum, ştiu bine, că securiştii sunt pregătiţi 

serios psihologic pentru a manipula cu lumea. De la scuze, nici n-am înţeles 

când am început a dialoga. După care tipul mi-a cerut şi numărul de telefon. 

Ştiam de acasă, de la şcoală că nu se poate de comunicat cu străinii şi, mai 

ales, de a oferi date, adrese, dar în acel moment nu am dorit să mă prezint 

drept un fricos.  

Ne-am despărţit, iar peste o oră tipul îmi sună la uşa apartamentului. 

Numai atunci am înţeles în ce pericol eram. N-am deschis câteva zile. 

Părinţii ieşeau din apartament pe rând, controlau scările sus şi jos. Când 

veneau acasă se aşteptau într-un loc anume pentru a intra în scară în doi.  

Câteva săptămâni la rând tipul s-a învârtit în jurul casei. Apoi a început 

să strige sub fereastră:  

– Vlad! Vlad!                                            

A urmat o perioadă de timp de închisoare la domiciliu. Apoi, într-o 

seară, mama cu tata m-au deghizat în femeie. Într-un loc ferit de ochii lumii 

am urcat în maşina unei rude şi am plecat într-un sat, unde am mai stat un 

timp în umbră.  

Ce să vă spun. Părinţii mei erau psihologic distruşi. Mama plângea, tata 

umbla îngândurat şi nehotărât. Tuturor ni s-au deschis dosare. Cred că nu 

vom scăpa de ele nici atunci când nu vom fi în viaţă. Am tras frică mare. 

Toată dârzenia şi dorinţa de a vedea nişe vise realizate s-au dus pe gura 

lupului. În această lume mare, lucrurile le hotărăsc cei care deţin supremaţie 
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economică şi politică. Restul sunt carne de tun. E groaznic că, în deosebi, 

sunt manipulaţi tinerii, studenţii, elevii, care neavând cărturărie şi experienţă 

de viaţă îşi încheie viaţa  într-o băltoacă de sânge în stradă sau la un sector de 

poliţie.  

Nu sunt pesimist, dragă profesoară. Mă cunoaşteţi de mic. Îmi pare rău 

că atunci când e nevoie, tineretul este în prima activitate. Dar după ce se 

înfăptuieşte proiectul, nimeni nu-şi asumă responsabilitatea pentru viaţa lor. 

Ştiţi câte mame şi taţi, câţi părinţi au plâns pe pragurile sectoarelor de poliţie 

explicând că copilul lor este doar copil, că propaganda l-a adus în stradă. Să 

ştiţi, foarte puţini părinţi au fost auziţi. Luptătorul din mine undeva a 

dispărut, mulţi azi sunt ca şi mine  dezorientaţi, credinţă nu există în nimeni. 

Democraţia este departe de noi, iar visele rămân a fi doar vise.  

Această filă din cartea vieţii mele nici nu-mi place s-o citesc, nici s-o 

răsfoiesc.  

Pentru a mă simţi cât de cât împlinit şi fericit, câţiva ani am studiat 

religia. Încetul cu încetul mi-am interiorizat emoţiile, le-am găsit  explicaţie 

şi rânduire. Foştii colegi de grupă mă imploră să mă rog pentru ei, fac acest 

lucru cu mare plăcere, pentru oameni concreţi. Mai dăunezi m-am întâlnit cu 

Eugen Rotaru, lucrează chelner într-un bar-cafenea. Mi-a spus că v-a văzut 

în aceşti ani de câteva ori, dar îi era ruşine să se apropie. Se simte un ratat 

pentru că nu a devenit pictor. I-am lăsat o carte de rugăciuni, i-am dat şi 

câteva sfaturi pentru a-l ajuta să se simtă liber. Fiecare profesie e frumoasă 

dacă îţi aduce satisfacţie sufletească. Acum, când am păşit pe al patrulea 

deceniu, nu vreau altceva decât să-mi întemeiez o familie.  

Mi-am procurat o gospodărie într-un sat de la poalele codrilor. Am făcut 

în România Şcoala de apicultură. Apicultura este o ocupaţie deosebită. Îmi 

sunt dragi dimineţile cu cântec de păsări, cu miros de iarbă şi flori de câmp. 

Rând pe rând înfloresc salcâmul, teiul şi arţarul, alte plante de pădure. Mă 

simt într-un fel fericit, împlinit. Restul lucrurilor le-am lăsat să meargă de la 

sine.  Orice forţare, implicare, dirijare îmi par inutile.  

Afară începu să toarne cu găleata. Pe sticla de la geam curgeau şiroaie 

de ploaie, grăbite. Aveai impresia că plânge cerul, care asistase la această 

mărturisire tristă, durută…                      

Alexandra mergea încet spre casă. Îşi punea zece de întrebări. Oare câtă 

lume în Basarabia gândeşte la fel?  
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        SERGIU GUTU 

 

 

AVANT-PROPOS 

 
La célèbre poétesse roumaine Galina Furdui est né le 21 juin 1946 

dans le village Vărăncău, qui est situé sur le Nistru, non loin de Soroca, 

au Nord de la République Moldova. 

 

Dès son adolescence elle commence à écrire des vers, mais après avoir 

terminé ses études à la faculté de philologie de l‘Université de Moldova, 

elle se consacre totalement à la littérature, à la pédagogie, à la musique, 

au journalisme, en un mot à la vie scientifique et culturelle de notre pays.  

 

Actuellement Galina Furdui est une des plus actives personnalités 

créatrices de la Moldova, elle jouit d‘un grand respect et d‘une profonde 

estime auprès des élèves, des étudiants, des jeunes écrivains et musiciens, 

de toute l‘intellectualité du pays. 

 

A partir du début de son activité littéraire et jusqu‘ à présent elle a 

enrichi notre littérature de plus de trente livres de poésies, édités tout en 

Moldova (à Chişinău), qu‘en Roumanie (à Bucharest, à Timişoara, à 

Târgovişte, à Alba-Iulia). 

 

Madame G. Furdui a écrit et a édité de même deux livres de vers en 

russe „La bougie” et „L’Ombre chantante” et a traduit du russe en 

roumain le livre de D. Tchetchiuline „La vie et l’architecture” et, en 

collaboration avec Marie Chaghine, le volume „Appel” d’Hélène 

Roerih.  

 

Le principaux recueils de poésies de G. Furdui sont: „L’Homme 

envers l’homme”, „Crucifix”, „Plus une fleur”, „Vers le septième 

rivage”, „Que fais-tu, mon cœur”, „Perles chaudes”, „Retour au 

Grand Volume”, „Hier plus Demain”, „Le mystère que tu es”, „Le 

signe parle”, „Dans des cercles d’Appel”, „Le contact avec la 

Lumière, „J’entends le Prélude”, „Monologue pour la Sainte Vièrge 

Marie”, „Nihil sine Deo”, „Cent et un poèmes”, „Cent rondels”, 

„Entre les ombres et les étoiles”, „Empreintes dans le temps”, „Le 
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rayon de l’astre voyageur”, „Je désire une soirée pleine de 

romances”.  

 
Les écrivains, ses collègues les poètes, les critiques littéraires ont 

apprécié à leur juste valeur les œuvres littéraires de la poétesse. Pour son 

ingéniosité et son adresse à écrire des rondelles ils l‘ont nommée „La 

reine du rondel‖. 

  

A partir du patriarche de la littérature de notre pays l‘écrivain André 

Lupan, puis les autres, les plus contemporains (M. Cimpoi, T. Palladi, E. 

Botezatu, I. Ciocanu, C. Partole, M. Ciubotaru et la plus jeune S. 

Grama) ont minutieusement analysé ses poésies, ils les ont trouvées 

magnifiques et dignes de haute appréciation. Ils ont préfacé plusieurs de 

ses livres édités, ont écrit beaucoup  

d‘articles, d‘études, de comptes rendus sur son  œuvre  littéraire.  

 

Son activité dans le domaine de la musique se manifeste par ce que G. 

Furdui a écrit plus de sept cents textes pour chanson et toiles sonores de 

grande envergure. Les cent cinquante romances réunies dans le volume 

„Je désire une soirée pleine de romances” ont comme base les vers de 

la poétesse. Elle a pris un part active dans la préparation et la réalisation 

des festivals-concours „La Chrysanthème d‘Argent (à Chisinău), „La 

Chrysanthème d‘Or‖ (en Roumanie), La Chrysanthème Blanche‖ (à 

Cricova), „Les pétales de rose‖ (à Criuleni) et a obtenu de grandes 

performances. Elle a préfacé beaucoup d‘albums et d‘œuvres musicales.  

 

En tant que vice-président du Conseil Artistique à la Compagnie 

„Téléradio-Moldova‖ à l‘heure actuelle elle dirige le processus de sélection 

des travaux musicaux et de constitution du Patrimoine culturel-artistique 

de notre contrée. Elle préface une série d‘albums musicaux des jeunes 

compositeurs et interprètes.  

 

Comme journaliste, Galina Furdui est l‘auteur d‘un grand nombre de 

comptes-rendus, d‘études, d‘allocutions, d‘essais sur le processus évolutif 

socio-humain et culturel-artistique. 

 

A l‘heure actuelle elle est chargée de cours supérieure à l‘Université 

des Arts de Moldova.  

Dans le plan scientifique-culturel elle est une des membres fondateur 

de la Société Scientifique „L’Homme et l’Univers‖ dans le cadre de 
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l‘Académie des Sciences de la République Moldova. Elle est le rédacteur 

en chef de la revue scientifique „Univers Homme” et rédacteur en chef 

de la revue „Grandir sans tabac‖.  

Sur la vie et l‘activité prodigieuse de la protagoniste G. Furdui on a 

écrit 11 livres (études monographiques et bibliographiques) publiés dans 

différentes maisons d‘édition de notre pays.  

Madame G. Furdui est possesseur d‘un grand nombre de prix et 

diplômes décernés dans le cadre républicain et international. Elle est 

lauréate des Festivals-concours et possesseur d‘une décoration 

gouvernementale la Médaille „Le Mérite civique‖. 

Elle est membre de l‘Union des écrivains de Moldova, membre de 

l‘Union des écrivains de la Roumanie, membre de l‘Union des 

journalistes de Moldova, membre de l‘Union des musiciens de Moldova.  

 

* * * 

Il y a plusieurs années que je traduis des poésies de l‘illustre poétesse 

Galina Furdui. En 1914 a apparu le livre de poésies pour les enfants et les 

adolescents traduites en français „Le mystère que tu es” et l‘année 

passée a apparu le recueil „La patience de l’air”, qui comprend une 

vingtaine de rondels et „Le monologue de la Sainte Vierge Marie”.  

Le présent recueil comprend beaucoup de poésies contemporaines du 

livre „Appelés sont tous”.  

Je traduis avec plaisir l‘œuvre littéraire de Mme Galina Furdui, parce 

que ses poèmes ne sont pas comme ceux d‘il y a quelques décennies ou 

même plus d‘un demi-siècle où tout était simple, clair et facile à 

comprendre parce que tout ce qu‘on voulait dire était à la surface, à la 

portée de la main.  

La majorité des poèmes de la poétesse sont plutôt des poèmes 

philosophiques que lyriques. C‘est pourquoi il faut les lire et relire 

plusieurs fois pour pouvoir comprendre ce que l‘auteur a voulu dire, pour 

détacher les idées qui y sont cochées et voilées, pour trouver l‘essentiel. 

Donc, ce sont des poèmes sur lesquelles il faut méditer.  

Je suis tout à fait d‘accord avec l‘écrivain André Lupan qui disait 

qu‘en lisant les vers de G. Furdui on sent l‘appel à les relire et 

approfondir.  

La poétesse a plusieurs thèmes et sujets magistraux autour desquels 

elle constitue son œuvre littéraire.  

C‘est d‘abord l‘état d‘âme de l‘homme, ses sentiments et ses émotions, 

ses douleurs et ses souffrances, ses plaies et ses tourments.  
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Un autre thème c‘est l‘homme et sa croyance en Dieu, en le mystère et 

la force divine. C‘est aussi la signification de la Lumière pour tout ce qui 

vit sur la terre. A propos de la Lumière, il faut encore dire que par ses 

armes les Anges ont abattu les ténèbres et maintenant veillent au calme, à 

la paix et à l‘armonie dans les âmes des gens.  

Un autre thème qui traverse ses poésies c‘est la liaison entre le Ciel et 

la Terre. Cette liaison est l‘échelle par laquelle montent les prières de 

l‘homme vers Dieu, c‘est-à-dire par laquelle a lieu la communication de 

l‘homme avec Dieu, avec les Saints, avec les Anges.  

Une place particulière dans la création de la poétesse occupe le motif 

du Temps et de l‘Espace. L‘affirmation de la poétesse „Je sens l’Espace. 

Je vois le Temps” tient à ce qu’on appelle clairvoyance et elle dépasse les 

sensations générales, ordinaires.  
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    GALINA FURDUI 

 

 

 

 

 

 

Anneau en flammes 

Inel în flăcări 

 
Et alors on lui a dit: 

Chasse le désert. Dans le brouillard qui fuit.  

Ce n‘est pas encore le soir, ni le matin. 

Il y a encore à travailler: du fond de la mer 

Relève la justice et la raison 

Et mets le feu à toute trahison. 

 

Tu devras danser sur la lame du couteau.  

Crier des mots enchaînés.  

Chanter avec la voix sauvagement étranglée, 

Aimer avec ton cœur 

Qui en supplices sur la roue est tué… 

 

Et on lui a dit ensuite: 

Le mot doit être braise dans ton âme 

Pour allumer l‘air quand tu vas le chanter. 

Tu devras nager et des monts durement tomber, 

Et l‘anneau canin sur ton front 

Tu devras l‘endurer.  

 

Tous les éclairs du monde et du ciel 
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En toi s‘arrêteront. Triste vérité. 

Des gens et des jours vont te huer.  

Tu vas les aimer.  

Toujours les aimer.  

 

Au bout d‘un temps on lui a dit: 

L‘anneau par des flammes est pris. 

Et le ciel est affamé. 

D‘une bouche à l‘autre le mot vient s‘allumer.  

Tu as encore un instant pour t‘étonner.  

Ça te surprend! 

 

Tu es le chanteur 

Ressuscité 

Par ta propre 

Lyre.  

                                                          11-12 décembre 1989 

 

     Je marche à travers les tempêtes de la vie 

              Păşesc prin furtunile vieţii 
 

Je marche à travers les tempêtes de la vie 

Et je sens que les congères me glacent. 

Etonnées me regardent les montagnes 

(Dont les jolies Paroles m‘accompagnent). 

 

Oui, je monte et de nouveau je m‘écroule 

(Ô, comme elles poussent les semences de l‘esprit), 

Je plante des flèches des tempêtes de la vie 

Et les grosses congères se cassent en débris. 

 

Je suis homme. Avec destin terrestre 

Je ne vis qu‘alors que je rame… 

Qu‘elle est douce la brûlure de la flèche 

Ô, comme ils savent, comme ils savent les poètes 

 

En marchant par la vie qui a tant de tempêtes. 

 

                                                                  Octobre, 2015 
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Je renverse l’ancienne loi cause-effet 

Răstorn străvechea lege cauză-efect 
 

Je renverse l‘ancienne loi cause-effet, 

Je réinvente des états, des actions 

Et j‘attends la réaction patiemment, 

Je veux ouvrir la coquille de  mon pleur présent. 

 

J‘insiste à comprendre ce qui est (im)parfait, 

Mais les bâtons s‘opposent et frappent durement 

Car stricte est l‘ancienne loi cause-effet – 

Inévitable la réaction. Mais je l‘attends. 

 

L‘océan causal m‘est (ô, oui! ) adepte, 

Sur la vague flottent concept après concept 

Que je nie furieusement et de nouveau accepte, 

Je les jette dans le feu sacré. Me sait un Architecte. 

 

Je renverse l‘ancienne loi cause-effet. 

 

 

Si courte est la seconde et si passagère 

Atât de scurtă, viaţa valului 
 

Elle est si courte, la vie du Flot, si passagère, 

Me dis-je en regardant l‘océan écumant, 

Il monte si majestueux puis disparait en tombant, 

Sur des eaux calmes un rêve éteint ses fleurs... 

 

Qu‘est-ce qu‘il a fait au fond? Pourquoi soupire 

Et le soleil se couche et de nouveau se lève… 

Si courte est la vie du Flot, si passagère, 

Me dis-je et j‘entends le soufflement de la mer. 

 

Pourquoi a-t-il soupiré? Amoureux de l‘Aube 

Il haute son aile en écrasant des forces bizarres 

Et s‘étend le calme sur des bateaux voyageurs, 

Et le Flot c‘est la vie. De larme. Et il a mal. 

 

Si courte est la seconde et si passagère. 

                                            Octobre, 2015 
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Tu me parles encore du temps. De sa mesure 

Îmi zici iar despre timp. Despre măsura lui 
 

 

 

Tu me parles encore du temps, de sa mesure. 

Sa seconde, le temps ne la fait pas disparaître: 

Peut-être, c‘est vraiment comme ça et tu n‘as 

Qu‘une seule horloge pour que mesurage tu la croies. 

 

Moi… Je ne le connais pas. Je sors de sa coquille 

Et dans mon effort de l‘assembler dans un soufflement. 

Non, je ne vois pas mon rêve. Ni le sel de mon pleur 

Quoi, dit le monde, il disparaît quand il a mal. 

 

Aujourd‘hui j‘ai acquis une aile sonore 

Avec laquelle je caresse l‘ouïe du vent 

Et je le demande toujours – ta grande seconde 

Qu‘est-ce qu‘elle est? Si elle est? Et quel est son chemin? 

 

Et il ne sait pas… Même le vent… Le mesurage de qui… 

                                                                     Novembre, 2015 

 

La traduction dans la langue française: Sergiu Guţu 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAESTRUL EUGEN DOGA ȘI VALSUL  

                          SECOLULUI 
 

Melodia maestrului Eugen Doga este mirifică: te face în arșița verii 

să simți stropii jucăuși de apă, în frigul iernii te mângâie și încălzește, în 

primăvară simți cum poți zbura asemenea fluturelui si admira floarea, iar 

toamna căderea frunzei cunoștea ritmul valsului. Valsul este astrul ce vă 

ocrotește, cum ați putut să-l acordați la atâția pași de dans, câți horeografi 

au fost inspirați de acest vals, câți îndrăgostiți se îmbrățișează sub clapele 

ce tandru vă cântă melodia. 

Arta are forța creației doar atunci când ea însăși îi inspiră pe alții. 
Inspiră. Se creează impresia că melodia are forță să trăiască asemenea unei 

ființe vii. Iar ființele ce apar de sub partitura Dvs. muzicală sunt tandre și 
blânde, sunt romantice și enigmatice, sunt admirative. 

Notele muzicale nu mai sunt indicii de a lectura muzica, acestea 

devin semințe ale universului care oferă frumosul. Respirație. Inspirație. Ce 

inspirăm atunci când vă ascultăm muzica? Nu, nu este o întrebare retorică. 

Ea inspiră cuvinte, pictură, film, sentimentele răvășesc oameni de diferite 

vârste, care au trăit experiențe diferite de viață. Răvășesc pe cei ce vă 

cunosc, pe cei ce nici nu știu unde e Chișinăul, nu știu unde e Moldova. E 

un argument în favoarea armoniei de a percepe lumea interioară prin unde. 

Unde care ne conduc în alte dimensiuni, ne scot din oboseală, ne curează de 

a avea siguranță. Cele mai frumoase sentimente: dragostea, respectul, 

evlavia, devin constelații ale vieții. Viață trăită intens în muncă, voință, 
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tenacitate și insistență. Numai cel ce lucrează cu mulți oameni, unde fiecare 

o trăiește diferit, dar în general muzica trăiește o respirație care inspiră. 

Respirație este viul muzicii, undele care magnetizează, care opresc 

să ne ascultăm interiorul, care abordează problemele sufletului, ce cântă 

orașul alb și ne invită să fim atenți la străzile orașului nostru. 

Ascultând muzica Domniei Sale nu poți să nu fii decât un locuitor 

corect, care își iubește orașul, care îi oferă gânduri frumoase pentru a fi 

împlinite prin biserici, clopotniță, muzee, biblioteci, monumente, grădini 

publice. 

În vals se simte șipotul izvorului, freamătul frunzelor. În 

compozițiaLuceafărul se simte cum zgârâie cerul, care e distanța de a fi 

înțeles și cum luptă un om de geniu. Câte frământări trăiește pentru a ajunge 

la perfecțiune. 

Pygmalion a creat o singură lucrare, căreia i-a oferit preaplinul 

dragostei pentru a o învia. Compozitorul Eugen Doga, ce-și poartă numele 

cu toată semnificația înțelepților elini „de neam bun‖, are forță, energie de a 

lucra în stihii, de a dăltui sunetele, de a frământa zgomote pentru a crea 

frumosul.  

Imnul Orașul meu alb (scris în 1971, apărut în filmul televizat 

„Chișinău‖) în prezent sună ca o punte dintre cuvintele lui Gheorghe Vodă 

și muzica lui Eugen Doga. Un alb imaculat în care trecătorii ascultând 

muzica ar trebui să danseze. Și chiar dacă nu o fac aievea, la sigur și cel care 

nu știe mișcările valsului, simte cum sufletul său dansează, cum se apropie 

de persoana iubită, cum trece peste râul Nistru. Muzica Dvs. a avut forță să 

readucă, în plin sens al cuvântului, cascada din Parcul Valea Morilor. 

Muzica are forța să trezească amintiri, are forță să implice emoții uitate, să 

trezească oamenii la o sete de cultură. 

Dialogul dragostei: Mihai Eminescu și Veronica Micle – un concert 

de excepție în care se crea impresia că și soarele nu se grăbea să asfinte din 

fața catedralei. Coloanele insistau să vadă cum valsează porumbeii. Și cu 

câtă migală i-ați ales pe cei ce deveneau Veronica Micle și Mihai Eminescu 

pe scena improvizată în acea mirifică seară de vară a anului 2016. Ana-

Maria Donose și corul Moldova cântând împreună. 

Și fiecare auzea în acel dialog cuvântul românesc și plasticitatea 

muzicală, tandrețe, durere, nepăsare, sacrificiu, dăruire, ură și dragoste. Un 

dialog pe multe voci în care ați inclus o paletă variată de emoții. 
 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-e dor de acest dialog dintre cântăreții de operă de la Iași și 
Chișinău. Sunt recunoscătoare și fericită că am avut această frumoasă ocazie 

să percep muzica vie, trăită cu o intensitate maximă, mulțumesc pentru 

dărnicia timpului Maestrului. de a oferi celor ce trăiesc în cultura românească 

șansa de a trăi melodic versurile Veronicăi Micle, care este mai puțin 

cunoscută ca poetă de publicul larg. Iar imaginația cu care ați comunicat cu 

aceste versuri i-au dat la sigur o vivacitate de a traversa în două rânduri: 

șlefuindu-i diamantul melodic în perceperea textului artistic. 

Melodia îi este și scut și armă, și stea, și stropi de cascadă, și floare, și 
destin, și timp concret, și eternitate. 

Am impresia că luna de primăvară, fiind născut la 1 martie 1937, i-a 

transmis spiritul de om al Renașterii, nu doar că a trăit la intersecții de timpuri 

dintre URSS și Moldova, dintre cenzură și deschiderea culturală, dintre 

restricție și libertatea în muzică. Luna martie este o lună ce cunoaște lupta 

dintre iarnă și vară, iar pentru a face schimbarea de mentalitate e nevoie de 

multă forță. Și Domnia Sa a făcut-o, venind din satul Mocra, de pe malul 

stâng al Nistrului, a demonstrat o dragoste de țară, de cultură, de frumosul 

acestui neam și face unirea țării de fiecare dată... Este respectul pentru 

pământul în care v-au trăit părinții, unde este seva neamului. A cunoscut și 
foametea, și timpurile de război și cu toate acestea știți cum să zburați prin 

Balada „Păsările tinereții noastre‖. 
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VICTORIA FONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL 2017 – ANUL LUI EUGEN DOGA 

 

Eternitatea din clape 

  Dedicată Maestrului Eugen Doga 

Treptele de pe portativul muzical 

Colorate în alb și negru asemenea clapelor de la pian 

Transformă degetele în aripi, iar sufletul – un corifeu 

Nu-și mai știe locul pe scena vieţii 

Timpul se oprește 

Însuflețiți trăim ce am uitat să trăim, 

Vedem ce am pierdut capacitatea să vedem 

Auzim cum galaxiile se mișcă în undele apelor 

Gândim în tăceri muzicale 

și sufletul începe să zboare 

Se întrece cu frunzele 

Cade în neant 

Plânge, se desface în cioburi  

Și se distinge în culori 

Sunetul îl construiește  

Unda are forță să zidească  

Și melodia din noi zvâcnește 

Descuie porțile încuiate adânc în neștirea noastră de a fi 

Prin muzică găsim punctul 

În care amintirile au forțe să ne ridice 

Iar viitorul ne ține strâns de mână 
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Prezentul nu mai este opac 

Are vectorul tușelor (clapelor) 

Și în clipa  

Când muzica nu se mai împarte decât în clape 

Ea cunoaște eternitate 

                                1.03.2017 

 

          Muzica și revelația trăirii 

 

  Dedicată Maestrului Eugen Doga 

 

Muzica ne deschide ochii 

Simțim ce am uitat că putem simți. 
Muzica ne aruncă pe pietrele uitărilor noastre 

Undele ne învăluie 

Simțim marea 

Muzica ne aduce aroma florilor 

Din unde fotonice 

Simțim viața 

Muzica ne vorbește cu eternitatea 

Realitatea relativă depinde de zborul fluturelui 

Ce subjugă urâtul. 

Și noi depășim spațiul din firea noastră 

Și ne culegem din firele de rouă de pe păienjenișul destinului. 

Între coloanele în care se citesc cărți 
Scrise cu cuvinte și note muzicale 

Cu binecuvântarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt 

Înălțat pe piatra de Cosăuț după dorința lui Alexandru 

Plămădeală 

Dragă Bibliotecă Municipală, 

Adună-ne să mai fim odată eterni! 

Prin muzica maestrului Eugen Doga 

printre coardele de coloane 

să ne găsim în labirintul vieții 
sa nu uităm de esența ce se ascunde în fiecare. 
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Valsul extras din stihia vântului 

 

  Dedicată Maestrului Eugen Doga 

 

Muzica este ocrotită de stihia vântului 

Iar vântul este rebel 

El nu se supune 

Vântul se compară doar cu gândul 

Și dacă gândul e similar vântului 

Atunci (și noi) suntem creați din muzică 

Cu râuri de vine, cu pași pierduți sau grăbiți 
Nesiguri sau necăjiți 
Pași mici sau mari, pași îndrăgostiți 
Iar inima bate, țiuie, străpunge 

Esențial să nu fie indiferentă 

Fie ca tobele, fie pe clape 

Inimă, nu uita că numai muzica ține vântul 

În galaxie 

Tactul face viața, partitura întregii compoziții. 
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             ANDREI VIZIRU   

 

 

 

 

 

 

               ÎN  DIALOG CU: 

GRIGORIE VIERU  POETUL , CARE NE VEGHEAZĂ 

DIN CERURI 

 
“Toate filozofiile lumii pot să dispară într-un sărut.” 

                                    (Horia Vintilă, “Dumnezeu s-a născut în exil”) 

 

      Maiestre Grigore Vieru, scriitorul Fănuş Băileşteanu zicea despre 

creaţia D-voastră următoarele : “Practic toată poezia lui stă sub semnul 

iubirii”. Evident, referindu-se şi la alte teme specifice sufletului D-

voastră : Mama, Patria, Moartea, Cuvântul etc. 

Dragostea este una din formele dreptăţii, poate că este dreptatea însăşi sau, 

dacă n-ar fi dragostea, mi-ar fi teamă de viaţă. Dragostea este ca apa de 

munte, vine curată şi luminoasă de sus, dar jos o vezi tulbure şi întinată. 

Dar parcă tot mai mult îmi plac definiţiile altora. Iată câteva: 

―Dragostea este planta agăţătoare care se urcă şi moare dacă n-are nimic de 

îmbrăţişat‖, ―Iubirea este fericirea tremurând‖... 

― Gânditorul german Novalis afirmă: “Iubirea este mută, doar poezia 

poate vorbi pentru ea. Sau iubirea însăşi nu e nimic altceva decât 

suprema poezie a naturii”. Aş vrea să dezvoltaţi gândul . 

    Cineva spunea că nu natura o face frumoasă pe femeie, ci dragostea. Nu 

rareori un bărbat se îndrăgosteşte nu de ochii frumoşi ai unei femei, ci de 

lacrima care sclipeşte pe genele ei. Cu alte cuvinte, se îndrăgosteşte de 

sufletul ei. Deseori o dragoste ridicată pe temelia sufletului, deci pe 

lacrimă, durează mai mult decât una ridicată pe frumuseţea exterioară. 

                                     “Sub un tei ce înfloreşte 

       Ea, frumoasă, se opreşte. 
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      ,,Bună seara, fete două,  

      Bună seara! Dar sunt una!” 

      Printre genele femeii, 

     Răsărea pe cer şi luna”. 

 Am citat dintr-un poem semnat de D-voastră  : “Femeia, teiul”, 

dedicat lui M.Eminescu. cum credeţi, femeia ideală există doar în 

literatură? 

Ideală este numai natura, pentru că a creat-o Dumnezeu. Este adevărat că 

şi femeia, ca şi omul în general, este o parte a naturii. Dar la crearea femeii 

cred că a lucrat şi duşmanul lui Dumnezeu. Nu cred că există femei ideale, 

adică femei care ar întruni toate calităţile superioare: frumuseţea interioară 

şi exterioară, înţelepciunea, moralitatea. Aproape orice femeie, după mine, 

posedă numai una sau alta din aceste însuşiri umane. Eu cred că bărbatul 

iubieşte nu femeia ideală, ci mama, capacitatea ei dumnezeiască de a naşte. 

Întâi este frumoasă mama şi apoi femeia, naşterea pe care o face femeia 

este mai de preţ decât vitejia bărbatului. 

      Apropo, de îndrăgostiţi, Herve Basin zicea : “Fără punctualitate, 

răbdare şi risipă de timp, bărbatul n-are şanse în dragoste”. Şi de acici 

întrebarea : Intensitatea dragostei la diferite vârste pentru D-voastră a 

fost aceiaşi ? 
      Genialul poet Goethe, bunăoară, s-a îndrăgostit, dacă nu mă înşel, pe la 

80 de ani. Cam la aceeaşi vârstă marele poet Vasile Voiculescu a scris cele 

mai frumoase poeme de iubire ale sale. Sunt destule cazuri când femeia 

sau bărbatul cunosc cu adevărat dragostea la o vârstă înaintată, sunt cazuri 

când oamenii se despart la bătrâneţe pe motive de dragoste. S-ar putea 

spune că dragostea celor mai în vârstă este uneori mai intensă decât a celor 

tineri. La tineri simţul morţii nu este atât de pronunţat ca la cei vârstnici. 
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    Vă amintiţi de prima dragoste, şi la ce vârstă s-a întâmplat acest 

miracol ? 
    Sunteţi curios … 

    Cu toţi oamenii … 
    Ciudat, eu m-am îndrăgostit foarte devreme. M-am îndrăgostit în clasa a 

6-a de o colegă cu care am câştigat un premiu la o Olimpiadă raională 

pentru un dans pe care l-am executat în doi. Cred că mă îndrăgostisem mai 

mult de primul succes artistic al meu. Apoi, ma-m îndrăgostit în clasa a 8-

a, când o elevă din clasa a 7-a mi-a trimis o scrisoare de dragoste. Dar cred 

că era la mijloc mai mult bucuria cuvântului aşternut pe hârtie. Cuvânt de 

care am rămas îndrăgostit şi azi. 

-      Nu credeţi că peste câteva secole, odată cu progresul tehnico-ştiinţific 

despre dragoste s-ar putea să se vorbească mai puţin ? 
- Aparţia trenului n-a fost, după mine, pentru epoca respectivă, desigur, mai 

puţin importantă ca prima lansare a rachetei cosmice, acoperiseră oare, mă 

întreb, fluierăturile trenului gingaşul glas al poeziilor şi al cântecelor de 

dragoste ? Nu, desigur. Câtă dragoste va fi între femeie şi bărbat, atâtea noi 

lucruri vor răsări pe lume, atâta cosmos nou vom descoperi, atâtea noi 

invenţii tehnice vor apărea. Întreaga societate şi întregul Univers a atârnat 

şi va continua să atârne de genele femeii. Întreaga societate depinde de 

dragostea dintre femeie şi bărbat. Aşa este dat de la Dumnezeu, ca femeia 

să nu poată trăi fără bărbat şi bărbatul fără femeie. Poţi fi uneori bucuros în 

singurătate, dar nu şi fericit. Lumea îndrăgostiţilor nu va dispărea 

niciodată, pentru că această lume este creaţia lui Dumnezeu. 

-  

    P.S.  

 N-avem cum să nu -l credem pe distinsul nostru poet, care este poetul 

dragostei. Poetul, care cel mai plenar a cântat femeia-mamă, femeia-

iubită. El este cel care indiscutabil prin versul inspirat a educat zeci, sute, 

milioane de copii de la noi, dar şi din alte părţi unde au ajuns poeziile lui 

în traducere sau în original. Pentru sufletul frumos altoit prin spirit şi 

crdinţă  mulţumesc copiii din întreaga lume lui Grigore Vieru, tuturor 

poeţilor şi oamenilor de bine ce nu îngăduie ca întunericul, teroarea, 

indiferenţa să ne macine în continuare. Să ne spălăm mai des ochii 

sufleteşti, adică mintea, inima şi voinţa cu acea apă neîncepută pe care o 

putem găsi, într-o poezie inspirată, într-un cântec sublim de dragoste, într-

o carte frumoasă… 

 Voi rotunji aceste notiţe, în sensul frumoas al cuvântului, adică de a-

mi sincroniza ideile, a le aduce într-o albie firească şi frumoasă a 

lucrurilor, cu o remarcă. E bine să ne îndrâgostim de o floare, de un fir de 

iarbă, de mare, de soare,de lună, de stele, de ochii iubitei, de chipul sfânt 

al mamei şi de cel al tatei, de frate, de soră, de aproapele nostru… 
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 După cum ne-a îndemnat în poemul său testamentar în proză Gabriel 

Garcia Marguez: să trăim îndrăgostiţi de dragoste, să mergem când 

ceilalţi se opresc. Şi să ne imaginăm, că pictăm pe stele un poem de Vieru, 

iar lunii să-i  dedicăm cântece , scrise de acelaș poet , drag nouâ tuturor – 

Grigore Vieru,care ne vegheazâ de acolo , din ceruri . 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

O fotografie istorică inedită din colecţia Andrei Viziru: În centru 

Grigorie Vieru cuprins de braţele lui Adrian Păunescu, în mijlocul 

ostaşilor români şi unor persoane civile 
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                         IULIANA CEBOTAR 

 

 

 

 

 

 

Ce este dorul unei mame?      

Ce este dorul unei mame?  

Un sentiment plăpând, cuminte? 

De ne-am gândi, de ne-am da seama, 

Că ea îl simte dur, fierbinte! 

Ce-i pentru mamă așteptarea? 

O nerăbdare, bucurie? 

Și pietre numără pe cale 

Ce ar cunoaște dintr-o mie. 

Ce-i pentru mamă întâlnirea  

Cu îngerașii ce-au crescut? 

Ea vrea să simtă-acea iubire, 

Ce lor cândva le-a oferit. 

Să vii acasă lângă ea, 

De mână strâns de tot s-o ții... 
Să-i spui: Salut! O, mare stea! 

Să-i spui: Eu sunt aici, să știi! 

Privirea ei îți este leagăn, 

Să nu-l distrugi cu supărări. 

Și nu lăsa așa să treacă 

Destinul ei - în așteptări. 

Ce poți citi pe a ei față? 

Că trece timpul, doru-i mare... 

Trăiește ea cu-acea dorință,  

Că viața să îți fie floare. 
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E mamă - nopți fără de somn... 

Gândidu-se la fiu și fiică, 

Iar tu îi spui: Mamă, eu dorm! 

Pe-alături-ți trece a ei frică... 

E frica de o lipsă cruntă 

A celor ce fiind pitici, 

Spuneau plângând: Mă doare, pupă! 

Iar azi nici: Mamă, pa, pupici!       

Oameni - demoni favoriţi 

 

V-ați pus vreodată întrebare, 

De ce sunteți nefericiți? 

Sunteți și orbi, găsiți salvare 

În oameni - demoni favoriți. 
 

Purtați o mască înlemnită  

Pe care ei lipit-au strâns. 

Sunteți de flori ademeniți, 
A slovelor ce-și cer un plâns. 

 

Cu-nșelăciune existați, 
Crezând că-s îngeri pe pământ. 

Sunteți și orbi chiar și oftați, 
Vedeți în ei apărământ. 

 

În clipa-n care îi iubiți 
Ei viclenia și-o arată... 

Ei, oameni - demoni favoriți- 
Care distrug... 

 iar voi credeți că ei vă scapă! 

 

     Luceferi sfinţi! 

 

Atât de des îi supărăm, crezând că-i un nimic.. 

Iar ei n-arată suferința, ci zâmbetul candid. 

Mai ții tu minte, cât de des ei te iertau? 

Și-ți ofereau cu mult mai multe, decât totuși, aveau! 
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Acum te crezi matur, total independent, 

Iar pentru mama ta mai ești adolescent. 

Și tatăl tău te-ndrumă spre o cale dreaptă 

Ca-n viitor să nu comiți greșită faptă! 

 

Iar timpul trece nencetat, părinți cu el se trec… 

Petrece-l tu acum cu ei, cum ei cu tine îl petrec. 

Să prețuiești părinții – răsplata ta de nota zece, 

Fiindcă ei mai mult nu cer nimic.. Nu fii atât de rece! 

 

Va veni și toamna lor, cât e vară nu îi supăra. 

Ei sunt tezaur unic, alinarea ta! 

Ocrotește-i tu acum de ploaie și de vânt 

Și nu uita un singur lucru: Părinții sunt luceferi sfinți! 

 Tu, omule! 

Tu, omule, care exiști, 
Spre ce-ți întinzi aripa? 

Vrei toată viața să te miști 
Grăbit ca o furnică? 

Tu, omule, care alergi 

Nebun... după avere, 

Crezi că putea-vei să alegi 

Dintre pământ și stele?  

Tu, omule, mai ai și timp 

Să plângi, să râzi și să te bucuri?  

Când nu mai vezi un verde câmp,  

Când nu mai vezi și alte lucruri!  

Tu, omule, ești viu măcar?  

De zici că ți-e totuna,  

Când este vorba de-un stejar, 

Ce arde azi într-una! 

Tu, omule, ești fericit?  

La suflet răsfățat? 

Nu văd să fii tu împlinit 

Cu zâmbetul forțat! 
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Tu, omule, te-ai rătăcit!  

Că nu simți diferența, 

Dintre iubit și ponegrit,  

Deloc nu vezi esența! 

Orchestrului din suflet 

Șoptește-mi slove dulci, cuminți... 
Pe frunte lasă-mi infinitul! 

Ești înger tu, când mă alinți,  
Și când mă cerți, ești paradisul! 

 O, suflete! 

O, suflete, te rog să nu ții ură, 

Fiindcă nu te las să simți iubire...  

O, suflete, tu crezi că-ți sunt dușman?  

Iubirea mai este talisman!  

 

O, suflete, de-ai ști ce-mi e de greu,  

O, suflete, nu vreau să te distrug!  

Trăind un răsărit, nu vreau amurg! 

 

Să fii sau să nu fii? 

Să fii sau să nu fii, 

Tu raza mea de soare? 

În suflet simt o lună 

În veșnica-i chemare! 

Să fii sau să nu fii, 

Tu șoapta minții mele? 

În preajmă să mă ții 
Să ne expulzăm în stele! 

 

Să fii sau să nu fii, 

Cu-n Infotag de vise? 

Cu mine și în iad 

Vedea-vei paradise! 

 

Să fii sau să nu fii... 
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                   Elvira ŢÂGĂNAŞ-PÂNTEA 

  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     O VIAŢĂ TRĂITĂ INTENS 

                                           

      ( În dialog cu scriitoarea Veronica Pârlea-Conovali despre lansarea 

cărţii "Galina Furdui în lumina  baştinii"). Cartea cu titlul "Galina 

Furdui în lumina baştinii" a fost lansată la Vărăncăul Sorocii, satul de 

baştină al  Veronicăi Pârlea-Conovali (autoarea cărţii) şi a poetei Galina 

Furdui (protagonista noii apariţii editoriale). Conform tradiţiei, elevii de la 

gimnaziu, zeci de consăteni au întâmpinat oaspeţii veniţi de la Chişinău cu 

pâine şi sare şi cu buchete de flori. După consistentele alocuţiuni ale 

directorului şcolii Ala  Taşnic  şi a primarului Petru Boţoc au urmat 

recitaluri de poezie şi un buchet de melodii pe versurile Galinei Furdui şi 

ale Veronica Pârlea-Conovali. Elevii s-au străduit să redea cu multă 

iscusinţă mesajele artistice -  versuri şi cântece cu unduiri sorocene. 

Doamna scriitoare Marcela Mardare, directorul Editurii  "Pontos", 

unde  a fost  publicată cartea nominalizată, a vorbit despre importanţa 

educaţională a unor astfel de lucrări, iar  solista Orchestrei "Folclor" 

Viorica Moraru a fascinat publicul prin forţa cuvântului căntat. I-am 

solicitat doamnei Veronica Pârlea-Conovali un scurt interviu în scopul de 

a povesti cititorilor despre această carte şi despre motivul care a 

determinat-o să lanseze acest  consistent volum, care ilustrează cu 

pregnanţă viaţa trăită deplin a unui artist al cuvântului. 
 

Elvira Ţâgănaş-Pântea:  Sunteţi pedagog, profesor  de istorie. Vă 

preocupă atât trecutul scris şi cel  nescris al localităţii de baştină, cât şi 

biografia oamenilor care activează cot la cot cu  dumneavoastră. Ce 

sentimente aţi trăit elaborând această lucrare de valoare nu numai 

literară, ci şi istorică, carte  consacrată consătencei  dvs. Galina Furdui? 
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Veronica Pârlea-Conovali:  Ca profesoară de istorie, recurg adeseori la 

anumite exerciţii  de logică şi memorie, în scopul de a  deştepta la 

elevi  sentimentul de apartenenţă la neam, mândria pentru valorile 

inestimabile ale acestuia. De fiecare dată, analizând arborele genealogic 

alcătuit de  discipoli, constat cu înfrigurare că copiii noştri îşi cunosc doar 

bunicii  pe linie maternă, arareori şi pe   ramură paternă. Puţin ce ştiu despre 

alte rude. Despre străbunei, moşi, strămoşi... nu se pot pronunţa. Mă 

străduiesc să-i ajut, insist să cunoască tehnologia alcătuirii unui consistent 

arbore genealogic, să înţeleagă  la ce le-ar folosi aceste cunoştinţe, în ce 

constă unitatea unei familii, a unui neam.  

     Căci, sublinia marele nostru poet Dumitru Matcovschi: " De tată şi de 

mamă/ Eu n-o să mă despart.../ Căci dacă m-oi desparte/ De patre, de 

neam,/  Usca-mă-voi ca frunza/ Căzută de pe ram." 

 

E. T-P:  Care a fost, motivul care v-a determinat să  depănaţi firul  vieţii 

şi al creaşţiei Galinei Furdui?  

 

   V.P-C:  Am fost incitată pentru început de biografia scriitoarei -  în bună 

măsură  deosebită, curioasă. Am pornit cercetările de la caracteristicile şi 

specificul satului natal, redate  prin prisma  vieţii unui om... 

 

  E.T-P:  ... colectarea materialelelor fiind, evident, una  principială... 

 

    V. P-C: Multe amănunte semnificative mi-au fost relatate de  părinţii mei 

- Ana şi Vasile Pârlii. Partea forte a informaţiilor privind copilăria 

protagonistei acestei cărţi, dar şi cele privind coraportul acelei copilării cu 

problemele socioumane ale timpului revine fratelui poetei, medicul Vladimir 

Furdui, cu care am  realizat un dialog îndeosebi de extins. Am discutat şi cu 

profesoara mea de biologie Ecaterina Rotaru (Gogu), colega de clasă şi 

prietena scriitoarei. Actorul Gheorghe Pârlea, verişorul poetei, mi-a oferit un 

buchet întreg de informaţii policrome privind  adolescenţa  protagonistei. Un 

număr considerabil  de colegi în ale condeiului, dar şi oameni de ştiinţă ( 

Galina Dragalina, Sergiu Sumcă, Dumitru Căldare, Nicolae Buzdugan, 

Traian Musteaţă ş.a.) mi-au furnizat detalii interesante referitor la anii de 

studenţie ai Galinei Furdui. Mi-au fost de real folos cele povestite de  dl Ion 

Scutelnic, regizor şi autor de  filme documentare şi artistice. Domnia Sa mi-a 

vorbit desfăşurat despre satul Vărăncău văzut de ochii unui oaspete, despre 

atmosfera creatoare, artistică ce domina în casa familiei Furdui.   

     Vorba e că Isache Furdui, fratele Galinei,  împreună cu actorii Gheorghe 

Pârlea şi Ion Scutelnic,  învăţau la Şcoala de Iluminare Culturală din Soroca 

şi vizitau destul de des ograda unde viitoarea poetă îşi creştea viitorul.       

Isache, preocupat de arta teatrală, îşi urmează studiile la Chişinău, activează 
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în cadrul Teatrului de Păpuşi " Licurici", apoi se stabileşte la Sanct 

Petersburg, unde îşi continuă activitatea culturală. 

 

E.T-P: Privind din perspectivă istorică în adâncul conceptului, aţi 

depistat, fără  îndoială,  multe momente  puţin cunoscute, faţete 

curioase, importante... 
 

V. P-C:  Unul dintre aceste momente e şi cel care face trimitere 

la  informaţia că Galina Furdui  face parte  dintr-o familie de 

ţărani ruptaşi, cum  se numeau prin anii 1678 agricultorii privilegiaţi 

coborâtori din neam preoţesc ( o altă categorie de ţărani, similară cu aceasta, 

purta prin alte locuri numele de  mazili ), lucru atestat  în scrierile savantului 

Vlad Ciubucciu. Urmaşii ruptaşilor se învredniceau pe la sfârşitul secolului 

XIX şi începutul secolului XX de titlul  deCetăţeni de Onoare ai satului de 

unde provin.  Dealtfel, istoricul Vlad Ciubucciu a întocmit arborele 

genealogic al familiei  scriitoarei şi l-a publicat într-o carte aparte, ediţie 

trilingvăromâno-franceză-rusă. 

 

E. T-P: Deci Galina Furdui, ca urmaşă a acelor  generaţii, este Cetăţean 

de Onoare al satului Vărăncău. 

 

V. P-C: Da, lucru reconfirmat şi în cadrul lansării cărţii noastre la baştină, 

unde  primarul  localităţii,  dl Petru Boţoc i-a înmânat poetei Adeverinţa 

respectivă. 

 

  E. T-P:  Domnul primar, dar şi Consiliul  gospodăriei,  care au decis pe 

marginea actului de conferire a  titlului, cunoşteau cele relatate 

de cercetătorul Vlad Ciubucciu? 

 

V. P-C:  Probabil că nu. Ei au decis în baza  performanţelor deosebite 

marcate de consăteanca noastră pe tărâm cultural-artistic şi sociouman. 

E.T-P:   Cartea "Galina Furdui în lumina baştinii" inserează informaţii 

cuprinzătoare cu privire la străbunii poetei, viaţa acestora elucidând şi 

despre specificul epocii... 

 

V.P-C:  Studiind documentele mai vechi, am aflat că bunelul după  mamă al 

scriitoarei  a fost de neam polonez. S-a întâmplat  în perioada când Polonia 

fu împărţită în trei părţi de către Rusia  Ţaristă, Prusia şi Imperiul Austro-

Ungar. Când începură dezbinările,  oamenii, speriaţi, derutaţi, apucau care şi 

încotro. Doi polonezi fraţi  au  ajuns în Moldova, prin părţile Sorocii şi au 

rămas aici. S-au căsătorit cu două fete  şi s-au stabilit în două sate învecinate. 

Unul dintre aceştia, Vasile Topolinschi, e bunicul Galinei. De remarcat că 
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una dintre fiicele  lui Vasile Topolinschi activa  ca medic la Mănăstirea 

Japca, unde, călugărindu-se, ajunge la cel mai înalt rang monahal - schimnic. 

Galina, până pe la şapte ani, iar mai apoi în vacanţe, se afla  mai mult în 

ambianţa acestei călugăriţe, la mănăstire. Poate şi din aceste motive cărţile 

scriitoarei sunt, în majoritatea lor concentrate pe motivul sacralităţii. 

E. T-P: Cartea include şi multe fotografii de la diverşi ani şi care 

vorbesc concludent despre familia unde a crescut poeta. 

V. R-C: Galina Furdui a avut parte de o familie cultă, inteligentă, modestă în 

comportament, deci înţeleaptă. Tatăl viitoarei scriitoare, Pantelimon 

Furdui, s-a întors de la război rănit şi nu după mult timp a decedat.  Mama, 

Maria Topolinschi-Furdui s-a consacrat total educaţiei celor cinci copii, 

insistând  ca aceştia să meargă cu toţii la studii. Astfel, fiul mai 

mare, Vladimir, devine un medic neurolog recunoscut în areal republican, 

fiica Vera activează întreaga viaţă în calitate de  medic în satul natal ( 

oamenii o numeau  Doctoril nostru ). Fratele Dumitru devine interpret de 

muzică uşoară şi se stabileşte în Anapa, iar actorul Isache Furdui, despre 

care aminteam mai sus, rămâne la Sanct - Petersburg. Galina e al cincilia 

copil în această frumoasă familie.  Ne referim la o echipă de intelectuali, 

membrii căreia, pe lângă profesiile propriu-zise posedau cu toţii 

instrumentele muzicale, arta fotografică (la acele timpuri nouă pentru aceste 

meleaguri), dar principalul - au fost şi  rămân cu toţii oameni de aleasă 

cultirăspirituală. 

E.T-P: În paginile volumului nominalizat aflăm şi suficiente opinii 

privind  activitatea  complexă, polivalentă a scriitoarei. 

V. P-C:  O retrospectivă pe marginea  activităţii omului de cultură Galina 

Furdui surprinde prin diversele, multele sfere, unde se cere inteligenţă, 

cultură vastă, mult spirit inventiv, altruism, căldură sufletească... Activează 

de o viaţă la Radioul Naţional, unde realizează pe parcurs de ani sute de 

emisiuni marcate de un nivel profesionist select. Scrierile sale sunt întrunite 

în 41 de volume publicate  în diverse limbi la diferite edituri din ţară şi de 

peste hotare. Pe tărâm muzical-artistic are scrise circa 1000 de texte pentru 

cântece şi pe care le audiem, le vizualizăm  zilnic la diferite posturi de radio 

şi de televiziune ( şi unde foarte rar când sunt numiţi autorii versurilor), 

lucrări distinse cu zeci de premii, diplome în cadrul concursurilor. La 

Festivalurile-concurs de romanţă "Crizantema de Argint"  (Chişinău) şi 

"Crizantema de Aur" (Târgovişte) piesele poetei s-au bucurat mereu ( se 

bucură şi în prezent) de binemeritate aprecieri. Romanţele scriitoarei, în 

număr de  circa 150, au fost editate (în ediţii performante) în Moldova şi în 

România, la  Editura  Gens latina, Alba Iulia, director - scriitorul Virgil 

Şerbu.Cisteianu. 

      Galina Furdui  e bine cunoscută şi pe tărâm jurnalistic prin multele 

recenzii, analize, articole, studii, dialoguri consistente. Semnează câteva 
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cărţile de publicistică.Ca pedagog, activează în calitate de lector superior 

timp de mai mulţi ani în cadrul Academiei de  Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice. Dirijează  manifestările literar-artistice ale tinerilor în cadrul mai 

multor  studiouri, cenacluri literare la diverse licee, biblioteci, la Palatul de 

Creaţie a Copiilor. A prefaţat peste 50 de cărţi ale tinerilor condeieri. Este 

membru al Uniunii Jurnaliştilor şi al Uniunii Muzicienilor din Republica 

Moldova, de asemeni, membru al Uniunilor Scriitorilor  din Noldova şi  din 

România.  Pentru munca  prodigioasă i-a fost conferită Medalia "Meritu 

Civic", s-a învrednicit de titlul  onorific "Maestru în Artă".  Despre viaţa şi 

activitatea omului de artă Galina Furdui  au fost scrise până în prezent un şir 

de cărţi foarte diverse şi interesante ca tematică. 

      După lansarea cărţii noastre, s-au apropiat de noi mulţi oameni din sat, 

dorind să ne comunice şi alte, multe amănunte importante despre familia 

Galinei Furdui, ca şi despre istoria satului Vărăncău, informaţii pe care le 

vom aduna şi sistematiza pentru  o nouă ediţie a vulumului respectiv. 

 

E. T-P:  Fiecare dintre noi îşi scrie propria istorie - prin faptele şi 

gândurile sale. Iar cei care  îşi sacrifică drumul în numele semenilor, 

trudesc pentru dăinuirea neamului, merită a fi înscrişi în cartea cea 

încăpătoare a  istoriei. Printre ei e şi protagonista cărţii " Galina Furdiu 

în lumina baştinei". Autor - Veronica Pârlea-Conovali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Momentul înmânării diplomelor de onoare poetelor basarabene,participante 

la Cenaclul ,, Gând Românesc” de la stânga la dreapta; Victoria Fonari, Diana Sava 

Daranuţa şi Lidia Grosu, de către directorul general al reviste ,, Gând Românesc, 

Virgil Şerbu Cisteianu. 
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                  LIDIA GROSU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŢARĂ  DE  DOR,  ROMÂNIA  

 

Trăiesc mesajul post-restant  

al unor ploi cu gustul arămiu, 

ce-nviorează-n mine  

tricolorul arborat pe duioşia  

cu imaginea răscolitoare a originii... 

Şi bucuria mea crescendo 

de a-i contamina pe cei din jur 

cu simţul patriotului din mine 

e senina clipă-a vieţii  

a cărei rădăcină  

e statuia dorului continuu de a exclama: 

„Eu sunt român! Şi nu mă veţi priva,  

voi, venetici de toată mâna,  

de dreptul care-mi aparţine... 

căraţi-vă la... mama voastră 

şi nu mi-o pângăriţi pe-a Mea!.. 

...Inspir cu inima, şi sufletul, şi gândul 

această măreţie  

clădită-n numărul divin din şapte litere, 

ce L-au cuprins pe Dumnezeu: 

E Ţara mea şi a străbunilor ce-au apărat-o –: 

ROMÂNIA 
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PASĂRE  PHOENIX, LIMBĂ  ROMÂNĂ 

 

Pasăre Phoenix, Limbă Română, 

Vexată mereu, mutilată, rănită, 

Arsă pe rug, – din hrisoavele sfinte  

Te înalţă Lumina mereu spre Lumină. 

 

Sculptată trăire-a lui Eminescu, 

Eşti elegia Nichita Stănescu 

Eşti Patria lui... Şi eşti Patria noastră  

Ca o deschidere spre dimineaţa 

Muzicii, care curge năvalnic 

Prut printre semne de aur latine,  

Pictate cu dor de, mereu, focul tainic, 

Ce te menţine grădină divină. 

 

Pasăre Phoenix, Limbă Română, 

Străpunsă de paloşul minţii urâte, 

Ţi-ar rupe alesele, scumpe veşminte 

Cu toţi dinţii urii fiara şovină. 

 

Podoaba-ţi de seamă e demnitatea  

De neam, ce te ţine aproape de inimă, 

Cu eleganţa ta fără moarte 

Le pui pofta-n cui de izbândă, chiar minimă, 

Lichelelor de a-ţi înfige gheara 

Rusismelor în inima ta plăpândă... 

Tu eşti dor mereu de-ntregire cu Ţara: 

Poeţii sub tanc te-aşterneau necuvinte. 

 

Eşti monumentul clipei durute, 

Înflăcărate-n treziri naţionale, 

Eşti bastion al dorinţelor mute 

Ce se revoltă şi se răscoală... 

 

...În Basarabia – chip de-mplinire, 

De fagure dulce porţi, Limbă Română, 

Tu, Soare al nostru, pe cerul rostirii 

Răsună străbunul tău glas de regină. 
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DESTIN  TRANSNISTREAN  

 

Gură de Nistru pohoduri struneşte, 

Ruga ei veşnică ţine de pace,   

Infatigabila curgere-i veste 

Despre-adevărul, ce-nfige cu ace... 

 

O pagină nouă pe viu se înscrie, 

Cazaci de pe Don se strecoară spre murmurul, 

Păzit cu sfinţenie de memoria vie, 

Şi taie din hartă hain cu bisturiul 

 

Minţii de agresor românescul cuminte...  

Ne doare cuvântul. – Ah, cât ne mai doare! – 

De pulberi încins... Dar livresc dinamită-i 

Pe calcul rusismelor uzurpatoare... 

 

...Produs prin altoi din seninul senin 

Al naţiunii române din vise, 

Suntem răsărit pe apusul latin, 

Ce clatină Nistrul în valuri spre Tisa...  

 

 

DE  ŢARĂ  PORT  O  CRUCE  

 

De Ţară port o cruce şi mă doare  

În braţul drept şi stâng ce nu-mi ajung 

Să sprijine-a luminilor splendoare 

Rănită-n visul cu ecou prelung...   

 

De flacără şi floare-mi este crezul,  

Şi nu cumva, ci cu un dor mereu   

De florile de tei de Eminescu 

Enigmă pentru lut. Şi corifeu 

 

Al gândului, ce n-a uitat să-ncline 

De zare, în tot pasu-i românesc, 

O pană – spre recepţiile latine 

Cu energiile de tron regesc. 

 

În umbra lui se mai ascund mişeii  

Şi spume fac la gură într-un glas...   

Când hangeru-şi împlântă în milenii 

El, bumerang, se roagă de-al lor ceas. 
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De Ţară port o cruce şi mă doare  

Balada Eminescului din ea 

Coboară azi pigmeii din „SCRISOARE‖, 

Căci nu pot strălucirea să i-o ia. 

 

Ochi daltonişti se-aprind de o lumină 

Multicoloră,-n freamăt de vioară, 

Şi grâul se separă de neghină, 

Căci Mâine Eminescu-i duh de Ţară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O parte din cei peste 60 de participanţi la cea de a cincea sesiune a Cenaclului 

Naţional ,, Gând Românesc”, din 11 noiembrie 2017. De la Stânga la dreapta: pprof. 

univ. dr. Zeno Fodor-Tg. Mureş, inginer  Ilie Frăţilă- primarul comunei Sâncel, poetul 

Ioan Raţiu-Pănade, prof. Mihai Buia – Sâncel, conf. univ. Victoria Fonari-Chişinău, 

poetă, criticul şi istoricul literar Ironim Muntean-Alba Iulia, poetul Virgil Şerbu 

Cisteianu – Alba Iulia, prof. univ. Lidia Grosu, poetă, Chişinău, Sabina Cojocaru, 

poetă-Chişinău,  conf. univ. dr. Al I. Aldea, istoric Alba iulia, Diana Sava Daranuţă, 

poetă-Chişinău. 
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              VASILE MEREUŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

   GALINA FURDUI - POETA CARE SCRIE CU LACRIMA.  

 Am desprins accidental din una  dintre mărturisirile Domniei Sale că mai 

întâi trece Cuvântul prin Inimă, prin toate nişele tăinuite ale sufletului, apoi, 

după ce clăteşte bine cuvântul în roua lacrimii, îl aşterne cu înfrigurare şi 

pentru cititori. Îl savurăm şi ne uimim de măiestria şi felul de a imprima pe 

foaia de hârtie gânduri/rânduri trăite şi redate pur şi simplu excepţional. 

      M-am surprins nu o singură dată la gândul că, luând în mână un volum 

de versuri al scriitoarei, nu poţi citi prea mult. Căci versurile sunt atât de 

încărcate cu gând, puls, trăire, zbatere, ornate cu atâtea metafore, simboluri, 

alte figuri de stil, încât nu poţi şi nu e corect să citeşti  fără să te concentrezi. 

      Personal, caut de fiecare dată să mă opresc la o poezie, la o strofă sau 

chiar la un rând şi să mă teleportez în enigmatica, stelara ei lume, departe de 

zbuciumul acestei goane pământeşti după nimeni şi după nimic. La  ea 

fiecare strofă, fiecare poezie încadrează eseuri filosofice de imense proporţii. 

E o filosofie concentrată, profundă, înţeleaptă, care te desprinde de această 

lume bizară. Lecturezi şi ai impresia  că eşti cuprins de o energie care te 

ridică de asupra acestui abis lumesc, te înalţă pentru a te purifica, pentru a te 

face  să înţelegi altfel semnificaţia, importanţa vieţii omului pe pământ.  E 

ceva care te face să deschizi ochii sufletului asupra stărilor de lucruri mult 

mai importante şi mult mai hrănitoare pentru spirit decât cele  pe care le 

trăim în mod obişnuit.Nu toţi muritorii de rând pot citi şi înţelege poezia 

scrisă de Galina Furdui, căci mesajele, tratând pe marginea realităţilor 

prezente, concrete, sunt, în acelaşi timp, atât de desprinse de grotescul 

acestei lumi, încât e nevoie de o anumită pregătire intelectuală, morală, 

ştiinţifică, de o anumită  educaţie  - altfel nu vei putea pătrunde şi înţelege 

extraordinara şi Cereasca Ei Lume. Aş putea vorbi mult despre poezia 
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Galinei Furdui, dar las acest lucru pe seama criticilor literari, pe seama 

oamenilor de ştiinţă, care, la sigur, scriu volume întregi despre multiplele 

aspecte conceptuale dar şi de măiestrie artistică proprii creaţiei acestei 

personalităţi creatoare de la noi. Eu, ca interpret de muzică populară şi 

uşoară, îmi exprim recunoştinţa, bucuria că am avut norocul, onoarea de a fi 

interpretul  cu, poate, cele mai multe piese muzicale pe versurile   poetei. Nu 

ştiu dacă se mai poate lăuda cineva cu faptul că are, precum am eu, peste  30 

(!) de  lucrări semnate de  binecunoscutaautoare de versuri pentru muzică. 

Mulţumesc Domnului că a făcut să ni se intersecteze drumurile  şi să mă 

includă în gratitudinea acestei extraordinare mânuitoare a  Cuvântului. 

Recunosc, fără a fi învinuit de linguşire, că, după Eminescu şi Alecsandri, 

Dânsa e poeta sufletului meu, că i-am îndrăgit creaţia literară încă de pe 

băncile şcolii şi mulţumesc Cerului că ne-am cunoscut, ne întâlnim şi deseori 

discutăm pe marginea multor şi diverse teme. Mă bucur că ne leagă o 

frumoasă  şi  sinceră prietenie şi  sunt absolut mândru şi fericit  că primul 

album de muzică populară, intitulat  "Măi Norocule",   a apărut, la timpul 

respectiv, şi graţie poetei Galina Furdui, căci versurile incluse în acest album 

sonor sunt semnate în totalitate de Domnia Sa. În urma acelui album au venit 

şi multe piese de muzică uşoară, la fel de reuşite la capitolulVersuri pentru 

cântece şi ţin să-i mulţumesc pentru încrederea ce a avut-o şi o are, în 

modestele mele capacităţi interpretative atât în domeniul muzicii populare, 

cât şi în cel al  muzicii uşoare.Ziceam mai sus că Galina Furdui ştie să 

trăiască şi să sensibilizeze  publicul prin cuvântul cântat, cuvânt pe care mai 

întâi  poeta însăşi îl cântă, îl plânge, îl trece  pe strunele sufletului prin toate 

fibrele inimii şi doar mai apoi ni-l oferă nouă, interpreţilor, pentru a-l 

transmite ascultătorului. E o misiune? La sigur că da. Fiecare o are. Trebuie 

doar să o conştientizeze. Şi să persevereze. Analizez acum, încă o dată, 

drumul colaborării noastre şi-mi zic că Ea trăieşte cu Dumnezeu în tot ce 

atinge, Ea trăieşte în Dumnezeu, căci doar Atotputernicul putea, la apariţia Ei 

în lume, să-i sărute sufletul şi să o înzestreze cu un asemenea Har, or, cu 

harul cuvântului rostit întru întremarea celor din jur sunt înzestraţi doar cei 

aleşi. 

      Nu sunt unicul care afirm că poeta Galina Furdui e aleasă  de Divinitate 

pentru Cuvânt,   verbull rostit, scris, cântat, plâns, legănat întru creşterea 

altora. Alături de mulţi alţii, toţi cei care o cunosc,  subliniez cu certitudine: 

Ea merge pe Calea Cărţii, unde scrie clar: "La început a fost Cuvântul...". Se 

pare că poeta noastră vine anume de Acolo, de la  Începuturi... 
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           MARIAN NENCE4SCU 

 

 

 

 

 

 

 

            FRUMOSUL, ÎNTRE CREAŢIE ŞI REVELAŢIE 
 

          Paradoxal, într-o ţară preponderent ortodoxă, preocupările de natură 

estetică, venite fie dinspre critica literară, ori cea plastică, spre filosofie, şi 

invers, au fost fundamentate, în cea mai mare parte a lor, pe temeiul unei 

gândiri raţionaliste, de tip kantian, am spune, şi nu numai, fapt ce ne 

îndeamnă să credem că nu estetica în sine este impedimentul care l-a oprit pe 

intelectualul român să caute prototipul frumuseţii în sfera revelaţiei, ci chiar 

încercarea, adesea forţată, de a urma un anume curent cu valenţe 

universaliste, în contradicţie cu înseşi natura creştină a neamului. Este ceea 

ce observă şi profesorul Al. Dima, în cartea sa Gândirea românească în 

estetică (Ed. Dacia, 2003), când, evidenţiind personalitatea lui Nichifor 

Crainic, nota : „Intelectualii noştri îi datoresc (lui N. Crainic – n.n.) chiar 

iniţierea într-un domeniu pe care şcoala superioară l-a ignorat, de la 

începutul funcţionării ei . . .  Discutarea problemelor culturii din punct de 

vedere creştin şi ortodox, iată perspectiva generală a lui Nichifor Crainic, în 

care se descifrează şi zarea lui estetică‖ (op.cit., p. 65). 

         Cu precizarea că, în orizontul estetic românesc, Nichifor Crainic (1889-

1972) împarte cu Lucian Blaga (1895-1961) meritul abordării frumosului 

sofianic (revelat) din perspectiva dogmei creştine, vom face de la început 

cuvenita distincţie între cele două moduri de interpretare a esteticii, în sensul 

că, în capitolul Perspectiva sofianică, din Trilogia culturii (ediţie îngrijită de 

Dorli Blaga, Ed. Minerva, 1985), L. Blaga numeşte sofianicul cu sintagma 

„transcendentul care coboară‖, făcând astfel o  necesară distincţie între, aşa 

numita „filosofie a stilului‖ şi „metafizica creştin-ortodoxă‖. Adept al 
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descrierii stilistice a fenomenului cultural, Lucian Blaga construieşte o 

viziune distinctă de cea a lui N. Crainic asupra forfologiei culturii, plecând 

de la ideea că între semnificaţiile mistico-ortodoxe ale credinţei şi 

perspectiva sofianică (estetică) există diferenţe, în sensul că : „Stilul 

instituţional sacru-bizantin este distinct de cel al formării culturilor folclorice 

al popoarelor ortodoxe‖ (D. Micu, Gândirea şi gândirismul, Ed. Minerva, 

1975, p. 78). 

          În acest caz, meritul lui Nichifor Crainic rămâne acela de a fi pus 

bazele unei estetici ortodoxe, de tip sofianic, total distinctă de contribuţiile 

anterioare, pe temei raţionalist, elaborate de predecesori, de la Titu 

Maiorescu şi C. Dobrogeanu-Gherea, şi până la contemporanii săi, G. 

Călinescu, Petru Comarnescu, Dan Botta, ori Oskar Walter Cizeck, dar totuşi 

în consonanţă cu ideile formulate fulgurant în epocă de Tudor Vianu, ori de 

părintele Dumitru Stăniloae. Este vorba de abordarea esteticii din perspectivă 

metafizică, pornind de la redefinirea „în limite teologice, iraţionaliste‖ a 

frumosului, Frumosul sofianic , termen estetic lansat exclusiv de Nichifor 

Crainic, într-un articol din 1932, indică „frumuseţea perfectă şi absolută‖ a 

lumii, care „coincide şi se identifică cu Divinitatea‖ (v. Estetica, Ed. 

Academiei R.S.R., 1983, cap. Contribuţii româneşti la dezvoltarea esteticii, 

p. 77 şi urm.). 

        Reunite într-un volum unitar, alcătuit din texte publicate de-a lungul 

vremii în revista Gândirea, dar şi din comunicări şi cursuri universitare, 

ideile lui N. Crainic din Nostalgia paradisului (ed. princeps, Ed. Cugetarea 

Georgescu-Delafras, 1940) reanalizează, din perspectivă teologică, unele 

probleme spinoase ale esteticii, de la frumosul natural, la cel artistic, şi de la 

inspiraţie şi stil, la raportul creatorului cu publicul şi critica. Nu sunt omise 

nici aspecte mai delicate, adesea eludate de esteticieni, precum cele legate de 

inspiraţie şi sublim, ori raportul genialitate-sfinţenie. Negând, aşadar, 

relativismul modern în materie de estetică, N. Crainic impune un concept 

operaţional, dacă nu nou, cel puţin valabil din perspectivă istorică, şi care 

presupune, ca pe o evidenţă, „filiaţia artei din religie‖ (Nostalgia, op.cit., p. 

95). Opus ideilor părintelui Bonaventura (1221-1274), care susţinea 

„reducerea artelor la teologie‖ ( cnf. titlului unei selecţii româneşti din opera 

sa, publicată de Alexandru Baumagtern la Bistriţa, 1999), N. Crainic concepe 

o diversitate teoretică a categoriilor frumosului, în care fundamentul 

interpretării rămâne abordarea de tip spiritualist. În opinia sa, religia nu este 

doar un compartiment al gândirii omeneşti, ci un element fundamental, 

determinant, ce inspiră orice abordare de tip cultural, ştiinţific, ori estetic : 

„Arta este marea fiică a religiei, iar funcţia sa cea mai glorioasă este aceea de 

a mijloci cultul divin‖ ( Nostalgia, ibidem, p. 93). Arta, în opinia lui N. 

Crainic, nu este autonomă, ci se manifestă exclusiv prin Biserică. Aşadar, 
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gânditorul creştin refuză total teza autonomiei esteticului, care nu creează 

decât cel mult : „un simulacru caricatural al frumosului‖. 

       Evident, astfel de opinii, ce pleacă exclusiv de la afirmarea principiului 

teologic în estetică, ne fac să ne gândim dacă nu cumva Nichifor Crainic era 

cuprins de un soi de „misticism estetic‖, ce exclude ceea ce constituie însuşi 

temeiul artei, respectiv inspiraţia, ea înseşi cu origini şi tradiţii sacre. Astăzi, 

când autonomia esteticii, coborâtă ea înseşi din metafizică, a atins cote 

alarmante, ideile lui Nichifor Crainic despre frumos surprind prin chiar 

exclusivismul lor. De semnalat că, ele sunt totuşi confirmate de cercetările şi 

analizele estetice efectuate de Tudor Vianu (1898-1964). Astfel, în lucrarea 

sa fundamentală Estetica (ediţia I, 1934-1936, ediţia definitivă, Ed. pentru   

Literatură, 1968), profesorul T. Vianu opune ortodoxiei estetice active, un 

program axat pe „viaţa spirituală a omului‖. La baza acestor teze stă ideea de 

valoare, ca expresie a „armoniei şi cosmicităţii umanului‖. 

       Prin valoare, susţine Tudor Vianu, opera de artă „îndeplineşte silinţele de 

autoorganizare a universului şi atinge expresia supremă a activităţilor 

creatoare ale omului‖ (Filosofie şi poezie, Ed. Enciclopedică Română, 1971, 

p. 104). Proiectând o operă bazată exclusiv pe valorile riguroase ale esteticii, 

marele critic Tudor Vianu a văzut în fenomenul artistic, un aspect deopotrivă 

„concret‖, dar şi „specific‖ al artei, evidenţiind virtuţile umanizatoare ale 

acesteia. Aşadar, ideea autonomiei esteticului, departe de a nega aportul 

spiritual, transcendent, se îmbogăţeşte cu experienţa umană. Plecând de la 

cunoscuta teză, kantiană, a frumuseţii libere, T. Vianu pledează pentru idei 

precum : intuiţie, pură viziune, etc., promovând diversitatea activităţilor de 

tip spiritual. Teza sa, susţinută parţial şi de alţi esteticieni ai vremii, de la 

Paul Zaritopol, la Eugen Lovinescu, este aceea că „esteticul trebuie tratat cu 

inflexiuni şi accente proprii‖.  

       Această luptă, între adepţii conţinutului şi cei ai formalismului estetic, a 

continuat până în zilele noastre, fără a se obţine un răspuns definitiv la 

întrebarea dacă arta este o expresie a revelaţiei Divine pure, ori o creaţie 

izvorâtă şi generată de/din conştiinţa omenească. Fundamentală, rămâne teza 

că arta autentică are o legătură intimă cu frumosul sofianic (de inspiraţie 

Divină), doar în măsura în care estetica cercetează frumosul artistic, în sine. 

Frumosul este înnobilat de valoare, la fel cum opera de artă este o „structură 

ierarhică de valori, puse sub protecţia largă a valorii estetice‖ (T. Vianu, 

Estetica, op.cit., p. 80). 

      Faţă de aceste consideraţii, mai trebuie adăugat un element ce asigură 

coeziunea celor două opinii – este vorba de caracterul absolut al valorii. 

Dacă Nichifor Crainic era convins că „frumosul sofianic este oglinda în care 

se răsfrânge strălucirea de dincolo de lume a Creatorului‖, motiv pentru care 

această categorie axiologică nu poate lipsi din orice teorie estetică modernă, 

Tudor Vianu dădea gir absolut valorilor estetice, cuprinse într-un orizont de 
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gândire neokantian, pe motiv că „valoarea esteticii este scopul absolut al 

conştiinţei‖. (Introducere în teoria valorilor, Opere, vol. 8, Ed. Minerva, 

1979, p. 18). Acesta este şi motivul pentru care un estetician modern, 

profesorul Marin Aiftincă, observa că : „Expresia universalităţii şi eternităţii 

în artă se ridică deasupra elementelor perisabile ce fac opera de artă 

vulnerabilă în faţa eroziunii timpului‖ (Misterul artei şi experienţa estetică, 

Ed. Academiei Române, 2007, p. 73). 

          În aceste condiţii, întrebarea – Ce primează în artă, creaţia ori revelaţia ? 

– capătă noi orizonturi. Răspunsul nu e simplu, când în ecuaţie intră şi alţi 

factori, extra-estetici, de la morala socială, la religie. Judecând tradiţionalist, 

am fi tentaţi să dăm întâietate spiritului divin. Valorile estetice, oricât de 

rafinate ar fi, nu reprezintă decât un palier aparent superficial al spiritualităţii 

umane, dincolo de care, în abisurile şi subteranele conştiinţei, se nasc şi 

rodesc sensurile şi semnificaţiile operei de artă. Este ceea ce Tudor Vianu 

numea, generic, „adâncimea artei‖, despre care nu ştim dacă are sămânţă 

divină, sau este pur şi simplu un rezultat hazardat al inspiraţiei. Cert este că 

sterilitatea, purismul, autonomismul estetic nu au nimic universal în ele şi nu 

plasează arta în ecuaţia eternităţii. 

 A da prioritate creaţiei, ori revelaţiei, ar însemna să ştirbim creaţia în 

ansamblul ei, s-o văduvim de „unitas multiplex‖, respectiv de echilibru. 

Dreapta măsură, inclusiv în materie de artă, este să gândim cumpănit şi 

intuitiv, şi să fim pregătiţi oricând pentru a primi mesajele ei transcendente. 
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   CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

DESPRE BUCURIA SIMPLĂ A PARADOXULUI LIRIC 
POETUL CEZAR CIOBÎCĂ - IUBITORUL DE HAIKU 

 

Dincolo de evoluţia spectaculoasă a destinului cultural al autorului 

volumului de poeme haiku „Petale în vânt‖, dincolo de inestimabila valoare a 

premiilor şi distincţiilor literare pe care le-a obţinut mai degrabă în afara 

ţării, decât în propria „ogradă  mioritică‖ (premiul II pentru cele mai bune 

haiku-uri tocmai în ţara de origine a genului, Japonia), afirmăm cu toată 

încrederea că avem de-a face cu un adevărat magistru în ale haiku-lui. 

Poetul Cezar Ciobîcă, lucrător asiduu în ale cioplirii frumoase a 

cuvântului, nu doar că este creator de micro-poeme (de gen haiku, senryu, 

tanka), mai mult, a creat o adevărată şcoală a genului pe meleagurile natale, 

coordonând un club de haiku, totodată fiind şi organizator de concursuri şi 

chiar membru al juriului în cadrul Concursului Internaţional de Haiku. Așa 

cum autorul însuși mi-a mărturisit (într-un dialog amical, în care ne-am 

angajat reciproc, probabil din nevoia co-părtăşirii de sensuri în planurile 

cultural și moral), eul său poetic și-a asumat haiku-ul, nu ca pe un pariu 

cultural al timpului, cum fac unii literați dornici de „glorie‖, ori ca pe un 

simplu „exerciţiu liric de exprimare a valorii şi talentului‖, ci dintr-o 

motivaţie mult mai adâncă, nietzscheană, aş spune, ce ţine de „destinul‖ său 

„existenţial‖. Haiku-ul s-a instalat în sufletul poetului ca o chemare lăuntrică, 

în sens de trăire lirică autentică, fiinţială, prin urmare, viaţa sa nu mai poate 

fi separată de impulsul/nevoia metafizică de a scrie. 

Dacă avem în vedere caracteristicile haiku-ului: poezie scurtă cu formă 

fixă (măsura 5-7-5), ce refuză în mod structural personificarea, ca şi figură 

de stil, şi care se construieşte pe schema unei ghicitori poetice, în mod direct 

legată de mirajul naturii, de „înfrăţirea‖ cu misterele cosmice ale fiinţei: 

spaţiale şi temporale, aceste aspecte sunt identificabile în toate cele trei 

volume de poezie ale sale: Memoria clepsidrei, Caruselul anotimpurilor, 

Petale în vânt. Evident, nu putem trece peste structura interioară a micro-

poemelor sale: antinomii metaforice ce schiţează într-un anumit orizont 

hermeneutic însuşirea organică a paradoxului liric, nu doar ca metodă şi 
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stratagemă de construcţie poetică specifică haiku-ului, ci mai ales, miza 

metafizică pe un fel de „trăire spirituală unică‖, dar totodată „universală‖.  

Am putea asemăna antinomiile poetice din haiku-urile lui Cezar Ciobâcă, 

cu un fel de „imperative estetice‖, în sensul „imperativelor categorice‖ ale lui 

Immanuel Kant, însă a căror miză nu este neapărat universalizarea unor 

sentimente morale, ci a unor sentimente poetice proprii. Nu întâmplător, 

cititind poeziile sale, ai impresia de deja lú (deja citite), sau chiar iluzia că tu 

însuţi, în calitate de cititor, eşti co-participant la crearea imaginilor poetice, 

care nu doar că sunt astfel foarte uşor de memorat, ba chiar indică ideea unui 

memento liric, atemporal. Poeziile sale parcă nu le citeşti pentru prima dată, 

cu toate că, pentru a le putea înţelege şi trăi mai bine, ele trebuie recitite de 

mai multe ori. Valorificarea metaforei antinomice, revelatorie, cum ar spune 

Lucian Blaga, reprezintă însăşi esenţa lirismului universal. Poezia nu este 

doar o exprimare ficţională a trărilor şi emoţiilor/viziunilor proprii poetului, 

ea este însăşi modul autentic de a înţelege şi experimenta lumea. Aşa cum 

omul de ştiinţă sondează şi descrie realitatea cu mijloacele raţiunii, 

identificând prin observaţie şi experiment sensuri clare şi distincte ale lumii, 

aşa cum artistul (pictorul, actorul, sculptorul) exprimă şi înglobează într-un 

mod unic, exemplar, realitatea înconjurătoare, la fel şi poetul în dubla sa 

dimensiune existenţială: profetică şi artistică, contribuie intuitiv la procesul 

de revelare sau, mai degrabă, de permanentizare a misterelor. 

Fructificarea oximoronului în formă de „ghicitoare lirică‖, prin haiku-ul 

promovat şi însuşit de poetul Cezar Ciobîcă, ne introduce într-o lume 

interiorară, fascinantă, plină de încărcătură emoţională şi mai ales de trăiri 

metafizice personale. Interesant e că în final, poemele sale se generalizează, 

devin nişte repere globale, modele atemporale în care nu mai contează 

arhaismele sau regionalismele utilizate, ce trădează universul cultural 

autohton, paradoxurile poetice utilizate de autor devin parte în mod 

impresionant din patrimoniul cultural universal. Nu întâmplător, poemele 

sale pot fi foarte uşor de memorat, citindu-le ai impresia că tu însuşi le creezi 

împreună cu autorul în momentul lecturii. Mai mult, având în vedere natura 

metalogică a construcţiilor antinomice, împreună cu poetul avem senzaţia vie 

că transcendem lumea perisabilă, veche, în amurg, spre o lume a speranţei 

întru veşnicie, ca eternă înnoire a fiinţei.  

Să intrăm dar, cu încredere şi visare în lumea metaforei antinomice a 

poetului, analizând selectiv mircopoemele din cele 5 capitole (cicluri 

poetice) evidenţiate de autor în volumul Petale în vânt (Primăvara, Vara, 

Toamna, Iarna, Printre anotimpuri): „petale în vânt/trena miresei‖; „petale 

în vânt/hainele sperietorii‖; „placa de beton/un fir de iarbă‖; „bătrân pe 

prispă/ghiocel‖; „sat îmbătrânit/o barză cu pui‖; „plimbare în amurg/doi 

bătrâni mângâind primii mâţişori‖. Identificăm clar, în exemplele date, 

metaforele antinomice, evident revelatorii: „petale/sperietori‖, 
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„bătrân/ghiocel‖, „amurg/mâţişori‖, „beton/iarbă‖ (Primăvara). „Rugi pentru 

ploaie/nemişcată pe clopot/o libelulă‖: haiku cu o imensă încărcătură 

emoţională, expresie a unei stări existenţiale inefabile; „aniversare/sărmana 

suflă-n puful/unei păpădii‖: expresie a unei trăiri contradictorii şocante, dar 

care pune în balanţă perisabilul, trecătorul, amurgul, („puful de păpădie‖, 

„sărmana‖) cu speranţa, renaşterea, reînvierea („aniversare‖, „puful‖ duce la 

ideea de renaştere, continuitate) (Vara).  

„Zi mohorâtă/toate vazele pline /cu sânziene‖ (contrast între ideea de 

spleen, nostalgie, regret: „zi mohorâtă‖; şi ideea de speranţă, renaştere, 

iubire, mister: „vaze pline cu sânziene‖; „blocaj în trafic/fiul meu mi-

arată/un fluture-n zbor‖: observăm încărcătura emoţională exterm de 

sensiblă, ce pune în balanţă două stări fiinţale contradictorii: zgomotul 

generat de trafic, determinând starea de încremenire temporală, oboseală,  

nelinişte; respectiv imaginea magnifică, suavă şi feerică a „fluturelui în 

zbor‖, în opoziţie directă cu „traficul‖. Metafora este şi mai suprinzătoare, 

mai ales prin faptul că între cei doi termeni aflaţi în antinomie („fluture în 

zbor‖ – „blocaj în trafic‖), apare un echilibru terminologic fără de care nu s-

ar putea face trecerea radicală de la o stare la alta: „fiul meu‖, sugerând ideea 

de puritate, armonie a universului infantil, inocent, indiferent total la haosul 

sonor din exterior („blocaj în trafic‖).  

Găsim însă şi construcţii ironice, vizând o uşoară atitudine critică la 

adresa unor stări de fapt, chiar dacă acestea sunt stări existenţiale (căsătoria, 

moartea, bătrâneţea, copilăria)  „lună de miere/cu gust de pelin/război 

iminent‖, „clopote-n amurg/salcâmu-şi scutură floarea /într-o pubelă, „încă 

secetă/o bătrână îşi vopseşte/gardul în verde‖, „din nou la şcoală/în 

ghiozdanul fetiţei/vuieşte marea‖ (Toamna). Opoziţia semantică „floare de 

salcăm‖ – „pubelă‖ exprimă ideea că până şi „urâtul‖ dizgraţios al banaliăţii 

citadine („pubela‖) nu mai este o categorie estetică negativă, ci, printr-o 

magie poetică aparte, se umanizează metaforic, „pubela‖ asociindu-se din 

punct de vedere al sunetului cu „clopotul‖, iar din punct de vedere olfactiv, 

cu „mireasma florilor de salcâm‖. În ciclul Iarna, stările sublime ale 

interiorului poetului oscilează tranşant între imagini cosmogonice şi 

escatologice surprinzătoare: „Noapte geroasă/ puzderie de stele în/apa 

termală‖; „Noapte geroasă/ pulberea Căii Lactee/ scârţâind sub tălpi‖; şi 

imagini „boabe de rouă/ultima stea se sfarmă/în pliscul mierlei‖: „cântecul 

mierlei‖ în acest „carusel‖ sinestezic, sugerând un efect mistic straniu, care, 

în cele din urmă, anunţă vuietul ameinţător al apocalipsei seculare: „slujbă de 

seară/ în schitul înzăpezit/doar sfinţi şi cari‖; „biserica de lemn-/pe extintorul 

din colţ,/un licurici‖; „seară de priveghi/se aud doar stelele/căzând din 

ţurţuri‖. 

De asemenea, stările poetice oscilează între nostalgie, regret, resemnare, 

pe de o parte, speranţă, reînviere, lumină, ideea începutului unui nou cilcu al 
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vieţii, pe de altă parte: „stână pustie/doar ceaţa mai umple/doiniţele‖; „pod 

cu vechituri/sita bunicii cerne/lumina lunii‖; „primii fulgi de nea/bătrânul 

învăţător/amână dictarea‖; „niciun fulg de nea/bunica ne coace iar/Alba ca 

Zăpada‖, „niciun fulg de nea/fetiţa zgâlţâie-ntruna/globul de cristal‖, „Ziua 

Copilului- /o bătrână zăbovnd/lângă şotron‖; „aşteptând pensia-/în palma 

bătrânei/o frunză uscată‖: poeme cu o încărăcătură emoţională puternică, de 

unde şi capacitatea impresionantă a autorului de a transforma o stare fiinţială 

personală, într-o metaforă revelatorie, antinomică, exprimând totodată efortul 

metafizic propriu de universalizare a trăirilor. 

Încă din titlul volumui, Petale în vânt (poeme kaiku), avem de-a face cu o 

exprimare metaforică paradoxală: cuvântul „petale‖, simbol al frumuseţii, al 

naturii în expansiune, dar şi evidenţiere a unei noi etape în cilcul evolutiv al 

vieţii (scuturarea florilor, urmată de polenizare, anunţând practic ideea de 

„sfârşit‖ premergător unui nou „început‖), asociat sintagmei „în vânt‖, 

expresie a unei acţiuni implacabile, posibil distrugătoare, perturabatoare în 

planul liniştit al naturii, ori a ordinii în cadrul cosmosului, dar şi factor 

creator, fără de care nu este posibilă sinteza contrariilor. În acord cu ideile 

poetice anunţate prin metafora simbol din titul, petale în vânt, vor fi şi 

motive poetice preferenţiale pentru autor; unele clasice: „frunza‖, „apusul de 

soare‖, „floarea soarelui‖, „mireasma teiului‖, „bătrânii‖, „bunicii‖, 

„stelele‖, „luna‖, „ninsoarea‖ „prunul‖, altele suprinzătoare, inovatore, 

şocante prin puterea lor de redare a stărilor sau expresiilor poetice: 

„sperietoarea‖, „paingul‖, „clopotul‖, „satul îmbătrânit‖, „gara pustie‖, 

„cântecul mierlei‖, „casa natală‖, „parcul pustiu‖. 

În concluzie, aş puncta aparent impropriu pentru analiza unui volum de 

haiku-uri, pe ideea de succes, în ceea priveşte capacitatea reală a autorului 

contemporan de poezie, de a-şi promova propria imagine poetică în junglca 

a-culturală a vremilor, (de care autorul de faţă s-a bucurat şi se bucură în 

continuare), mizând pe două strategii evident non-concurenţiale: iubirea pură 

de poezie (poetul ca philopoeticos) şi miza (conştientă) pe ideea paradoxului 

liric, ambele împletite pe o necesitate transculturală a postmodernităţii: 

traducerea poemelor într-o limbă de circulaţie internaţională, pe care însuşi 

autorul, în calitate de profesor de limbi străine (germana, engleză) o va 

înfăptui. Nu întâmplător, volumul Petale în vânt apare într-o ediţie bilingvă: 

română-engleză, după ce, volumul de poeme haiku Caruselul anotimpurilor, 

apare într-o ediţie quadrulingvică (română, engleză, germană, franceză). 

Chiar dacă autorul cunoşte foarte bine pericolul pierderii esenţei lirice prin 

actul traducerii, mai ales acolo unde întâlnim expresii, sintagme sau cuvinte 

intraductibile (ceaun, ciută, toacă, jerpelitură, uger, zemos, ison, paing etc), 

acesta nu ezită să facă public pentru cât mai mulţi cititori de poezie, propriul 

crez poetic. 
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     CEZAR VASILESCU 

 

 

 

 

 

                              …FELIX ADERCA 
 

Ader ca admirator a tot ce înseamnă profunzime de gândire la arta 

aforismului (un „maximum de spirit în minimum de „vorbe‖). Neglijat de 

romancieri, mai mult din grandomanie şi... grafologie, aforismul sintetizează 

în sentinţe-şoc hectare de vorbărie şi prolixităţi. De multe ori un aforism 

final încununează o operă, chiar dacă cele mai formidabile sunt preluate din 

Biblie (mă rezum doar la „Dacă dragoste nu e, nimic nu e‖ şi „Ajungă-i zilei 

răutatea ei!‖). Marii moralişti au apelat mereu la tăişul spadei sale, unii chiar 

utilizându-l ca inserţie de efect în dialogurile lor „serioase‖. Orice vers sau 

propoziţie memorabilă are stofă de aforism de efect şi reprezintă o acută 

minunată în aria primadonei operei.  

Aş cita câţiva dintre aforiştii români celebri: Emil Cioran (un filosof 

major, cel mai mare stilist al limbii franceze), Constantin Brâncuşi 

(neîncrezător în puterea de receptare a contemporanilor, artistul s-a 

„explicat‖ în cele aproape 400 aforisme, punctând subtilităţile ascunse în 

geometriile fabuloase ale sculpturii sale inovatoare), Tudor Muşatescu (ce 

„Titan –Vals al spiritului jucăuş, ca un refugiu salvator pentru cel care 

înainte de 1944 a scris peste o sută de piese de teatru, iar după aceea niciuna, 

refuzând să conceapă piese gen „Everac‖), Fănuş Neagu (autor involuntar de 

aforisme în serie, care pe ce punea mâna devenea metaforă), criticul 

Gheorghe Grigurcu (înfingând dalta necruţătoare, nu numai în faliile de steril 

ale unui scriitor recenzat, dar şi în marmura gândirii creatoare), Vasile Ghica 

(un specialist în arta... maximalistă, căruia un critic şnetar i-a repoşat 

abundenţa dintr-o carte cuprinzând peste o mie de „gânduri concentrate‖, 

atâta vreme cât nume celebre dacă se pot lăuda în 5-6 aforisme în toată 

cariera lor literară; să nu fi ştiut ‘mnealui, că la gramul de aur se ceru sute de 

kilograme de nisip?). 
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De curând (mea culpa!), am dat peste un autor interbelic de maxime, Felix 

Aderca, având ca orizont de observaţie faptele mărunte zilnice, din care se 

pot extrage neaşteptate reflecţii de durată. E un pledant pentru cultivarea 

inteligenţei: nimic nu pare în viziunea sa definitiv („Îndoiala, revolta, întâia 

scăpare a geniului‖); mistificarea nu poate decât să-ţi aducă prejudicii 

(„Minciunile nu hrănesc, ele îmbată‖); se declară un ironic al pasivităţii 

(„Chiar timpul trebuie impus, altfel stă pe loc‖); nu exclude nici ideea 

sacrificiului, oricât de dramatică ar fi decizia („Cine măcar odată nu-şi riscă 

viaţa pentru o cauză supremă, nici nu trăieşte: vegetează‖); nu există decât 

primordialitatea eticii („O nefericire să fii în tagma victimelor, dar ce fericire 

să nu fii printre călăi‖).  

Aderca a conceput aforismele şi pentru a inspira pe alţii în a elabora noi 

sentinţe, desprinse din trunchiul adevărurilor sale. I s-a descoperit o 

însemnare privind un „proiect‖ de tipărire: „Maximile se vor tipări în format 

mic, de buzunar, cu o singură cugetare pe pagina din dreapta.  Pagina albă 

din stânga se va completa de cititor. Cele mai bune completări să fie 

premiate printr-o ediţie de lux‖.  

Cititorul se va simţi...Felix, lecturând câteva din aforismele, ca un foc de 

artificii spirituale, ale lui Aderca: „Trăiască genialele erori ale lui 

Shakespeare: codrii din Atena şi ţărmurile mării din... Boemia!‖; „Curajul 

meu nu e pe stradă, ci numai pe hârtie. Dar e întreg‖; „La 1 noiembrie 1950 a 

murit în vârstă de 94 de ani, admirat, adorat de toţi englezii, cel mai cumplit 

adversar al civilzaţiei lor: G.B. Shaw‖; „Toate banalităţile mele, scrise sau 

închipuite, vor dobândi poate sens şi haz în contrast cu o realitate viitoare, pe 

care n-o voi cunoaşte niciodată‖. 

Particularizarea aforismelor la artă adaugă noi carate gândirii autorului: 

„Proza care nu e poezie nu e nici proză. E referat‖; „Poetul. Simţirea lui, 

vioară Stradivarius. E de ajuns să cadă un fulg pe ea şi răsună o zi întreagă‖; 

„O bună parte din arta stilului, a poeziei, se află, ca şi în muzică, în dozarea 

tăcerilor‖.  

Să închei cu un aforism cât o literatură: „N-am putut deschide o dată 

cărţulia de versuri a acestui nefericit tânăr, Eminescu, isprăvit la 39 de ani, 

fără să mă cutremur. Şi o deschid de 40 de ani‖. Nefericite Felix, ai dreptate 

cu maxima ta „Un cuvânt nepotrivit infectează întreaga pagină‖: nicând 

numele lui Eminescu nu poate fi ataşat lângă o...cărţulie! 
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   CULTURA PÂINII – PLĂMĂDIRE ŞI RITUAL 
 

Procesul de obţinere a făinii  din grâu este atestat încă din perioada 

neolitică, iar pâinea făcută din făină, apă şi ingrediente, apoi coaptă (mai 

întâi la soare, ulterior în cuptor) este considerată una dintre cele mai timpurii 

mâncăruri din istoria omenirii.  

Cultura şi prelucrarea grâului au generat treptat şi un complex de 

credințe și obiceiuri puternic întrepătrunse cu cele ce însoțesc lucrările 

agricole de semănat, întreținut și recoltat.  

În culturile slave, dar şi în cea română, pâinea şi sarea erau preţuite ca 

avuţii pe care gazdele le împart cu oaspeţii, în semn de prietenie şi preţuire. 

În Evul Mediu, pâinea şi sarea deveneau adevărate peceţi care legau 

jurăminte, înţelegeri şi înfrăţiri. Jurământul ,pe pâine şi sare‘ avea valoarea şi 

puterea unui document notarial din zilele noastre. 

Dicţionarele indică pentru cuvântul ,pâine‘ etimologia latină (din 

panem), care a dat, de altfel, cuvintele similare şi în celelalte limbi romanice: 

it. pane, prov., cat. pa, fr. pain, sp. pan. Variantele pentru Moldova, Banat şi 

Transilvania sunt: „pită‖, „pâne‖. Pentru cuvântul turtă, provenit din 

latinescul turta, se înregistrează în italiană, provensală, spaniolă forma torta, 

iar în francezătourte.  

În lucrări
12

  în care sunt descrise plantele din flora spontană găsim 

destul de multe cuvinte compuse ale cuvântului pâine pentru a desemna 

diverse plante (pâinişoara cucului/ Russula integra,  floarea pâinii/ pristolnic 

– Abutilontheophrasti), dovadă nu numai a largii utilizări a cuvântului, ci şi a 

                                                           
12

Corneliu Constantinescu, Plantele medicinale în apărarea sănătăţii, Bucureşti, Ed. 

RECOOP, 1978, p. 65. 
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valorii lui, fie nutriţională, fie spirituală, cuvânt atribuit în cea mai mare 

parte unor plante cu efect benefic asupra sănătăţii. 

Prima pâine coaptă în ţest plămădită din noua recoltă era, pentru 

fiecare familie din sat, momentul cel mai important după culesul grâului. 

,,Din primul aluat provenit din noua recoltă, femeia punea o parte pe stâlpul 

de la poartă pentru păsările cerului. Primul colac făcut din grâu nou era dus 

la fântână, unde era stropit cu apă, iar apoi era împărțit la copii împreună cu 

câțiva lei‖
13

. 

Pâinea din făină de grâu nu a fost folosită întotdeauna în alimentația 

zilnică în zona Munteniei, ea fiind, în genere, nelipsită din alimentația 

ceremonială, marcând prin funcțiile ei atmosfera de sărbătoare ce însoțea 

evenimentele mari sau mici din viața țăranului.  

Prima fază a transformării făinii în pâine – cernutul – respectă reguli 

specifice unui act ritual, realizându-se de ,,muierea din casă dis-de-

dimineață, în zori, pe nemâncate, fără să vorbească, în așa fel, încât să n-o 

apuce răsăritul soarelui‖
14

. Aceleași reguli privind timpul ritual – zorii –, 

starea de puritate, cât și un anumit comportament se impun și pentru 

aducerea apei neîncepute, necesară la frământarea pâinii, apă care numai în 

aceste condiții capătă valoare magico-rituală.  

Adăugarea sării, element cu numeroase atribute pozitive în cultura 

populară, are rolul să sporească puterile magico-rituale ale pâinii. La fel de 

important este fermentul, simbol al forței vitale, prin care aluatul capătă 

viață, răsare, înflorește, crește15
. Fermentul, denumit şi maia, învie coca și, 

astfel, ea se dospește. Această cocă vie se deosebește de coca moartă, așa 

cum este numită adesea, în informațiile de teren, cea din care se face turta 

sau azima, din a cărei compoziție lipsește substanța vitală – fermentul.  

În cercetarea mea pe teren, am obţinut mai multe relatări despre 

modul în care se plămădea pâinea: ,,Mama lua copaia, cernea făina cu 

ciurelu‘, după aia, dădea făina la ocol șî punea puțină sare or drojdie or pite, 

punea într-o cană cu apă caldă, șîpă‘ urmă punea în gaura aia, unde s-a pus 

sarea, să îndoia la mână făina aia iar, cu apă caldă, făcea mai multă, pă urmă 

o lua la frământat, o lăsa o juma‘ dă oră în copaie, să învălea coca aia, șîpă 

urmă, după o juma‘ de oră, să întindea pă masă șî să punea păcărpător; când 

să ridica pâinea aproape de copaie, atunci era dospită‖
16

.  

                                                           
13

Iulian Chivu, Cultura grâului şi a pâinii, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 60. 
14

Interlocutor Alexandra Bricu (Nicolae), sat Năvodari, Judeţul Teleorman, 2015. 
15

Iulian Chivu, Op. cit., p. 63. 
16

Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Județul Teleorman, 2016.   
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Prelucrarea pâinii azimă (pâinea nedospită) se făcea astfel: ,,să 

frământa pâinea șî n-o lăsa mult, să întindea șî să ardea țăstușî să băga la 

țăst‖
17

. 

Tot la modul în care se făcea o azimă se referă şi relatarea Mariei 

(Pascu) Lotrea: „Vrei să faci o azimă, pui apă călduță șî cu sare ș‘o frămânți, 
ca să fie adăvărat azimă, ș‘o întinzi păcărpător, dacă vrei s‘o faci dospită, o 

lași în căpisterie să dospească, până să umflă ia așa. Cu aluat dă mămăligă 

frământam pâinea, opreai așa ca pumnu‘ dân pâine, îl lăsai dă să acrea o zi, 

două șî d-acilea îl puneai la muiat șî băteai făină până să îngroșa ielșî să 

umfla. Să făcea șî cu turte dă mălai: firbeaimălaiu‘, opăreai, șîaluatu‘ ăsta dă 

pâine îl turnai acolo șî frământai, frământai până să făcea turtulițe, uite așa 

ca podu‘ palmii, șî le puneai la soare dă să usca, când vreai să faci două 

pâini, puneai două turtulițe d-alea, când vreai să faci trei, puneai trei 

turtulițe, șî să umfla pâinea șî să făcea ca când ie cu drojdie, când să 

desprindea dân copaie, o întindeai. Cu aluat pâinea avea un miros mai 

frumos, să cocea mai bine șî să păstra mai bine‖. 

Ioana (Georgescu) Mirea relatează că „la azimă pui apă șî sare șî 
făină, nici un pic n‘o lăsam să dospească, ș‘o întindeai subțirică ș‘oînățăpai 

cu furculița colo așa, frumos, ș‘o mâncai goală. Pâinea o mânjam când o 

scoteam dânțăst, o mânjamșî cu ou, dacă aveam, cât‘odată aveai, 

cât‘odatăn‘aveai, că iera lumea săracă, nu iera ca acuma, dacă nu, o mânjam 

cu apă, o mânjam că mi să părea că face coaja aia mai bună‖. 

Despre pregătirea ţestului şi a modului în care se aşeza pâinea la copt 

avem următoarea relatare: ,,Ţăstul să ardea cu coceni, lungi or bătuți, 
răsărită, lemn, viță uscată, înainte dă a băga pâinea, să dădea jăraticu‘ la 

ocol, cu bățu‘, dădea cu o mătură, șîpă urmă băga pâinea, lăsa țăstul în jos și 
dădea jăraticul la ocol ca să nu iasă căldura din țăst; mai târzâu, o mai 

întorcea, șî răsufla țăstul, că mai ieșea dogorea, pă urmă o scotea și o învelea 

în prosop‖
18

. 

Fermenții utilizați la prepararea pâinii până la apariția drojdiei de 

bere, care a înlocuit metodele tradiționale, se conservau prin păstrarea unei 

bucăţi de aluat, sub forma unor turtițe de cocă, presărate cu mălai sau făină, 

sau se împrumutau de la casele vecine, într-un sistem de întrajutorare 

dezvoltat de-a lungul timpului în comunitățile rurale. Din aluatul înmuiat în 

apă călduță rezultă plămada necesară fermentării, procedeu specific satelor 

mari producătoare de cereale, cu vechime mare.  

Ingredientele folosite la prepararea aluatului se află şi acum în centrul 

atenţiei gospodinelor. În acest sens avem mărturia Niţei (Bricu) Purcel, din 

                                                           
17

Idem. 
18

Interlocutor Gheorghe Celeapcă, sat Năvodari, Judeţul Teleorman, 2016. 
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satul Năvodari, gospodină vârstnică, ce face o relatare şi câteva consideraţii 

despre modul în care se prepara pâinea în familia ei, după tradiţia moştenită 

de la părinţi: „În căpisteria de lemn cerneam făina cu ciurelu‘, puneam 

pitișoara aia, să muia într-o crăticioară cu apă, după ce să muia în apa aia 

călduță, luam cu apa aia șî puneam șî făceam aluatu‘; după ce să dospea 

aluatu‘ ăla, puneam șî frământam pâinea șî făceam câte trei pâini, patru pâini 

dânpitișoara aia, șî băgam șî mălai, că ieșa mai moale, făceam pâsat – pui 

apă în ceaon, cum să făcea mămăliga, d-acilea puneam mălai, șî când să 

făcea pâsat, îl dădeam jos șî-l puneam șî s-amesteca cu coca aia, cu făină cu 

tot; șî pâinea țânea că nu să strica cum să strică acuma, țâneamșî trei zile 

pâinea, nu să strica, ca acușica, păi acușica dacă o faci cu drojdie, o mănânci 

azi, mâine nu mai e bună, dân cauza la drojdie să strică pâinea, înainte era șî 
mai răcoare, nu era potopu‘ ăsta dă căldură ca acuma‖.  

O altă metodă străveche, cunoscută și folosită pe scară largă până în 

perioada interbelică, când a apărut drojdia de fermentare, era cea a pregătirii 

aluatului cu un amestec de făină şi „tirighie după butoiu‘ dă vin‖, un fel de 

depuneri de drojdii din struguri sau fructele macerate în butoaie: ,,Când 

fierbea vinu‘, luam spuma aia dî la butoi și-o puneam într-un linghenaș (or‘ 

garniță), și-o strângeam acolo, și d-acilea puneam făină și-o frământam cu 

făină și mălai, și făceam ca pă pâine și d-acilea făceam pitișoare și le puneam 

de se usca. Pitișoarele pe care le făceam toamna, când fierbea vinu‘, le 

puneam la uscat șî după ce să uscau le păstram într-o trăstuică dă pânză șî 
când făceam pâine puneam cât‘o pită d-aia șî făceam nițălpâsat, ca să iasă 

pâinea mai moale șî mai gustoasă, d-acilea o lăsam la dospit. Pâinea să 

dospea șî când era să pui țăstu‘, o întindeam, întindeamcât‘o pâine șî o lăsam 

p‘aia dă să dospea până ardeam țăstu‘; când o băgam p-aia, o întindeam p-a 

doa, le ungeam or‘ cu ou, or‘ cu apă, o spoiam așa, pădăsupra, ca să fie 

frumoasă, o puneam pă prosop șî o întindeam, șî puneam făina, șî când o 

întorceam, puneam cărpătoru‘ șî partea dă dăjos venea dăsupra, șî avea făină 

jos; o spoiam șî o înțăpam cu furculița, șî o băgam în țăst. Înainte d-a o bagă 

în țăst, îi făceam cruce cu furculița șîzâceam «Doamne ajută!», așa zâcea 

mămica, așa zâceamșî io. Țăstu‘ îl ardeam mai mult cu coceni lungi dă 

porumb, să cocea pâinea mai bine, dacă băgai lemne o pârlea, dacă băgai 

coceni bătuți o pârlea, era focu‘ mai iute, da‘ cu coceni ierai sigur că să 

cocea pâinea bine, d-acilea jărăveai vatra, măturam vatra, aveam măturică 

făcută ispré pentru așa, dân mături, șî puneai direct pă vatră; păi acușica să 

pune în tavă; d-acilea lăsam țăstu‘ pă vatră șî dădeam cenușa aia la ocol, ca 

nu răsufle țăstu‘. După un timp, răsuflam țăstu, umblam la ia ș‘o întorceam, 

în spate să cocea mai bine, șîd‘acilea scoteam pâinea ș‘o ștergeam cu o cârpă 

dă cenușă, d-acilea o puneam pă prosop ș-o lăsam să răcească învelită. 
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Făceam o dată, dă două ori pâine pă săptămână, că să păstra bine, dacă nu 

mai mâncam șî mămăligă. Înainte nici nu să făcea mult grâu, mămăliga era la 

bătaie. Dacă rămânea dă seara mămăligă, o mâncai dimineața. Dă 12.00 

făceam mămăligă, pâinea o făceai ca să plece cu oile, să plece cu vacile, ca 

să pleci la muncă, așa, pâinea o lua la dial (n.n. deal), acasă mâncam 

mămăligă cu brânză, ce găsam. 

Pâinea azimă șî dospită e bună, o lași să dospească nițălșî d-acilea o 

iei ș‘o întinzi direct pe cărpătorșî o șî bagi în țăst. Dacă o faci nedospită iese 

mai tare nițăl, da‘ dacă o lași un pic să dospească șî d-acilea o întinzi subțire 

păcărpător, o spoiești șî îi faci flori cu furculița, la ocol - crucea aia, așa la 

fiecare în patru locuri -, ș‘o bagi în țăst. Pâine azimă nu făceam în toate 

zilile, atunci când venea cinevașilea or când n‘aveam găteală, ‘ai să facem 

pâine azimă cu saramură dă usturoi, cu ardei, cu brânză, cu ce să găsa‖, după 

cum a relatat interlocutoarea Niţa (Bricu) Purcel. 

O altă mărturie despre prepararea aluatului pentru pâinea casei ne-a 

oferit-o şi Gheorghe Celeapcă: ,,În copaia de lemn să cernea făină, pă urmă, 

pâinea să frământa cu turte, pentru care să lua spumă dâ la butoiu‘ dă vin, 

când fierbea, șî să făcea turte dân mălai, cu făină, amestecat, șî cu mălai. 

După aia, să oprea aluat dânturtile alea. Turtile le punea la uscat, pă urmă le 

punea într-o cutie, or într-o pungă dă hârtie. Făcea 20-30 dă turtițe, că dântr-

o turtă daia, făcea dă 2-3 ori, că mai oprea aluat dân pâine‖. 

Pâinea a fost considerată încă din vechime drept ,cinstea mesii‘ și ea 

a presupus nu numai o trudă dificilă, ci și o viață spirituală dozată în 

restricții și interdicții, care au exprimat în acest plan coordonatele și 
profunzimea cultului, consecvența lui în timp‖ . 

Frământarea pâinii – etapă de maximă concentrare şi efort fizic – 

urmărea sporirea virtuților fermentului din procesul de preparare a pâinii prin 

rostirea unor formule de invocație, ritual ce se sfârșește cu ,,odihna pâinii‖
19

 , 

momentul în care pâinea este lăsată să se dospească. În mentalitatea 

tradițională, cu cât pâinea este mai mult muncită, mai bine zis cu cât aluatul 

este mai mult frământat, cu atât valoarea ei spirituală şi alimentară, de 

hrănire, crește. 

Aluatul capătă conotații rituale direct legate de statutul, de vârsta 

aceleia care îl frământă: ,,o fetiță mică pentru turta ursitorilor, o fată mare 

pentru colacul miresei și o femeie bătrână pentru colacii de înmormântare (în 

satele din Teleorman)‖
20

 sunt, în general, categoriile de vârstă ce își pun 

amprenta asupra virtuților magico-rituale ale aluatului. Aşadar, problemele 

legate de calitatea pâinii se aflau în strânsă legătură cu experiența femeilor 
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Interlocutor Alexandra Bricu (Nicolae), sat Năvodari, Județul Teleorman, 2015. 
20

Idem. 
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care o frământau: ,,și vreo trei babe bătrâne/ care știau seama la pâine‖
21

, 

iar cele legate de aspect țineau de imaginația fiecărei femei, dar mai ales de 

simbolurile culturale. ,,În gândirea tradiţională pâinea realiza o simbolistică 

diversificată putând să însemne bucurie, rodnicie, fertilitate, puritate‖
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capete pentru parastas 

O atenție specială se acordă etapei coacerii pâinii, începând cu 

aprinderea focului, continuând apoi cu arderea țestului, pentru obţinerea unei 

temperaturi optime acestui proces. Prin tradiția locului, chiar de la început se 

purcede la un ritual al femeii care, înainte de a aprinde prima oară focul în 

vatră, trebuie să stropească țestul cel nou cu apă sfințită, să traseze o cruce 

imaginară deasupra acestuia și să rostească formule de invocație ce au rolul 

de a mări eficacitatea procedeelor de finalizare a preparării pâinii. 

 În satul Năvodari, coacerea pâinii nu se făcea într-un cuptor de mari 

dimensiuni, după tradiția altor zone geografice din ţară, ci în acest ţest, 

alcătuit ca ,,un găvan de pământ de forma unui clopot‖
23

 , în care se punea la 

foc numai o pâine pentru nevoile fiecărei zile, ori mai multe pâini pe rând, 

una câte una, pentru ceremonii speciale: nuntă, botez, înmormântare. 

O altă etapă importantă  momentul scoaterii pâinii din țest –, un 

obicei ce reprezintă credințe transpuse în practici rituale obligatorii, în care 

obiectul-țest, conform credinței populare, nu poate rămâne cu gura în jos pe 

vatra cu cenușă, ci ridicat și agățat în lanțul vetrei, iar ,,cenușa strânsă cu 

                                                           
21

Iulian Chivu, Op. Cit., p. 26. 
22

Ibidem, p. 104. 
23

MarianneMesnil, AssiaPopova, Op. cit., p. 59. 
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mătura și aruncată într-un loc în care să nu fie călcată de picior‖
24

. Gestul 

protejării ţestului prin ridicarea lui pe lanţ se datorează, fireşte, pentru a 

permite gospodinei casei să utilizeze vatra la „fierberea oalelor‖, a pregătirii 

bucatelor prin fierbere. Cenuşa vetrei era utilizată, prin tradiţie, în grădini la 

fertilizarea pământului, motiv pentru care se interzicea aruncarea ei în şanţuri 

sau pe uliţă. 

Trasarea unei cruci imaginare pe pâine înainte de a fi tăiată, așezarea 

pâinii cu partea de vatră, totdeauna în jos, așezarea ei pe un ștergar neapărat 

alb și curat, reprezintă un gest referitor la crearea cadrului de puritate 

implicat de simbolistica pâinii, toate acestea făcând parte din semantismul 

comportamentului față de pâine.     

  Gestul ruperii sau tăierii pâinii și, apoi, al împărțirii ei la masă 

membrilor familiei reprezintă un moment solemn prin care tatăl, capul 

familiei, marchează, în vechi tipare de viață tradițională, începutul mesei, 

creând atmosfera emoțională specifică unei ceremonii.   

În viața cotidiană, pâinea poate fi uneori absentă, ea fiind un atribut 

obligatoriu al sărbătorii indiferent de epoca istorică sau de situația social-

economică. Prin semnificațiile ei pozitive – înscrise într-o axiologie a 

timpului –, pâinea reprezintă o normă inclusă în modelul cultural al 

sărbătorescului. Cele două sfere – hrană cotidiană și hrană de sărbătoare – se 

întrepătrund prin permutarea unor elemente ale cotidianului în sfera 

sărbătorii, ambele devenind semne ceremoniale, rituale sau festive. 

Masa, în satul Năvodari, ca oriunde în spaţiul românesc, se derula 

începând și sfârșind cu semnul crucii însoțit de rugăciune, desfășurată în 

liniște deplină, într-o atitudine de respect aproape mistic față de pâine, 

reprezentând un fenomen ritual cotidian, dar care, în context sărbătoresc, este 

amplificat ajungând la dimensiuni excepționale.   

Momentul frământării pâinii începea cu cernutul şi pregătitul 

ingredientelor, după cum relatează săteanca Valentina (Georgescu) Vladu: 

„Să cernea făina cu ciurelu‘ în căpisteria dă lemn, să încălzea apa, puneai 

drojdie, sare, o frământai, o lăsai la dospit. Aluatu‘ să oprea dân pâine, când 

nu era drojdie, opreai dân pâine o bucățică, o puneai cu făină șî o țâneai în 

căpisterie până ziua astalaltă când făceai pâine; șî ziua astalaltă o plămădeai 

dân nou, puneai apă peste ia, asta iera plămada pâinii, ș‘o frământai; să lăsa 

la dospit, o luai dân nou la frământat ș‘o întindeai pă prosop, o lăsai șî acolo 

la dospit, cât ardeai țăstu‘ cu coceni lungi, răsărită, coceni bătuți dacă ierau, 

viță dă vie; când vedeai că e gata, luai seama, jărăveai, tot să dădea într‘o 

parte șî cu cărpătoru‘ puneai pâinea direct pă vatră, să lăsa la vale țăstu‘, 
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acopereai pă mărgini, o lăsai cât credeai șî o întorceai; pă urmă iera pâinea 

gata; or‘ dacă nu apă cu sare, azimă nedospită, asta o făceai când ierai mai 

grăbită șî nu mai aveai timp‖. 

 

Traista cu  mălai 

Pregătirea pâinii în casă, la ţăst, impunea gospodinelor o disciplină şi 

organizare a timpului destul de riguroase, după cum arată şi Ioana 

(Georgescu) Mirea: „Înainte, te sculai dă noapte șî făceai pâine caldă, azimă, 

șî plecai la dial, ardeai țăstu‘, dă multe ori, nu știi ce dormeai pă noapte, da, 

așa am trăit. Dă fo‘ 8 ani dă zile nu mai folosăscțăstu‘, mi s-a fărâmat șî n-

am mai făcut; înainte, frământam pâinea cu aluat, mai opream tirighie dî la 

butoiu‘ dă vin, făceam niște turte cu tirighie dî la butoiu‘ dă vin; toamna, 

când spălam butoiu‘, opream tirighie șî cu tirighia aia în amestec cu făină 

făceam niște turte, le frământam șî le uscam la soare șî la urmă le plămădeai 

șîieșa o pâine bună; dacă făceai două pâini, luai două pitișoare d-alea șî le 

plămădeai cu apă călduță, să muiau șî la urmă le îngroșai cu făină, să făcea 

un aluat, îl lăsai să dospească șîfrământai pâinea cu ielșî să făcea o pâine, dă 

tot ai fi mâncat; pâinea cu aluatu‘ ăla să păstra mai bine, nu mirosa, acu‘ 

dacă o faci cu drojdie să-i mai pui oțăt, da, ca s-o țâi mai mult, tot miroase, 

dacă e cu drojdie, da, înainte, cu aluatu‘ ăla, nu mirosa, iera mai bună. A fost 

sărăcie mare, când ieram copil, șî mai stăteam șî fără pâine, făceam 

mămăligă‖. 
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Mirea (Sărdan) Vasilina relatează că, odinioară, în familia ei, 

procedeul pentru frământarea pâinii era întrucâtva asemănător celui de 

dinainte: „Mama făcea pâinea la țăstșîieu fac pâinea la țăst, dă când m-am 

măritat șî acum, tot la țăst, fac pâine, dă două ori pă săptămână, fac pite mici 

pentru mine, că sânt sângură, da‘ nu să păstrează ca aia cu aluat, nu s-o țâi 

după o zi pă alta, cu drojdie, timp dă vară, timp dă iarnă, da, nu să păstrează 

să-i pui tu șîoțăt, șî ulei, orice i-aș pune, nu să păstrează, poa‘ să spuie cine 

ce-ar spune, mai bine fac în fiecare zi ș-o mănânc azimă șî caldă, dăcât s-o 

fac dospită, dă câte două, trei zile, sî s-o arunc; n‘are rost să te chinui 

dăgeaba cu ia, c‘o arunci. Pentru aluat, îți opreai cocă dân pâinea pă care o 

frământai, lăsai așa o gogoașă dă aluat șî, în caz că nu mai aveai să oprești 
aluatu‘, râcâiam cu gripca coca aia uscată, dă păcăpisteria dă lemn ș-o 

puneam în apă, să muia, șî d-aici o frământam cu o bucată dă mămăligă să 

acrească repede; frământam pâinea, o lăsam să dospească, o făceai șî cu 

mămăligă or‘ cu mălai opărit, da‘ dacă o lăsai prea mult, mirosa pâinea, să 

păstra mai bine, 2-3 zile, când te duceai la muncă, la dial. Pâinea să dospea 

mai greu cu aluat, mai ales dacă iera frig, să dospea șî două ore, cu drojdie să 

dospește mai repede‖. 

Pentru coacerea şi păstrarea pâinii am selectat câteva interdicţii şi 

recomandări amintite de interlocutori ca fiind ,vorbe din bătrâni‘: ,,Să nu 

numeri pâinea în ţăst, că râmâi sărac. Să nu tragi cu vătraiul în ţăst după ce ai 

scos ultima pâine, că râmâi orb. Să nu dai din pâinea uitată în ţăst copiilor să 

mănânce, că vor ieşi uituci. Să nu dai din pâinea uitată în ţăst nici unei fete 

mari, că nu se va mărita. În ţăst este interzis să se pună pâine în număr impar, 

dacă femeia va face asta, îi va muri bărbatul. Firimiturile de pâine nu se 

aruncă oriunde, ci în foc, fiindcă în ele s-ar fi retras spiritul pâinii şi astfel ar 

fi căzut în loc necurat‖
25

. Sărăcia, boala, lipsa măritişului, moartea sunt, în 

viziunea tradiţională a sătencelor, năpastele care se abat asupra acelora care 

ignoră cu bună ştiinţă puterea ,spiritului pâinii‘, mai precis ele sunt un 

indicator al neglijenţei, nepăsării faţă de truda pentru pregătirea pâinii celei 

de toate zilele. 
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RICHARD AL III-LEA – NARCIS ŞI APELOR TULBURI ALE FIRII 

Regizorul german Thomas Ostermeier, directorul artistic al teatrului de 

avangardă Schaubühne din Berlin, este recunoscut în lumea teatrului prin 

abordarea  operei dramatice printr-o estetică aparte, acel realism capitalist - 

o proiecție în modernitate care deschide perspective noi de-a reprezenta 

violența, cruzimea şi nesăbuința naturii umane.  

  Regizorul se face remarcat prin alegerea şi montarea unor piese clasice 

ce rezonează în plan psihologic şi mental cu viziunea sa: Casa păpuşilor şi 

Hedda Gabler (Ibsen), urmate de Hamlet şi Richard al III-lea. Ultima dintre 

producții este prezentată de BAM (Brooklyn Academy of Music) în cadrul 

ciclului Next Wave Festival. Monologul interior pare a fi esența acestor 

capodopere ale literaturii dramatice. În montarea de față, acest monolog 

leagă deopotrivă personajul de eul-spectator şi eul-interpret într-o intimitate 

tripartită. În era teatrului tehnologizat, extravertirea „monologului‖ prin actul 

interpretării, este exacerbată de mijloace media. În Richard al III-lea, camera 

video şi microfonul sunt îngemănate la capătul unui cablu gros, atârnând  din 

tavan. El serveşte totodată ca o frânghie de acrobație, prin care eroul se 

desprinde de contingent sau de care, în ultima scenă, atârnă dezbrăcat, 

spânzurat de picioare, ca o ciozvârtă la abator. Ostermeier prezintă un 

Richard – disc-jockey şi entertainer care orchestrează scena politică a unei 

lumi pe care o disprețuieşte şi pe care o controlează după bunul său plac. 

Crima politică se instituie ca o rațiune personală, aceea de-a deveni stăpânul 

unei lumi în care nu poate fi acceptat şi iubit.  El se adresează audienței cu 

ajutorul unui microfon al unei camere video care-i urmăreşte narcisic 
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grimasele şi gesturile, într-un proces  de autoscopie, de autoreflectare, de 

dedublare a eului în dialog cu el însuşi.  

Textul original este redus la două ore şi jumătate, fără pauză, marcând 

îndeosebi acele secvențe semnificative ce vorbesc despre fascinația răului, 

despre seducția exercitată de erou asupra celor mai afectate victime în 

ascensiunea sa spre putere: scena cu fratele său, Clarence; cu Lady Anne, 

care acceptă să-i devină soție după ce-i ucide tatăl şi soțul; dialogul cu 

Elisabeth ( regina consort a regelui Edward, fratele lui Richard) când accede 

la mâna fiicei ei. Pretextul e formulat cu charismă şi onctuozitate de Richard 

(Lars Edinger) într-un grotesc sublim: coroana, pierdută prin uciderea fraților 

ei în Turn, va fi recuperată prin copiii lor.  

Un baterist (Thomas Witte) e prezent în dreapta scenei, pe întreaga durată 

a spectacolului şi îndeplineşte funcția corului (Jitai) de pe o platformă Nô. El 

marchează sau exacerbează auditiv elucubrațiile unui spirit deraiat prin 

acorduri stridente hard-metal-rock sau rap, similar acelor kake-goe, 

creatoare de atmosferă şi suspans. Ostermeier alege instrumente de percuție 

ca acompaniament muzical, pentru că tobele au fost dintotdeauna prezente pe 

câmpul de luptă; în context - adecvate pentru a ritmiciza stările şi dispozițiile 

eroului în marea bătălie pentru cucerirea şi pierderea tronului. Japonezismele 

continuă cu reprezentarea ca păpuşi Bunraku a prinților succesori la tron, 

copiii Elisabetei, (Edward şi Richard),  întemnițați în Turn. Un ingredient ce 

adaugă aceleaşi estetici a fizicalității prin care sforile care mişcă marionete 

vorbesc despre manipulările şi mecanismele politice din toate timpurile.  

  Scenografia e simplă şi unitară: o scenă circulară; în mijlocul ei o poartă 

cu uşi batante din covoare orientale, prin care intră şi ies actorii, o scară care 

urcă către un balcon - eşafod, ce sugerează Turnul Londrei – simbolul 

crimelor politice.  Înălțimile lui amețitoare sunt sugerate de proiecții video 

de păsări devoratoare, pe ziduri.  

 Alegerea lui Lars Edinger ca interpret al lui Richard, corespunde ineditei 

reprezentări scenice a personajului. Actor, compozitor de muzică de film şi 

teatru pentru alte producții ale lui Ostermeier (după Ibsen, O‘Neil), Edinger  

este, în plus, DJ în faimoase cluburi din Berlin şi München( Broken Hearts 

Club, Rio, Erste Liga). Ostermeier imaginează un Richard-DJ care inițiază 

audiența în construcția personajului: Richard îşi anunță într-un registru 

infantil-teribilist perversele demersuri printr-un discurs confesiv, ce eşuează 

adesea din limba reprezentației (germană) în cea originală a textului 

shakespearian. Câte o cezură semnificativă întrerupe discursul, timp în care 

interpretul aruncă o privire furtivă pe banda de titrare în limba engleză, 

agățată deasupra scenei. Urmează o grimasă comică, sugerând un lapsus. În 

viziunea lui Ostermeier, fascinația exercitată de Richard asupra celor care îl 

înconjoară şi par să acționeze împotriva voinței lor, instituie un gen de 
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hipnoză sau magnetism ( ce trimite la discursurile lui Hitler), accentuat de 

tonalitățile agresive şi stridente ale liniei muzicale şi de prezența 

microfonului, ce devine el însuşi personaj, executând piruete şi salturi 

acrobatice prin aer, în consens cu manifestările de furie ale  eroului.  

Prima scenă e un party deşănțat, la care participă toate personajele 

invitate de Richard în scenă. Din tavan plouă cu confeti, din turnul Londrei, 

se scurg valuri de şampanie. Richard dă mâna cu personajele pe un fond de 

hard-rock delirant, la maximum de intensitate.  Vorbeşte audienței la 

microfon  despre „iarna vrajbei noastre‖, despre „natura ipocrită‖, despre  

„ura pentru plăcerile vanitoase ale acestei lumi‖. Muzica reporneşte şi DJ-ul 

va cânta acelaşi text în limba engleză. Edinger întruchipează un rege  plictisit 

în vreme de pace, care se învârte ca un leu în cuşcă, într-o continuă 

efervescență a mişcării,  într-o poziție semi-bipedă ce defineşte o dispoziție 

animalică, de nelinişte, care nu-şi găseşte locul.  

Diformitatea fizică – mimată în expresia unui joc de copil pus pe şotii – se 

defineşte ca o extensie grotescă a psyche-ului pervers al personajului: o 

cocoaşă de pluş e ataşată cu curele peste umeri, ca un rucsac, o cagulă 

strâmtă din piele neagră îi înconjură capul, ca o mască exterioară, picioarele 

afişează mereu o postură scălămbăiată, în formă de X. Vestimentația de 

rock-star, în pantaloni negri, cu ținte, este, pe alocuri, redusă la chiloți, 
cocoaşa de pluş şi ghetele negre. Eroul e prezentat ca un perpetuu infant ce 

încearcă poziția bipedă şi persiflează lumea cu cruzimea lui, dar nimeni nu-şi 

pune mintea să intervină în jocul lui de copil. O formulă ingenioasă a lui 

Ostermeier de-a asocia imaginea dictatorului (a celor care pot manipula 

mulțimi ) cu o ființă intangibilă, investită cu acea protecție a răului pur, care-

l face invincibil, atâta vreme cât îi va servi ca instrument. Interacțiunea 

personaj-actor-audiență se defineşte ca un proces ad-hoc, improvizat, similar 

condiției disc-jockey-ului, Richard este un entertainer pe scena lumii, 

deopotrivă făptuitor şi rezoneur al propriilor fărădelegi, un exhibiționist ce 

vorbeşte despre forța absolută şi seducția răului, despre politică - ca 

instrument infailibil al lui - cu toate pârghiile şi fațetele ei, angrenând, fără 

excepție, toate personajele. Ceea ce-l singularizează pe erou în raport cu 

ceilalți este lipsa oricărei slăbiciuni; el nu poate iubi pentru că nu poate fi 

iubit, nici măcar de mama sa, singura care nu este înrobită puterii sale 

malefice. 

Textul shakesperian este urmărit cu fidelitate, dar sunt momente în care te 

întrebi ce este scenariu şi ce este improvizație, unde se termină discursul 

personajului şi începe comentariul actorului. Distincția dintre planuri stă în 

alternanțele de limbă, pornirea camerei video, proiecțiile pe ecranul din 

spatele scenei, sau gesturile stereotipe de DJ. Edinger se mişcă între scenă şi 

sală, atârnând de firul microfonul ca de o liană, întreținând un dialog cu 
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spectatorii din primele rânduri. Zborurile acrobatice din spațiul scenei, în 

sală sau pe meterezele turnului Londrei, conferă o dimensiune spirituală 

eroului, în contradicție cu abilitățile lui fizice reale. El devine un Ariel în 

slujba unui Prospero decăzut – întrupând două ipostaze – personaj şi actor - 

îngemănate şi servind aceluiaşi scop, de-a demonstra nemărginirea răului. 

Richard se distanțează de drama în desfăşurare, din perspectiva personajului-

monadă, urmărind ironic şi persiflant lamentațiile lui Lady Anne la 

mormântul tatălui său. Apoi se întoarce în scenă, unde o curtează, 

dezbrăcându-se în pielea goală. Erotismul, reliefat într-o estetică a urâtului, 

pare o găselniță pe care Ostermeier o alege pentru a sugera abominabilul 

unei scene concretizată într-un joc rimat de replici consecutive ale unui 

Richard-confesiv, el-însuşi contrariat de propria sa putere: ‗Was ever woman 

in this humour woo’d? Was ever woman in this humour won?’  (A fost 

vreodată o femeie în această stare curtată,…şi deopotrivă cucerită?)   

Actorul-Richard se priveşte în cameră în timp ce performează, adăugând 

grimase şi aprecieri propriului lui joc de scenă. Grimasele sunt uneori prinse 

în ecranul  de pe fundalul scenei.      Într-un proces de interacțiune actor-

public, sala este invitată să repete în limba engleză anumite replici ale lui 

Richard: exemplu scena în care ducele de Buckingham îşi cere drepturile, 

pentru facilitarea drumului la tron; este umilit şi batjocorit într-o formulă de 

gag chaplinian, lipindu-i-se  de față o farfurie  de ciocolată, folosind un 

limbaj obscen, repetat într-un delir, în care este angajat şi audiența: „You 

look like shit! Did you eat pussy last night?” 

Richard se impune ca un caracter complex, care se poate reitera la 

nesfârşit în mii de fațete şi umbre. Agresivitatea eroului este tradusă scenic 

printr-o excesivă fizicalitate şi monologul amplificat şi mediatizat de  

partitura muzicală. În partea a doua, după accederea la putere, Richard îşi 

întinde pe față o mască albă, o pastă care soseşte pe o farfurie, ce-i va servi 

ulterior ca oglindă. Noua imagine - ce face referință la măştile Nô -  

semnifică acea dimensiune spirituală a personajului ce se contemplă într-un 

complex de iubire-ură cu propria persoană. Scena marchează singurătatea 

deplină a eroului într-o lume care i-a fost întotdeauna şi i-a rămas ostilă şi 

după ce a dominat-o. Într-un narcisism al urâtului, Richard îşi compune 

imaginea iluzorie către lume, dar şi către sine, cea în care se pierde – recitând 

prematur replica din scena finală, ca pe un laitmotiv: „un regat pentru un 

cal‖, glosând filozofic despre futilitatea demersurilor sale.  

Dacă mai toate reprezentațiile lui Richard III-lea de-a lungul timpului 

vorbesc despre demonismul puterii prin acest portret grotesc al unui rege 

damnat, montarea de față aşează personajul în oglindă - devenit un Narcis 

inversat.  Aşa cum Shakespeare îl prezintă din primele rânduri ale piesei, 

Richard nu este atins de vanitatea acestei lumi, este mai presus de ea, dar este 
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prins într-o gratuitate perversă a răului impusă de condiția sa schimonosită. 

După ce-şi ucide toți adversarii şi îndepărtează toți aliații, Richard, cu masca 

Nô pe față, privindu-se în farfuria – oglindă, ce-a  conținut substanța noului 

său chip, îşi devine hrană sie însuşi – precum Hagi din poezia lui I. Barbu: 

Sfânt trup şi hrană sieşi, Hagi rupea din el. (Nastratin Hogea la Isarlîk)  

                                                                              New York, oct 2017 
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NEC PLURIBUS IMPAR :STEMA ORAŞULUI SEBEŞ 
 

 

În urmã cu câţiva ani, din dorinţa sincerã de a prezenta şi populariza 

povestea simbolului heraldic al municipiului Sebeş, publicam în paginile 

revistei ,,Astra Salvensis‖ un studiu 

dedicat acestuia. Din pãcate, publicat în 

paginile unei reviste ştiinţifice, probabil 

datoritã limbajului tehnic şi oarecum 

sec, acesta nu a avut impactul scontat 

(adevãratã dezamãgire pentru un tânãr 

ce încerca sã batã la porţile afirmãrii). Pe 

parcursul anilor, de cele mai multe ori în 

spaţiul şi discursul public, am sesizat o 

serie de greşeli referitoare la prezentarea 

stemei oraşului Sebeş (de pildã, 

majoritatea celor care fac trimiteri spre 

aceasta, folosesc termenul de ,,blazon‖, 

un însemn cu origine militarã, 

individualã, nu colectivã, precum 

,,stema‖). Din acest motiv, sub deviza 

,,Nec pluribus impar!” (,,Ca nimeni 

altul!”-înscrisã pe blazonul regelui 
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Ludovic al XIV-lea), într-o variantã revizuitã, pe alocuri romanţatã, 

republicãm materialul referitor la stema oraşului Sebeş, un simbol ce 

transcende peste veacuri fãrã schimbãri majore. 

Heraldica este o ştiinţã auxiliarã istoriei care se ocupã de studiul 

stemelor, blazoanelor, istoricul lor, terminologia, compunerea, reprezentãrile 

iconografice şi simbolistica, cu normele de drept privind folosirea lor 

(definiţie aparţinând academicianului Nicolae Edroiu). Moda însemnelor 

heraldice a început sã se facã simţitã încã din secolul al X-lea, cu precãdere 

în spaţiul german, de unde, din aproape în aproape, s-a extins spre zona 

francezã (unde a ajuns la cel mai înalt nivel), iar, mai apoi, prin cruciade, 

spre zonele rãsãritene. Datoritã evoluţiilor pe care aceste însemne le-au 

suferit de-a lungul timpului, specialiştii au propus trei mari etape în 

analizarea acestora: o primã etapã cuprinsã între secolele X-XIII, a 

,,scutului‖ (reprezentare prin scut şi imagine), o a doua cuprinsã între 

secolele XIII-XV, a ,,coifului‖ (reprezentare prin scut, coif şi ornamente), 

urmate de cea de-a treia etapã, a decãderii însemnelor heraldice, începând cu 

secolul al XVI-lea (rãspândite, de acum, sub forma stemelor, rezervate 

statelor, oraşelor, asociaţiilor, organizaţiilor, partidelor politice aflate în 

cãutarea unor simboluri de reprezentare). 

Pentru a înţelege mai bine cele ce urmeazã a fi prezentate, menţionãm 

cã pentru a analiza însemnele heraldice ale oraşului Sebeş vom opera cu 

urmãtorii termeni de specialitate: ,,câmp” (suprafaţa), ,,arme” (totalitatea 

elementelor care compun o stemã), ,,mobilã” (piesele care compun o stemã), 

,,smalţ” (culorile, metalele, blãnurile ce compun o stemã), ,,alezat” (piesã 

heraldicã ce nu atinge marginile stemei), ,,cartier” (compartimentele 

stemei), ,,cimier” (elementul situat cel mai sus într-o stemã), ,,coroanã” (ca 

ornament al scutului; aceasta putea fi princiarã, regalã sau imperialã), 

,,lambrechin” (ornamentul exterior stemei), ,,deviza” (inscripţie concentratã 

dispusã în stemã), ,,rampant” (poziţia ridicatã pe labele inferioare a leilor 

sau animalelor reprezentate pe stemã), ,,limbat” (imaginea unui animal cu 

limba scoasã). 

 Este arhicunoscut faptul cã oraşul Sebeş a fost întemeiat în secolul al 

XII-lea de coloniştii saşi aduşi şi aşezaţi în aceastã zonã de regalitatea 

maghiarã. Aceştia au ocupat vatra de astãzi a cetãţii, întemeind satul 

Mallembach, în mijlocul unor strãvechi aşezãri româneşti. În jurul acestei 

mici aşezãri sãseşti s-a format şi dezvoltat oraşul Sebeş, atestat documentar 

în anul 1245, în contextul evaluãrii distrugerilor provocate de marea invazie 

mongolã (1241-1242). Curând, prin strãdania locuitorilor, dornici de 

prosperitate, oraşul a dobândit statutul de oraş liber regesc, pierdut în anul 

1396 (dupã celebra bãtãlie de la Nicopole, când a fost încredinţat comiţilor 

Mihail şi Solomon de Sighişoara drept rãsplatã pentru serviciile militare 

aduse regalitãţii maghiare) şi redobândit în preajma anului 1438, pe fondul 
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expansiunii primejdiei otomane. Conferirea statutului de oraş liber regesc, 

printr-un act emis de cancelaria regalã, era urmatã şi de acordarea unui 

însemn heraldic, rândurile de mai jos fiind dedicate celui primit de oraşul 

Sebeş. 

Din sursele consultate, rezultã cã proiectarea stemei nu a aparţinut 

unui sebeşean, cel mai probabil aceasta fiind acordatã de cancelaria regalã, 

împreunã cu documentul de acordare a statutului de oraş liber regesc. 

Aceasta nu trebuie sã ne mire, pentru cã în secolul al XIV-lea era deja 

încetãţenit obiceiul ca în momentul înnobilãrii unei persoane/oraş, diploma 

de privilegiu sã fie însoţitã şi de un blazon/stemã. 

Analizând stema oraşului Sebeş, putem uşor constata cã aceasta se 

înscrie în prima fazã a însemnelor heraldice, a ,,scutului‖, având forma unui 

scut triunghiular, cu marginile rotunjite (sau scut în formã de cupã, cum mai 

este numit în limbajul de specialitate). 

În câmp roşu (smalţul roşu reprezintã curajul, dragostea şi sacrificiul, 

iar în cazul stemei oraşului Sebeş se adaugã şi statutul de autonomie localã) 

se aflã un leu rampant, alezat, de aur (smalţul de aur, sau galben, reprezintã 

puterea, suveranitatea, dreptatea şi slava), limbat, cu capul şi trupul ridicat pe 

labele din spate. 

Leul poartã o coroanã foliatã, care în heraldica transilvãneanã poartã 

denumirea de ,,Corona Regis‖, element ce simbolizeazã statutul de oraş liber 

regesc. Actualmente, scutul este timbrat şi de o coroanã muralã, de argint, cu 

cinci turnuri, element adãugat în anul 2000, când oraşul Sebeş şi-a primit 

statutul de municipiu. 

În unele reprezentãri, stema oraşului este însoţitã şi de o devizã, de 

regulã denumirea oraşului (,,Mühlbach‖), precum şi de lambrechini, vrejuri 

vegetale, dispuse în jurul scutului. 

Reprezentãri ale acestui însemn heraldic se pãstreazã încastrate în 

fragmentele unor vechi clãdiri (intrate, astãzi, în colecţiile Muzeului 

Municipal ,,Ioan Raica‖ Sebeş), precum şi într-un basorelief dispus pe fosta 

locuinţã a clopotarului Bisericii Evanghelice. Se pare cã multã vreme o 

reprezentare a stemei oraşului, tot sub formã de basorelief, s-ar fi aflat pe 

frontispiciul clãdirii hanului ,,Leul de Aur‖, numit astfel dupã leul 

reprezentat pe stemã. 

Cercetând înscrisuri, documente, corespondenţe, jurnale referitoare la 

trecutul oraşului Sebeş, precum şi însemnãrile lãsate de o serie de cãlãtori 

strãini, ne-a fost dat sã descoperim o micã însemnare referitoare la o posibilã 

fostã stemã a oraşului Sebeş. Astfel, într-o scrisoare datatã 1813, semnatã de 

contele de Lagarde, Auguste Marie Balthasard Charles Pelletier, referitoare 

la asediul turcesc din anul 1555, acesta preciza urmãtoarele: ,,Sebeş, mai. 

Deasupra porţilor oraşului este sculptat un sicriu ridicat pe patru suliţe. Iatã 

explicaţia: în 1555, când Mehmed paşa, care asedia Sebeşul, a somat pe 
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locuitori sã se predea, aceştia au dus în tãcere pe metereze un sicriu 

acoperit cu valuri negre şi l-au aşezat pe patru suliţe pentru a arãta cã decât 

sã capituleze se vor îngropa sub dãrâmãturile oraşului lor. Solul a dus 

paşalei acest rãspuns crâncen, dar elocvent şi curând dupã aceea Mehmed a 

poruncit asediul. A fost întâmpinat cu cea mai mare vitejie şi în curând 

asediaţii preschimbându-se în asediatori, au silit pe turci sã se retragã cu o 

pierdere de peste trei mii de oameni. Ca rãsplatã pentru aceastã apãrare 

eroicã un decret al stãrilor a îngãduit ca sicriul sã devinã stema Sebeşului”. 

Din sursele consultate, rezultã cã aceastã afirmaţie este una inexactã, de-a 

dreptul fantezistã, însemnul pomenit fiind, cel mai probabil, amplasat pe 

zidurile cetãţii în amintirea asediului turcesc din anul 1555. 

De regulã, stemele oraşelor medievale simbolizau starea de 

autonomie a unei comunitãţi, conţinând piese, simboluri, care reflectau 

realitãţile legate de topografia, istoria, economia sau chiar de aspiraţiile 

localitãţii. O astfel de stemã a fost, este şi va fi (cu toate modificãrile care 

vor mai surveni) şi cea a oraşului Sebeş, o stemã cum nu existã alta pe lumea 

aceasta, care duce mai departe, peste ani şi ani, povestea mândrului burg 

transilvãnean de altãdatã, a evenimentelor care l-au marcat, precum şi a 

oamenilor care l-au populat, cãci ,,Cu Leul suveran în stemã/Cetatea a rãmas 

eternã!”. 
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                                                VERONICA OŞORHEIAN 

 

 

 

 

 

 

 

PĂRTAŞĂ  LA  PRIMUL  CONCERT  AL  ORCHESTREI  DE  

CAMERĂ  A  JUDEŢULUI  ALBA 

  

Despre Orchestra de Cameră a Judeţului Alba am aflat în data de 24 

octombrie 2013,  cu ocazia evenimentului cultural care a avut loc în foaierul 

Casei de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, unde a fost omagiat muzicianul 

Augustin Bena şi, în cadrul simpozionului, am ascultat şi un moment 

muzical susţinut de Duo Ethos, ai cărui protagonişti erau  Dragoş Tudor – 

chitară şi Dan Liviu Cernat – violă/vioară. Un „cvartet‖ (nu cel clasic) al  

Orchestrei de cameră a judeţului Alba, compus din Dan Liviu Cernat – 

vioară I, Adriana Jurcă – vioară II, Tatiana Lăncrăjan – violă şi Claudiu 

Crăciun – contrabas, a susţinut alt moment muzical.   

Simpozionul de atunci a fost organizat de Centrul de Cultură 

„Augustin Bena‖ Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Pianu de 

Jos, parteneri fiind Liceul de Arte „Regina Maria‖ Alba Iulia, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă Alba Iulia şi Casa de Cultură a Sindicatelor. Amfitrioană  
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a fost doamna Daniela Floroian – directorul Centrului de Cultură „Augustin 

Bena‖. Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, preotul prof. 

univ. dr. Ioan Emil Jurcan, a adus salutul preacucerniciei sale, iar preotul 

conf. univ. dr. Adam Domin de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba 

Iulia a lansat „Repertoriu coral AUGUSTIN BENA‖, apărut la Editura 

Reîntregirea Alba Iulia, în anul 2012. 

Preacucernicia sa a prezentat detailat perioada de instruire şi de 

creaţie a muzicianului omagiat. Despre viaţa şi activitatea muzicianului 

Augustin Bena, conf. univ. dr. Ramona Preja, de la Universitatea de Arte 

Tîrgu Mureş, a prezentat un documentat material, iar profesorul Marius 

Moga ne-a oferit un interesant interviu acordat de Ioan Bena (de 92 de ani), 

nepot de frate al muzicianului Augustin Bena.  

 La eveniment, au mai fost prezenţi: preot prof. dr. Dragoş Şuşman 

din Sebeş, Marin Petruse – primarul comunei Pianu de Jos, prof. Constantin 

Şalapi – directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga‖ din Sebeş şi câţiva 

descendenţi din familia Bena.  

 Grupul vocal „Primavera‖ coordonat de prof. Marinela Popa, corul 

Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia dirijat de preot dr. Adam Domin, 

corul „Augustin Bena‖ al Liceului de Arte „Regina Maria‖ Alba Iulia dirijat 

de prof. Daniela Fivi Rus au prezentat publicului prezent la eveniment câteva 

din cele mai frumoase creaţii ale muzicianului Augustin Bena şi nu numai. 

 Debutul Orchestrei de Cameră a judeţului Alba a avut loc vineri, 22 

noiembrie 2013, în Sala Unirii a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, în 

cadrul proiectului cultural ―Între două lumi‖, proiect care a inclus şi 
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expoziţia de grafică a artistei Ioana Adriana Raica, o expoziţie în ton cu 

evenimentul, reprezentând, după cum a precizat artista, „imagini 

personificate ale muzicii‖.   

Evenimentul cultural a fost sprijinit de Consiliul  Judeţean Alba şi de 

Centrul de Cultură ―Augustin Bena‖ din Alba Iulia, în parteneriat cu 

Asociația „Sincretic Art‖ și Liceul de Arte  „Regina Maria‖ din Alba Iulia. 

Prin urmare, cuvântul de început a fost rostit de Daniela Floroian - 

directorul Centrului de Cultură 

„Augustin Bena‖, care l-a invitat, 

să ia cuvântul, pe Ioan Dumitrel - 

preşedintele Consiliului  Judeţean 

Alba. 

     Vernisajul „Expoziţiei grafice 

Ioana Raica‖ a fost făcut de 

cercetătorul ştiinţific dr. Gabriela 

Mircea, de la Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia.  

Programul evenimentului 

a fost prezentat de profesoara 

Cezara Fiţ, într-o notă apreciativă la adresa Orchestrei de cameră, aducând, 

atunci când s-a cuvenit, câteva precizări binevenite pentru mai tinerii 

ascultători, privind momentele în care se 

aplaudă compoziţiile de mai mare 

întindere. 

Seara a fost deschisă de 

Orchestra de Cameră a  judeţului Alba, 

dirijată de Dan Liviu Cernat, care, într-

un interviu acordat Petrinei Calabalic – 

reporter al săptămânalului Bănăţeanul, 

declara că: „Cea mai mare satisfacţie o 

am când, în concert, reuşesc să 

transmit o anumită stare 

publicului, să-i fac pe oameni să 

simtă ceva, să uite de griji. De ce 

CD-urile nu te fac să te simţi ca 

într-un concert? Tocmai pentru că 

cel ce îţi crează o stare de spirit 

este muzicianul, e carisma lui".  

O asemenea declaraţie ne 
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îndreptăţeşte să credem că Orchestra de cameră a judeţului Alba este pe 

mâini bune.  

Publicul a ascultat câteva piese cunoscute, precum ale 

compozitorilor: Albinoni – Adagio – piesă orchestrală fără solist; Iohann 

Christian Bach/ Henri Casadesus – Concert în Do minor pentru violă şi 

orchestră, partea I – solist Dan Liviu Cernat, iar la pupitrul dirijoral prof. 

Stelian Feraru; Antonio Vivaldi – Concertul pentru mandolină şi orchestră 

în Do major, solist  Dragoş Tudor – chitară; Johann Sebastiaan Bach – 

Concertul nr. 5 în Fa minor pentru pian 

şi orchestră – solistă Lilia Pârjol; 

Wolfgang Amadeus Mozart – Mica 

serenadă – simfonie de cameră în Sol 

major – la pian, solist Ovidiu Pârjol şi 

Johann Straus sr. – Radetzky Marsh, 

interpretată în acompaniamentul 

aplauzelor publicului. 

Pentru participanţi, a fost un 

moment muzical încântător. Ne-am 

îndepărtat de Sala Unirii, cu gândul la apropiatele  concerte oferite, de 

Crăciun şi de Anul Nou, de acele orchestre renumite din Viena.  
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O resursă online pentru studiul și învățarea limbii române 

 

 

Academia Română – prin Institutul de Cercetări pentru Inteligență 

Artificială „Mihai Drăgănescu‖ din București și Institutul de Informatică 

Teoretică din Iași – anunță lansarea publică a ―Corpusului de referinţă pentru 

limba română contemporană (CoRoLa)‖. 

Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu‖ al 

Bibliotecii Academiei Române, București, Calea Victoriei nr. 125, joi, 14 

decembrie 2017, începând cu ora 10:00.  

CoRoLa, rezultat al unui proiect prioritar al Academiei Române 

derulat pe parcursul a 4 ani, include peste un miliard de cuvinte selectate din 

publicații românești apărute după 1945 și peste 150 de ore de înregistrări 

vocale. Acest corpus este un instrument modern pentru studiul limbii 

române, în acord cu practicile curente la nivel internațional, precum și pentru 

crearea și adaptarea materialelor didactice de predare a limbii române pentru 

români și pentru străini, în egală măsură. 

La acest eveniment participă reprezentanți ai Academiei Române, 

Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti‖, Institutului de 

Filologie Română „A. Philippide‖, Universității din București, Universității 
―Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași, Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 

Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova și 
Institutului Limbii Germane din Mannheim, creatorul celui mai mare corpus 

al limbii germane. Informaticieni și lingviști vor prezenta procesul construirii 

corpusului, structura și utilitatea lui ca referință funcțională a limbii române 

contemporane literare. Proiectul corpusului este susținut și de Fundația 

Alexander von Humboldt, al cărei Secretar General adjunct va fi prezent la 

lansare. 

 

Biroul de presă al Academiei Române 

Persoane de contact: 

acad. Dan Ioan Tufiș, tufis@racai.ro  

prof.univ.dr. Dan Cristea, m.c.A.R., dcristea@info.uaic.ro  
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