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Gala premiilor BOGDANIA, expresia 

preţuirii şi promovării frumuseţii limbii 

române, a patriei milenare. 

       Cu certitudine limba este comoara de aur a 

unui popor, coloana vertebrală, altarul sufletului 

acelui popor. Vorbind de Regina graiului străbun, 

limba română, moştenitoarea limbii dace, a rămas 

şi va fi întotdeauna lumina sufletului românesc.  

     Limba română este hrana cea vie, lăsată de 

Dumnezeu, românilor şi urmaşilor lor, pe 

veşnicie! Limba română - comoara de aur a 

sufletului românesc, speranța noastră spre 

reunificarea românilor în hotarele străbune. 

În Ucraina se desfășoară de mai bine de 25 de ani 

un adevărat masacru al școlilor românești al căror 

număr scade de la un an la altul.  

Nu trebuie să rămânem indiferenţi faţă de grava 

situaţie din Ucraina în care peste jumătate dintre 

copiii români sunt educați și instruiți în limbile 

ucraineană și rusă (cca 61%), statul ucrainean 

stimulând abandonarea educației în limba română 

în favoarea celei în limba ucraineană (sau rusă).  

Românii din Ucraina şi alte ţări vecine poartă cu 

demnitate crucile și suferințele asumării acestei 

identități, apără identitatea de român, iar noi 

facem prea puţin pentru ei, fraţi de acelaşi neam. 

  „Sunt pline Siberiile de oasele celor care și-au 

asumat, în spațiul ex-sovietic, identitatea de 

român. Au gemut pușcăriile sovietice de Români 

care și-au iubit Țara necondiționat”. Poetul 

Grigore Vieru, un mare patriot, care a iubit 

limba strămoşească, neamul şi ţara mai presus de 

propria viaţă, afirma că: „Limba unui popor este 

chiar sângele acelui popor”. 

     Asociaţia cultural-umanitară Bogdania, revista 

de creaţie şi cultură Bogdania, înfiinţate de 

scriitorul Ionel MARIN din Focşani, şi-au propus 

de la început să promoveze valorile autentice ale 

culturii române, să constituie un liant spre zidirea 

altarului tainic din sufletul românilor. Şi pentru 

că trebuie acordată mare atenţie tinerilor talentaţi 

a organizat şi derulat deja opt ediţii ale 

Festivalului-concurs literar Bogdania. Deoarece 

am avut şi la ediţii anterioare concurenţi 

români stabiliţi în diferite ţări ale Europei am 

considerat ca necesar să-l transformăm în 

Festival-concurs internaţional de creaţie 

literară (poezie, proză scurtă şi eseu). 

      Festivalul - concurs internaţional de creaţie 

literară BOGDANIA, ediţia a VIII-a, organizat 

de ASOCIAŢIA CULTURAL-UMANITARĂ 

„BOGDANIA” şi de revista de creaţie şi cultură 

BOGDANIA din Focșani, având ca parteneri: 

Cenaclul ”Literar Ing.” din București condus de 

Prof. univ. Nicolae VASILE; Fundaţia Literar-

Istorică ”STOIKA”, preşedinte Florian 

Laurenţiu Stoica: Asociația Cultural 

Artistică ”JOC” -B.M.R., preşedinte Prof. 

Magda BĂCESCU; Societatea pentru cultură şi 

Literatură Română în Bucovina, preşedinte Prof. 

Carmen Andronachi din Rădăuţi, s-a finalizat pe 

data de 18 iunie 2019, într-o atmosferă de 

prietenie literară şi de aleasă prețuire pentru 

literatura şi cultura română.  

     În acest an Gala premiilor BOGDANIA  s-a 

ţinut la Bucureşti, în sediul AGIR.  

Juriul Festivalului Bogdania pentru ediția a 

VIII-a, iunie 2019 format din: 

1. Prof. univ. Nicolae VASILE, preşedintele 

juriului. 

2. Ionel MARIN, preşedintele Asociaţiei 

cultural-umanitare Bogdania. 

3. Ben TODICĂ (Australia), scriitor, editor, 

jurnalist, cineast, regizor, producător Tv. 

4. Geo CĂLUGĂRU, poet, prozator, critic 

literar, membru USR. 

5. Vasile GROZA, poet, prozator, dramaturg, 

membru USR. 

     Domnul Ionel Marin a mulţumit juriului 

pentru obiectivitate, onestitate şi participanţilor 

pentru acurateţea şi valoarea textelor trimise spre 

jurizare. Apoi a prezentat premianţii competiţiei 

literare Bogdania şi a înmânat Diplome, premii, 

cărţi şi reviste tinerilor prezenţi la festivitate.  

Premianţii ediţiei a VIII-a A Festivalului 

Bogdania, 2019, sunt: 

Secţiunea POEZIE 

Premiul I – DIDIŢĂ ANDREI SEBASTIAN, 

elev liceu, Bucureşti 
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Premiul II – GHEORGHE DAMARIS 

CRISTINA, studentă, Bucureşti 

Premiul II – CONUNOV ELVIRA, studentă, 

Chişinău 

Premiul III – MURGULEŢ SHIVANI SONIA-

ADRIANA, actriţă, Bucureşti  

Menţiuni:- PERŞINARU CRISTIAN GABRIEL, 

elev liceu, Bucureşti;  

CRUDU CRISTINA MARIA, liceu, Suceava  

Secţiunea Proză scurtă 

Premiul I – HURJUI ANDREEA 

DOROTHEEA, liceu, Bucureşti  

Premiul II – BELCIN IULIA, liceu, Constanţa  

Premiul III – BORCEA ANDREEA –IOANA, 

studentă, Focşani 

Menţiuni: – MATEI DIANA, studentă; 

IORDACHE ANDRA, studentă, Bucureşti  

Secţiunea Eseu 
Premiul I –GHEORGHE PATRICIA OFELIA, 

Studentă, Bucureşti 

Premiul II – DUMITRU MIHAELA, studentă, 

Focşani, judeţul Vrancea  

Premiul III– ENEA RAFAELA, liceu, Bucureşti 

       Trofeul Bogdania (Marele Premiu) la 

această ediţie l-a obţinut D-ra SCURTU 

BIANCA din CHIŞINĂU, Republica 

MOLDOVA, care anul trecut a obţinut Menţiune 

şi anul acesta punctajul maxim de 50 puncte. 

       Oamenii de cultură, poeţii, artiştii, iubitorii 

de frumos au slăvit şi cântat zestrea noastră 

strămoşească, victoriile, visele, înfrângerile dar şi 

speranţele. În mod deosebit poeţii au cultivat, cu 

sfinţenie, graiul părintesc, personalitatea şi 

originalitatea, mândria şi admiraţia faţă de 

înaintaşi şi dorinţa de îmbogăţire dar şi de 

înfrumuseţare permanentă a vorbirii româneşti. 

Ce frumos spunea Nichita Stănescu „Limba 

română este patria mea”, căci o patrie fără nume 

nu este patrie. Numai în dulcea rostire 

românească putem simţi, trăi şi iubi româneşte. 

Numai în graiul propriu ne preţuim părinţii, 

admira frumuseţile naturale, iubi soţia, copii şi 

neamul în care ne-am născut. Este nedrept şi 

primejdios să fie considerată limba maternă, ca o 

limbă de categoria a doua şi cu certitudine nici nu 

este aşa. Limba română, catedrala „zidită” pe 

teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic, binecu-

vântat de însuşi Dumnezeu şi plin de osemintele 

eroilor români. Dr. Larry L. Watts - „Orice 

popor care permite străinilor să-i definească 

eroii şi-a pierdut identitatea”.  

       Despre revista Bogdania care a împlinit 7 

ani de existenţă tipărită au adresat aprecieri 

pozitive următorii: Geo Călugăru, Vasile Groza, 

Doina Bârcă, George Terziu, Nicolae Rotaru, 

Magda Băcescu şi Nicolae Vasile, senior editor la 

revista Bogdania.  

Prof. univ. dr. ing. (Gl. Bg. (r)  Nicolae Rotaru, 

membru al USR şi al UZPR), a concluzionat: 

”Neobositul investitor de patriotism cultural şi 

pasiune literară, marele român al credinţei şi 

speranţei în mai binele neamului, Ionel Marin, 

arhitect de publicaţie care reuneşte între coperte 

eşaloane de creatori cu simţul iubirii de meleag 

(revistă care a absolvit şi a sărbătorit cei 7 ani de 

acasă prin acordarea unor diplome şi trofee, între 

cei onoraţi cu un premiu de excelenţă 

numărându-mă şi eu!) merită toată gratitudinea şi 

admiraţia pentru fapta sa mirabilă, pentru 

sârguinţa sa demnă de laudă, pentru finalitatea 

unui demers de promovare a talentului, de 

popularizare a valorilor, de menţinere în prim 

plan a limbii şi tradiţiilor naţionale. Drum bun la 

„şcolile cele mari”, BOGDANIA, felicitări 

tuturor care s-au înregimentat şi participă la 

ofensiva culturală focşăneană, cu extensie 

naţională şi internaţională, întru mai binele 

spiritual al trăitorilor şi gânditorilor români”! 

Prof. Geo Călugăru a precizat: „Revista de 

creaţie şi cultură BOGDANIA a împlinit în luna 

mai şapte ani de existenţă şi activitate 

neîntreruptă. Acest moment aniversar îmi oferă 

prilejul de a înfăţişa succint realizările sale, cu 

totul deosebite şi a privi cu încredere în viitor. 

Prin urmare este vorba despre 60 de apariţii, 

peste 5.000 de materiale diverse în 3.600 de 

pagini, implicând în realizarea lor, circa 2.500 de 

nume ale unor personalităţi de prim rang ale 

culturii naţionale dar şi nume în curs de afirmare, 

meritând a fi cunoscute şi încurajate. Este vorba 

despre elevi şi studenţi, acoperind în materialele 

create, aproape tot ceea ce înseamnă cunoaştere 

şi educaţie, cultura educaţiei fiind preocuparea de 

bază a conducerii revistei. Prin aceasta din urmă, 

vizându-se şi cizelarea caracterului". 

Prof. univ. Nicolae VASILE, strălucit om de 

ştiinţă şi de cultură, gazda evenimentului a 

precizat: ”Cât priveşte revista BOGDANIA, se 

poate spune că ea a depăşit stadiul de revistă, 

devenind, între timp, o adevărată ...mişcare 

culturală, şi aceasta nu numai la nivel naţional şi 

chiar internaţional. Materialele primite din afara 



Bogdania…………………………………………………………………...........An VII, Nr. 61-62/2019 

  
      5 

 
  

ţării, din Europa, din Australia, din Canada etc., 

atât pentru publicare, cât şi pentru concurs, 

dovedesc cu prisosinţă acest lucru. Domnul Ionel 

MARIN are un comportament nestandard, spune 

dânsul, reuşind să nu aibă ...orgolii nefaste şi să 

rămână atât de natural şi prietenos cu toţi 

colaboratorii. De altfel, succesul revistei se 

datorează şi faptului că domnul Ionel MARIN s-a 

înconjurat de colaboratori deosebit de valoroşi, 

care dau credibilitate şi valoare fiecărui număr de 

revistă”.  

       Şi în acest an Revista Bogdania a cărei 

deviză este şi va rămâne: diversitate în conţinut şi 

formă, originalitate şi calitate a acordat 

numeroase premii de excelenţă şi diplome. 

Pentru merite literare deosebite, pentru 

contribuții importante la promovarea culturii 

române, Asociația culturală Bogdania și 

revista Bogdania, poetul Ionel Marin din 

municipiul Focșani, a oferit Diplome de 

Excelență unor personalități din țară și din 

diaspora românească, printre care amintim: 

Nicolae Vasile, o Diplomă aniversară şi una 

pentru Cenaclul „Literar Ing.”, Florian Laurențiu 

Stoica, Doina Bârcă, Geo Călugăru, Vasile 

Groza, Nicolae Rotaru, Magda Băcescu, Carmen 

Andronachi, George Terziu, Ben Todică 

(Australia), Doru Dinu Glăvan, Alexandru Florin 

Ţene, Rodica Subţirelu, Gheorghe A. Stroia, 

Antoneta Rădoi, Viorel Martin, Ion C. Ştefan, 

Apostol Ştefan, Corneliu Cristescu,  Doina 

Ghiţescu, Cristian Petru Bălan (SUA), Florentin 

Smarandache (SUA), Elena Buică (Canada), 

Adina Panfil (Italia), Victor Ravini (Suedia), 

Silviu Sticea (Franţa), Ioan Raţiu, Stelian 

Gomboş, Adrian Nicolae Popescu, Maria 

Filipoiu, Marinela Stănescu, Angela Burtea, 

Corneliu Condurache, Simona Mateev, Tatiana 

Valea, Ion Croitoru, Radu Borcea, Costel Marin, 

Catrina Danciu și altor personalități din țară și 

diaspora prezente sau nu la festivitate. Prof. 

Magda Băcescu a înmânat din partea Asociației 

Cultural Artistică ”JOC” - B.M.R, domnilor 

Nicolae VASILE şi Ionel MARIN câte o 

Diplomă de excelenţă, însoţite de medalie,  

statuetă şi o atenţie la împlinirea a 65 de ani de 

viaţă a domnului Vasile şi în foarte curând a 

domnului Marin. Sunt convins că limba română 

are un viitor strălucit şi că îngrijind, cum se 

cuvine, coloana infinită a neamului, limba, 

pământul ţării şi credinţa strămoşească vom 

trăi bine şi asigura eternitatea minunatului 

grai românesc. Trebuie să asigurăm preţuirea, 

ataşamentul şi iubirea Patriei comune de către toţi 

cetăţenii indiferent de etnie şi credinţă. Conform 

Constituţiei la articolul 13, limba oficială în statul 

nostru este limba română, limba strămoşilor şi 

părinţilor noştri. Nu se poate admite să acceptăm, 

chiar de-ar fi un Cod administrativ de excepţie şi 

în baza principiilor autonomiei locale să oferim, 

la cererea unor minorităţi conlocuitoare, drepturi 

anormale, negăsite nicăieri în lume şi care pot 

lărgi aria neînţelegerilor dintre oameni.  

Obligatoriu pentru orişicine să ştie limba oficială 

şi apoi oricâte limbi străine ar învăţa să le 

vorbească, dar nu în Administrația Publică 

Locală, instituțiile publice aflate în subordinea 

acestora precum și serviciile publice din 

România. Învrăjbirea nu duce decât la 

deteriorarea relaţiilor dintre cetăţeni şi trebuie 

combătută ca atare.  

       Putem şi trebuie să devenim buni 

gospodari pe ogoarele patriei române, să 

facem din aceasta un colţ de rai, pentru toţi 

cetăţenii şi să participăm, fiecare după 

posibilităţi, la creşterea gloriei României în 

lume.  

       Personal și în numele Asociației Bogdania 

aduc calde mulţumiri membrilor Juriului, 

partenerilor, în mod special doamnei Magda 

Băcescu şi invitaților, tuturor concurenţilor 

premiați sau nu, participanţilor prezenți, în număr 

forte mare, la festivitate şi celor care sunt aproape 

de Bogdania şi de tinerii români talentaţi. Îndemn 

tinerii să continue munca de creaţie pentru că 

doar prin muncă și creație, ne realizăm visele și 

ajutăm la creşterea prestigiului literaturii, culturii 

române și a României în lume. LA MULȚI ANI! 
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Pagini de istorie 

 

Civilizatia a început la poalele CARPATILOR   

Numeroşi cercetători, arheologi, istorici şi 

oameni de ştiinţă din lume recunosc, afirmă 

deschis că primele fiinţe umane au apărut în 

Transilvania, mai exact în Ardeal. Există un 

document din Biblioteca de la Viena, 

despre trecutul fabulos al acestui teritoriu din 

spatiul Carpato-Danubiano-Pontic!  

    Civilizaţia străveche, mai veche cu 1000 de ani 

decât cea sumeriană, este localizată în estul ţării, 

la Cucuteni; Tăbliţele de la Tărtăria, sânt cu 1000 

de ani mai vechi decât cele Sumeriene. 

"Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi 

poporul român!.. răspândindu-se apoi atât spre 

răsărit cât şi spre apus! Acum 13-15 mii de ani" 

susţine arheologul american - WILLIAM 

SCHILLER  iar DANIEL RUZO afirma: 

"Carpaţii sunt într-o regiune a lumii unde este 

situat centrul european al celei mai vechi culturi 

cunoscute la ora actuală". Meționez câteva noi 

descoperiri care atestă cele afirmate. 

     De curând cel mai vechi schelet de umanoid a 

fost găsit în Râmnicu Vâlcea, poreclit “pescarul 

de la lacul Getic”, fiind datat la 1 milion de ani; 

Civilizaţia străveche, mai veche cu 1000 de ani 

decât cea sumeriană, este localizată în estul ţării, 

la Cucuteni; Tăbliţele din Munţii Neamţului, tot 

mai vechi decât tăbliţele sumeriene cu 1000 de 

ani; Descoperirea din Masivul Bucegi, din anul 

2003 – 11 August 2003: ”americanii şi românii 

pătrund sub masivul Bucegi şi descoperă o sală 

a proiecţiilor cu holograme care au arătat istoria 

adevărată a Terrei, au descoperit amfora cu aur 

monoatomic, care duce la longevitate, adică 

o persoană poate trăi mii de ani în acelaşi corp 

fizic, dacă ar consuma aşa ceva în anumite 

perioade stabilite”; Cel mai vechi cuptor, de pe 

această planetă, de topit metale s-a găsit la 

Câmpeni; a fost atestat la aproximativ 6000 de 

ani î.e.n.; Sarmizegetusa – alt loc special conform 

celor de la BBC: ”s-ar afla nişte artefacte 

fabuloase sub acest loc (arhiva atlanţilor)” și 

multe altele. 

     Chiar şi după dispariţia Atlantidei, multiplele 

ei colonii din lumea întreagă au păstrat 

supravieţuitori care au moştenit ecouri ai aceste 

civilizaţii, mai ales în Europa, îndeosebi în 

Spaţiul Carpatic, salvatorul populaţiilor europene 

pe timpul glaciaţiei, de unde s-au răspândit în 

timp, în Bazinul Mediteranian, Egipt, Asia Mică, 

Mesopotania, nordul Africii, Marea Rgee (Creta), 

coasta răsăriteană a Asiei Mici, Canaan şi 

deasemeni, din Spaţiul Carpatic spre continentul 

asiatic, în primul rând, în India şi de aici, în 

întreg Extrem Orient. Aceleaşi ecouri au ajuns în 

Americi (America de Nord, America Centrală şi 

America de Sud).  

În acest sens, există multiple dovezi din domeniul 

istoriei, artei, scrierii. În toate aceste orizonturi, 

aceste principale elemente de simboluri şi scriere, 

sunt observate și în Peştera Altamira din Spania. 

 
       Unii dintre cei mai renumiţi arheologi ai 

lumii sunt uluiţi şi  recunosc vechimea şi 

perfecţiunea culturii înflorite pe meleagurile 

noastre străbune cu mult înaintea cunoscutelor 

civilizaţii greceşti şi romane. 

Continuitatea noastră ca popor evoluat încă de la 

răsăritul civilizaţiei mondiale este dovedită, de 

asemenea, prin tradiţiile populare care s-au 

păstrat până în vremea noastră.  

Discontinuitatea noastră ca popor şi ca limbă 

există numai în mintea acelora pentru care 

adevărul şi dovezile ştiinţifice remarcabile nu 

înseamnă nimic, fiindcă minciuna şi 

dezinformarea perpetuate de-a lungul anilor sunt 

aliaţii lor la care, spre ruşinea lor, nu renunţă… 

 

Noi avem sacra datorie faţă de contemporani 

şi faţă de urmaşi de a prezenta adevărul, aşa 

cum a fost scos la iveală din ceaţa trecutului, 

iar expoziţia recent deschisă în New York 

despre cultura vechii Europe, în care 

aportul popoarelor care au trăit pe teritoriul 

României de azi, este de 80%, ne îndreptăţeşte 

să spunem lumii, din nou, tare şi răspicat: 

"Noi nu suntem urmaşii Romei! - Civilizatia 

noastra a existat înaintea Romei"… 

 
 

Prof. Mariana Terra 

Se restabileşte dreptatea! A câta oară? 

 

Societatea Internaţională "Reînvierea Daciei" şi 

revista "Dacia magazin" se mândresc cu faptul 

că ideile şi dovezile  despre vechimea şi 

prioritatea culturii daco-geţilor în ansamblul 

concertului mondial cultural  -  idei ilustrate cu 
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competenţă în cartea doctorului Napoleon 

Săvescu, "Noi nu suntem urmaşii Romei" - îşi 

găsesc confirmarea, o dată în plus, în expoziţia 

deschisă în New York la "Institutul pentru 

studiul lumii antice" din cadrul Muzeului 

Universităţii din Manhattan ( 15 E 84 St ) unde 

pot fi văzute şi admirate exponate uluitoare ce 

dovedesc, fără niciun dubiu, că CEA MAI 

VECHE CULTURĂ A LUMII A FOST ÎN 

SPAŢIUL NOSTRU DE ORIGINE (s.r.) 

  

"THE NEW YORK TIMES", cel mai prestigios 

ziar din Statele Unite ale Americii, publică, la 1 

decembrie a.c. - în secţiunea Science - un articol 

despre această expoziţie, articol scris de John 

Noble Wilford şi intitulat "A Lost European 

Culture, Pulled From Obscurity". 

Prezentăm mai jos fragmente din acest articol. 

  

O CULTURĂ EUROPEANĂ PIERDUTĂ, 

SCOASĂ DIN OBSCURITATE 

Înaintea gloriei care a fost Grecia şi Roma, 

înainte chiar de primele oraşe ale Mesopotaniei 

sau a templelor de-a lungul Nilului, au trăit în 

valea de jos a Dunării şi la poalele Balcanilor 

oameni care au fost primii în artă, tehnologie şi 

comerţ la mare distanţă. 

Timp de 1.500 de ani, începând mai devreme de 

anul 5.000 Î.Chr., ei au lucrat pământul şi au 

construit oraşe, unele cu 2.000 de locuinţe. Ei au 

fost meşteri pricepuţi în arta bronzului, noua 

tehnologie a acelui timp. În mormintele lor s-a 

găsit o varietate impresionantă de ornamente de 

cap şi bijuterii pentru gât şi, într-un cimitir, au 

fost descoperite, ca ansamblu de aur, cele mai 

vechi artifacte din întreaga lume. 

Uluitoarele desene ale vaselor vorbesc de 

rafinamentul limbajului vizual al culturii lor... 

Peste 250 de artifacte muzeale din Bulgaria, 

Moldova şi România sunt expuse pentru prima 

dată în Statele Unite. 

Doctorul David W. Anthony, profesor de 

antropologie la colegiul Hartwick din Oneonta, 

NY, curatorul expoziţiei: "Vechea Europă a fost 

printre cele mai sofisticate şi tehnologic avansate 

locuri din lume" şi a devzoltat "multe dintre 

semnele politice, tehnologice şi ideologice ale 

civilizaţiei."... 

  

La recenzia făcută expoziţiei, Roger S. Bagnall, 

director al institutului, a mărturisit că până acum 

"Foarte mulţi arheologi nu auziseră de aceste 

vechi culturi europene". Admirând ceramicile 

colorate, Dr. Bagdall, un specialist în arheologia 

egipteană, a remarcat că, în acel timp, "egiptenii 

cu siguranţă nu făceau vase ca acestea." 

Un catalog al expoziţiei, publicat de Princeton 

University Press, este primul compendiu de 

cercetare în engleză despre descoperirile Vechii 

Europe... Cartea include eseuri ale experţilor din 

Marea Britanie, Franţa, Germania, Statele Unite 

şi din ţările în a existat acea cultură... 

Pe un vast teritoriu care acum aparţine Bulgariei 

şi României, oamenii s-au stabilit în sate cu una 

sau mai multe case adunate înăuntrul gardurilor. 

Casele, unele cu două etaje, erau încadrate în 

lemn, cu pereţi în tencuială de argilă şi podea din 

pământ întărit... 

Câteva oraşe ale oamenilor din Cucuteni,... o 

cultură robustă din nordul vechii Europe, au 

crescut la mai mult de 800 de acri, ceea ce 

arheologii consideră un spaţiu mai mare decât 

orice altă aşezare umană cunoscută în acel timp. 

Excavaţii viitoare au rolul de a descoperi dovezi 

definitive ale palatelor, templelor sau ale 

clădirilor civice mari... 

 

Una dintre cele mai cunoscute (figurine) este 

figura în argilă arsă a uni om care şade, cu umerii 

aplecaţi şi mâinile la faţă, ca într-o contemplare. 

Numit "Gânditorul", această piesă şi o figurină 

feminină au fost găsite într-un cimitir al culturii 

Hamangia, în România... 

Un set de 21 de figurine feminine mici, aşezate în 

cerc, a fost găsit într-un site aparţinând perioadei 

pre-Cucuteni din nord-estul României... 

"Gânditorul", de exemplu, eşti tu sau eu, 

arheologii şi istoricii confruntaţi cu şi perplecşi 

de către o cultură "pierdută" din sud-estul 

Europei, cultură care a avut o viaţă adevărată 

înainte ca un singur cuvânt să fi fost scris şi o 

singură roată mişcată."... 
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Felicia NICHITA-TOMA 

 

Bucovina cedată, răpită şi înstrăinată 

 

 
 

     S-au împlinit 79 de ani de la cedarea, 

răpirea şi înstrăinarea de Ţara–mamă a 

nordului Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutului 

Herţa. Or, Golgota neamului românesc a 

început de la 28 iunie 1940. La 26 iunie 1940, 

la București este primit ultimatumul URSS - 

cedarea Basarabiei și nordului Bucovinei, 

urmare a   ruşinosului Pact Ribbentrop-

Molotov. 
     În acel tragic moment istoric, România era 

guvernată de Regele Carol al II-lea care făcuse 

un lucru inadmisibil pentru un conducător  – a 

lichidat fizic persoana charismatică a Căpitanului 

și întemeietorului Legiunii Arhanghelului Mihail 

– Corneliu Zelea Codreanu, precum și a altor 

membri de vârf ai legiunii, înscenând o evadare 

din închisoare. Omorârea și arestările în proporție 

de 90% din conducerea Legiunii Arhanghelului 

Mihail i-a dezorganizat pe legionari, aducând la 

cârma mișcării o persoană mediocră și foarte 

controversată, precum Horia Sima. Legionarii se 

răzbună pe guvernare prin asasinarea Primului-

ministru Armand Călinescu, după care oamenii 

regelui Caroll II-lea reacționează prin metode 

medievale, atentatorii fiind executați pe loc și 

lăsați cu zilele să putrezească în stradă. În acele 

tragice zile având loc  sute de execuții. 

Primind ultimatumul, Regele Carol II-lea, rămas 

fără parlament, convoacă Consiliul de Coroană în 

două ședințe – la amiază și în seara zilei de 27 

iunie 1940, în componența a 27 de miniștri și 

consilieri regali. În cea de-a doua şedinţă a 

Consiliului 19 acceptă cedarea teritoriului, iar 

șase membri ai guvernului au votat pentru 

rezistență pe Nistru: Nicolae Iorga, Victor 

Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ștefan 

Ciobanu, Ernest Urdăreanu). 

Guvernul sovietic a cerut evacuarea Basarabiei și 

a nordului Bucovinei în termen de patru zile, 

Acest termen nu a fost însă respectat. 

Administrația și Armata română cedează şi se 

retrag de pe teritoriile dintre Prut și Nistru ale 

României, din nordul Bucovinei, iar în ziua de 28 

iunie 1940 primele unități militare sovietice 

pătrund în teritoriile supuse ultimatumului. Astfel 

începea ocuparea criminală de către armata 

sovietică a teritoriilor românești, foste părți 

ale Principatului Moldova Independent, 

numite  Basarabia și Bucovina, părți ale 

României ca succesoare de drept a 

Principatului Moldova și Principatului 

Munteniei (Historia ro.). 
Retragerea trupelor române, depășite de 

formațiuni motorizate sovietice şi hărţuite de 

acestea,  a fost îngreunată și de etapele lungi, pe 

care erau forțate să le execute, precum și din 

cauza intenției guvernului român de a nu provoca 

incidente cu trupele sovietice.  

Înarmată până în dinţi, cu tancuri, în dimineaţa 

zilei de 29 iunie, armata sovietică,  ocupând 

Cernăuţiul şi nordul Bucovinei, a pătruns în 

Herţa, care nu figura în Pactul Hitler-Stalin din 

23 august 1939. Crezând că este o greșeală, 

căpitanul Ioan Boroș, care comanda Bateria 1, 

instalată pe poziție în sprijinul unui detașament 

de infanterie,  însoțit de sublocotenentul de 

rezervă Alexandru Dragomir și de câțiva soldați, 

a încercat să-i oprească, explicându-le rușilor că 

au trecut limita de demarcație și că trebuie să se 

întoarcă. Pentru a-i intimida și a-i convinge, 

sublocotenentul Dragomir a tras un foc de pistol 

în aer. Atunci sovieticii au tras cu mitralierele de 

pe tancuri, căpitanul Ioan Boroș, sublocotenentul 

Alexandru Dragomir și un soldat evreu pe nume 

Solomon, au căzut morţi. Împrejurările morții 

căpitanului Ioan Boroș au fost confirmate de 

către C. Arig, fost soldat în bateria căpitanului 

Ioan Boroș, emigrat apoi în Israel. 

Căpitanul Ioan Boroș era căsătorit de zece luni și 

aștepta un copil, pe care nu i-a fost dat să-l vadă 

vreodată. Cu un an mai târziu, după eliberarea 

Basarabiei și nordului Bucovinei, guvernatorul 

Bucovinei a dispus ridicarea la Herța a unei troițe 

în amintirea celor trei eroi români,  căzuți la 

datorie. La parastasul de pomenire ce a avut loc 

la școala din localitate, unde a fost prezentă şi 
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soția cu fiica Ionița a căpitanului Ioan Boroș, 

guvernatorul Bucovinei a prins la gâtul fetiței de 

un an o cruciuliță de aur, pe care scria: ”De la 

tăticul tău”. Trupul căpitanului Ioan Boroș a 

fost înmormântat la Dorohoi cu onoruri 

militare, ulterior a fost reînhumat la Bacău. 

După răpirea şi ocuparea teritoriilor Ţării de 

Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare au început 

masacrele românilor în Lunca Prutului, la 

Fântâna Albă, deportările în Siberia, 

Kazahstan, exterminaţi în gulaguri şi 

închisori, decedaţi de foame şi muncă silnică 

în lagărele morţii de pe ţărmurile lacului 

Onega etc. 

 

 

 

Ion Varta despre 28 iunie 1940: “Ce eliberare, 

când este vorba despre aproximativ un milion 

de victime? A fost un genocid în toată legea” 

 

Istoricul Ion Varta susține, în emisiunea 

"Oamenii cetății" de la Radio Chișinău, că, în 

urma ocupației din 28 iunie 1940, autoritățile 

sovietice au făcut un milion de victime în 

Basarabia, prin înfometare, asasinări, 

deportări, arestări, muncă forțată, impozitări 

etc., transmite Romanian Global News. 

„Din păcate, o parte din cetățeni au rămas în 

prizonieratul propagandei sovietice care a făcut 

ravagii în mentalul nostru colectiv, ne-a inoculat 

idei absolut aberante, iar unii continuă să 

debiteze cu nerușinare aceste monstruozități. 

Care eliberare, când este vorba de peste un milion 

de victime în rândul locuitorilor fostei RSSM. Un 

scurt martirologiu: circa 400 de mii de oameni au 

fost victime ale foametei organizate, cifra este 

una șocantă, întrucât RSSM în debutul acelui 

flagel cumplit avea un milion și 800 de locuitori. 

O rată mai mare a mortalității n-a fost înregistrată 

nici în timpul Holodomorului din Ucraina. 

Ucrainenii au transformat acest caz dramatic într-

o tragedie națională, nu ai voie să pângărești 

această pagină tristă care a făcut ravagii în rândul 

națiunii ucrainene dar și minoritare, inclusiv 

românii transnistreni din RSSM, au murit pe-un 

cap. 626 de mii de persoane au fost duse la munci 

forțate. 

De asemenea, cred că cifra de 72 de mii, 68 de 

mii înainte se vehicula, a celor deportați, este una 

incorectă, deoarece metodologia de calculare este 

una vetustă. Nu s-a luat în calcul cei care erau în 

burta mamei, femeile însărcinate, îmbarcate în 

vagoane și cei care s-au născut acolo, până în 56-

57, când au revenit acasă, iar unii au rămas acolo. 

Prin urmare, cifra celor deportați este mai mare, 

eu cred că este vorba de 120-130 de mii de 

oameni. Încă o categorie de victime – cei care au 

fost asasinați, nu avem o cifră exactă, dar cred că 

este vorba de la câteva mii la peste 10 mii. A fost 

un genocid în toată legea", susține istoricul Ion 

Varta. 

 

 

Români nu uitați Istoria! 27 de ani de la bătălia 

de la Tighina - cea mai violentă confruntare între 

trupele basarabene și separatiștii transnistreni 

susținuți de armata rusă 

 

În aceste zile se împlinesc 27 de ani de la luptele 

de la Tighina, unde în timpul războiului de la 

Nistru din 1992, au avut loc cele mai violente 

confruntări între trupele basarabene și separatiștii 

transnistreni susținuți de armata rusă, transmite 

Radio Chișinău, preluat de Romanian Global 

News. 

Forțele basarabene controlau aproape întreg 

orașul până la Nistru la un anumit moment, însă 

bătălia s-a încheiat odată cu intervenția militarilor 

ruși de partea separatiștilor transnistreni, 

schimbând raportul de forțe. 

Pe 19 iunie, a avut loc un atac al gardiștilor şi 

cazacilor transnistreni asupra poliției din R. 

Moldova din Tighina. Polițiștii au reușit să se 

mențină pe poziții, iar noaptea târziu în ajutor le-

au venit alte detașamente de polițiști şi voluntari 

de la Varnița. 
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În dimineața zilei de 20 iunie, orașul era în cea 

mai mare parte sub controlul trupelor basarabene. 

Tancuri ale Armatei a 14-a a Federației Ruse au 

încercat să forțeze podul dinspre Tiraspol spre 

Tighina, dar au fost oprite de basarabeni. 

Așa au început cele mai sângeroase lupte de pe 

întreaga durată a războiului de la Nistru. Timp de 

două zile, pe 20 şi 21 iunie, asupra Tighinei s-a 

tras cu armament greu. Concomitent au fost 

atacate localitățile din vecinătate. 

În luptele de la Tighina, un rol important l-au 

avut voluntarii, care și-au pus benevol viața în 

pericol, pentru a apăra teritoriul Republicii 

Moldova. : 

„În prima zi a fost foarte crâncen. Noi am ajuns 

până la pod. A doua zi așteptam tancurile ca să 

vină, prima zi nu au fost. Dar tancurile erau deja 

și în Tighina, pe la întreprinderi ascunse. A fost o 

luptă foarte grea. Noi am luptat cu Armata a 14-a, 

cu armata rusă, care a provocat tot războiul 

acesta", își amintește Sergiu Caracai, președintele 

organizației de voluntari din Republica Moldova. 

În final, trupele ruse şi cele transnistrene au reușit 

să forțeze podul şi să intre în oraș. 

Se estimează că, în urma luptelor de la Tighina, 

şi-au pierdut viața aproximativ 200 de militari şi 

civili basarabeni, alți 300 au fost răniți. 

 
 

 

Ultimul mesaj al papei Francisc: Să construiţi 

o patrie mai dreaptă! 

 

   Suveranul Pontif a făcut un apel la unitate şi la 

credință, adăugând că se va ruga pentru 

români: "Să construiţi o patrie mai dreaptă şi 

mai fraternă. Vă încredinţez Maicii Domnului 

pe toţi". 

 

   "Fecioara Maria să-și întindă ocrotirea ei de 

mamă peste toți cetățenii României care, în 

decursul istoriei, și-au pus întotdeauna încrederea 

în mijlocirea ei. Fecioarei Maria vă încredințez 

pe voi toți și mă rog pentru ca ea să vă 

călăuzească pe calea credinței".  

"Ura este cel mai periculos lucru, boala cea 

mai periculoasă care poate să dea peste o 

societate, pentru ca ea este întotdeauna 

organizată, e incitata. Ea este organizată de 

obicei de intelectuali ticăloşiţi, care şi-au 

trădat statutul de intelectuali, care se 

înregimentează într-o ideologie. Ideologia nu 

mai este deja gândire intelectuală pură, ci este 

o gândire angajată afectiv, care nu are o 

relaţie obligatorie cu adevărul". Papa Francisc 

a transmis în discursul său un mesaj puternic: "În 

Biserica lui Christos e loc pentru toţi. Biserica e 

loc de întâlnire".    

"Să mergem împreună înainte!", a fost mesajul 

reluat şi în comunitatea de rromi. "Am venit ca 

pelerin şi frate, mă întorc acasă îmbogăţit. Vă 

mulţumesc şi vă duc cu mine. Vă cer o mare 

favoare: să vă rugaţi pentru mine. Vă 

mulţumesc!", a spus Papa Francisc la finalul 

discursului său. 
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Suveranul Pontif s-a aflat, pe 02 iunie 2019, la 

Blaj, unde a avut loc ceremonia de beatificare 

de la Câmpia Libertăţii a celor şapte episcopi 

greco-catolici martiri morţi în închisori 

comuniste. 

În jur de 100.000 de pelerini s-au aflat în micul 

oraş din judeţul Alba, care are o mare 

însemnătate religioasă şi istorică pentru catolici şi 

pentru România. 

Sfânta Liturghie a fost oficiată de la ora 11, prilej 

cu care a avut loc şi beatificarea.  

Papa Francisc vorbit despre vindecarea orbului 

din naştere de către Iisus, iar apoi despre cei 

şapte episcopi beatificaţi. 

"Aceste ţinuturi cunosc bine ceea ce înseamnă 

suferinţa oamenilor atunci când greutatea 

ideologiei sau a regimului este mai puternică 

decât viaţa şi se pune deasupra a toate, că normă 

a vieţii înseşi şi a credinţei persoanelor; când 

capacitatea de decizie, libertatea şi spaţiul pentru 

creativitate este redus şi de-a dreptul eliminat. 

Voi aţi suferit din cauza discursurilor şi acţiunilor 

bazate pe discreditare, care duceau până la 

expulzarea şi distrugerea aceluia care nu putea să 

se apere şi reduceau la tăcere vocile disonante, îi 

avem în minte, în mod deosebit, pe cei şapte 

episcopi greco-catolici pe care am avut bucuria 

să-i proclam fericiţi. În fata persecuţiei aprige din 

partea regimului, ei au dat dovadă de o credinţă şi 

de o iubire exemplare pentru poporul lor. Cu 

mare curaj şi tărie interioară, au acceptat să fie 

supuşi la o dura detenţie şi la tot felul de cruzimi, 

decât să renege apartenenţa la iubita lor Biserica. 

Aceşti păstori, martiri ai credinţei, au recâştigat şi 

au lăsat poporului român o preţioasa moştenire pe 

care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate 

şi milostivire", a spus papa Francisc. 

"Noi, ascultând dorinţa fratelui nostru cardinal 

Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii 

Greco-Catolice Romane, a mai multor confraţi 

intru episcopat, precum şi a multor credincioşi, 

după ce am primit părerea exprimată de 

Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, cu 

Autoritatea Noastră Apostolică dispunem ca 

Venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu, Valeriu 

Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Ţiţ 

Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi 

Iuliu Hossu, episcopi şi martiri ai Bisericii din 

România şi păstori după inima lui Hristos, 

mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării şi a 

păcii, să fie de acum înainte numiţi Fericiţi şi să li 

se poată celebra sărbătoarea în locurile şi după 

legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an 

la 2 iunie. În numele Tatălui, al Fiului şi al 

Sfântului Spirit. Amin". Pentru Liturghia de 

Beatificare a fost construit un tron arhieresc cu 

puternice semnificaţii spirituale şi simbolice, cel 

care l-a realizat fiind Andu Mărginean, originar 

din Sibiu, absolvent al Universităţii de Artă 

Bucureşti. Crucea, tronul şi amvonul folosite de 

papa Francisc la slujba de la Blaj sunt construite 

din lemn din fostele închisori comuniste de la 

Sighet şi Gherla. 

 

  

După ceremonialul religios, Papa Francisc a avut 

în program o întâlnire cu comunitatea rromă din 

Blaj, unde a rostit ultimul discurs al vizitei. 

La Blaj au fost prezenţi: preşedintele Klaus 

Iohannis şi premierul Viorica Dancilă. 

Papa Francisc şi-a încheiat, duminică, 02 iunie 

2019, ora 17:30, la Sibiu, vizita de trei zile în 

România. 

 

 

Dr. Stelian Gomboş 

 

Doisprezeece ani de la trecerea la cele veşnice a 

Preafericitului Părinte Teoctist Arăpaşu – 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

(1915 – 2007) 

 

Frânturi de gânduri şi sentimente despre 

momentul marii sale treceri… 

  

Dacă ar fi totuşi, să mă bucur de ceva 

anume în aceste zile, vremuri şi momente de 

reculegere şi reflecţie, este faptul că iată, de două 

milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei 

creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne 

omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei 

precum şi personalităţile marcante, universale şi 
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naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi 

locurile cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţăturile 

ori scrierile lor mult folositoare!...  

Acum, în aceste vremuri, în urmă cu 

doisprezece ani, am fost părtaşii trecerii la cele 

veşnice a P.F. Părinte Teoctist – Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române - mare cunoscător şi 

mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti, 

totodată apologet al dreptei credinţe creştine, care 

şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în 

Dumnezeu crucea vieţii şi a slujirii Bisericii lui 

Iisus Hristos, vreme de foarte mulţi ani!…  

De aceea, pentru noi, începând cu anul 

2007, ziua de 30 Iulie, va comemora totdeauna, 

acest eveniment închinat despărţirii doar 

vremelnice şi numai pământeşti de cel de-al 

cincilea Întâistătător al Bisericii noastre 

strămoşeşti – naţionale, Părintele duhovnicesc al 

Ţării Româneşti a sfârşitului de veac XX şi 

începutului celui de-al XXI – lea, ierarhul, 

slujitorul şi monahul Teoctist, originar din 

Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi din patria 

luceafărului Mihai Eminescu!... 

Drept urmare, în iureşul acestor zile, la 

împlinirea a doisprezece ani de la moartea şi 

înmormântarea sa, mi-am adus aminte de viaţa, 

opera şi activitatea covârşitoare şi debordantă a 

Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, a cărui 

plecare dintre noi, neaşteptată şi mai ales 

nedorită, o regretăm foarte mult cu toţii!...  

De ce acest lucru, pentru că odată cu 

plecarea sa dintre noi am senzaţia că se încheie o 

epocă, o generaţie şi o pleiadă formidabilă de 

slujitori ai altarului străbun; şi îndeosebi fiindcă îi 

regretăm calităţile sale, personalitatea lui 

remarcabilă şi admirabilă, abilităţile sale foarte 

competente în disciplina teologică şi în 

spiritualitatea tradiţională şi autentic – 

mărturisitoare a Părinţilor Bisericii, pe care ni le-

a cultivat nouă în orice loc şi în orice timp, cu 

atâta dăruire, dragoste şi abnegaţie!...  

El este şi va rămâne în continuare, în 

conştiinţa discipolilor, profilul teologului, a 

cărturarului şi a omului de cultură cu deschidere 

spre universal, spre consistenţă şi acribie 

ştiinţifică, transmisă nouă cu foarte multă rigoare, 

acuitate şi exactitate!...  

Cu vaste şi avizate cunoştinţe în cele mai 

diverse discipline culturale, istorice şi teologice, 

Părintele Patriarh inspira tuturor foarte multă 

seriozitate, sinceritate, mult discernământ şi 

foarte multă blândeţe, nobleţe şi cuminţenie 

spirituală, transpunându-ne întotdeauna, într-o 

stare de confort sufletesc şi de bucurie 

duhovnicească!...  

Tocmai din această cauză era foarte 

apreciat, foarte admirat de foarte multă lume, 

bucurându-se de o popularitate ieşită din comun, 

drept pentru care mai era probabil, şi invidiat!...  

El, Arhipăstorul cu chipul veşnic luminos, 

a fost întotdeauna, consecvent probităţii sale 

intelectuale, morale şi sufleteşti!... 

Pentru acest fapt a fost foarte solicitat, 

fiind implicat în foarte multe acţiuni şi activităţi, 

în diferite comisii bisericeşti, teologice, culturale 

şi academice, din cadrul diferitelor instituţii şi 

universităţi româneşti ori străine, şi aceasta 

pentru că metodele şi normele sale de lucru, de 

evaluare şi cercetare erau cu adevărat ştiinţifice, 

actuale şi foarte eficiente!...  

Mai remarcăm faptul că a fost mult iubit 

de toată lumea, de toate vârstele şi categoriile 

sociale, intelectuale ori culturale: tineri, elevi-

seminarişti, studenţi-teologi, preoţi, călugări şi 

credincioşi, ajutându-i pe foarte mulţi dintre ei 

prin recomandările şi sfaturile pe care le-a dat 

fiecăruia în parte, ori de câte ori a fost solicitat!...  

Colaborator apropiat şi sfetnic luminat al 

multor profesori şi ierarhi – fiindcă cei mai mulţi 

dintre ei îi datorează ascendenţa şi evoluţia, atât 

spirituală cât şi socială ori profesională; 

îndrumător a multor studenţi şi doctoranzi, păstor 

duhovnicesc a atâtor generaţii de preoţi şi 

călugări, membru a foarte multe organisme de 

specialitate din ţară şi de peste hotare, am 

observat cum, la înmormântarea sa l-au plâns şi l-

au regretat cu toţii, fiind conştienţi de marea 

pierdere ce li s-a pricinuit!...  

Cu alte cuvinte, noi creştinii ortodocşi 

români şi nu numai, am petrecut Vineri – 03 

August anul 2007, în Catedrala Patriarhală din 

Bucureşti – acolo (de) unde şi-a desfăşurat 

activitatea pastoral – misionară şi culturală, şi 

unde vor aştepta osemintele sale pământeşti până 

la obşteasca înviere - alături de alţi trei mari 

înaintaşi, Patriarhi ai României - pe unul dintre 

cei mai mari cărturari, teologi, ierarhi şi ctitori de 

cuget, spiritualitate şi simţire românească al 

veacului nostru, cu o largă deschidere şi 

recunoaştere internaţională!… 

  Spicuind doar fragmente şi frânturi din 

impresiile şi sentimentele de fiască recunoştinţă 
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şi preţuire, ce-mi copleşesc mintea şi inima în 

aceste momente, m-am dus cu gândul la slujba 

înmormântării acestui mare ierarh, teolog şi 

cărturar al Bisericii noastre Româneşti, promotor 

şi apărător al valorilor culturii şi spiritualităţii 

noastre, totodată şi a ecumenismului celui 

adevărat, promovat atât în ţară cât şi dincolo de 

graniţele ei… şi mă uitam cum au participat toţi 

membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, întâistătătorii şi reprezentanţii celorlalte 

biserici ortodoxe surori, în frunte cu Sanctitatea 

Sa Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului, care a fost în ultimii ani de 

foarte multe ori în România şi care l-a iubit şi 

preţuit pe Părintele Patriarh Teoctist într-un mod 

cu totul special; conducătorii şi reprezentanţii 

celorlalte culte şi confesiuni din România precum 

şi din străinătate, în frunte cu delegaţia special 

sosită de la Vatican; apoi conducătorii politici şi 

militari ai ţării, în frunte cu preşedintele şi cu 

primul-ministru – care a decretat ziua prohodirii 

sale drept zi de doliu naţional, după cum de altfel 

a (şi) meritat!...  

Aşadar, toţi aceştia au venit să-l 

prohodească, alături de marea mulţime de 

credincioşi veniţi din toată ţara cu trenul ori cu 

maşinile sau cu autocarele, de asemenea foarte 

mulţi oameni de ştiinţă şi de cultură, studenţi, 

cunoscuţi ori apropiaţi şi foarte mulţi alţii, încât a 

fost un ocean de oameni, o mulţime imensă, de-a 

dreptul covârşitoare şi impresionantă...  

Toţi aceştia au dorit să fie martori şi 

părtaşi la acest eveniment şi moment istoric unic 

în felul său, înălţător şi crucial în viaţa Bisericii 

noastre!... 

 Drept urmare, în acele zile, am constatat 

cu bucurie şi cu mult optimism că poporul nostru 

dreptcredincios, dimpreună cu slujitorii sfintelor 

altare din toată ţara şi din străinătate, în dangătul 

clopotelor şi în rostirea pioasă a sfintelor slujbe 

de pomenire, au ştiut în urmă cu nouă ani, să-şi 

conducă şi să-şi cinstească Păstorul lor spiritual, 

care le-a purtat grija celor sufleteşti, în toate 

ţinuturile ţării (şi în diaspora românească) – în 

diferitele ascultări şi trepte ierarhice pe care le-a 

parcurs în atâţia zeci de ani, iar în cea de Patriarh 

timp de peste douăzeci de ani, în vremuri şi în 

condiţii nu întotdeauna uşoare, ba dimpotrivă, 

foarte vitrege, care l-au marcat şi pe care le-a 

evocat şi regretat cu toată sinceritatea şi 

convingerea!...  

Am mai observat faptul, pe parcursul 

acelor zile, că acest eveniment a fost foarte 

mediatizat şi a meritat acest lucru cu prisosinţă, 

căci a trecut la cele veşnice Blândul Păstor 

Duhovnicesc al bisericii noastre străbune şi a 

poporului nostru românesc, majoritar ortodox!...  

Am văzut, în tot acel răstimp, foarte multă 

lume, şi clericală şi laică, plângându-l pe 

părintele lor, simţindu-se de acum încolo părăsiţi 

şi văduviţi, dar convinşi că Arhiereul Teoctist a 

plecat să se întâlnească cu Domnul şi Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos – Arhiereul Cel Veşnic – pe 

Care l-a slujit cu atâta dragoste şi devotament 

întreaga sa viaţă!...  

Mai spun încă odată, că am fost foarte 

impresionat de liniştea şi starea de reculegere în 

care s-a desfăşurat întreaga slujbă şi îndeosebi, 

momentul procesiunii şi al punerii sale în 

mormântul anume pregătit, unde va fi de acum 

încolo alături de predecesorii săi: Miron, 

Nicodim, Iustinian şi Iustin – Vrednicii Patriarhi 

pe Scaunul istoric şi duhovnicesc al Ţării noastre 

Româneşti!...  

Am mai remarcat că lumea 

conştientizează adevărul şi realitatea că nu va 

putea fi elaborată istoria contemporană a Bisericii 

Ortodoxe Române şi a ţării noastre, fără cel de-al 

cincilea Patriarh al României; din motivul că 

scriitorul, cărturarul, monahul, teologul şi 

arhiereul Teoctist este o adevărată piatră de hotar 

pentru cultura şi spiritualitatea bisericii şi a 

poporului nostru!...  

În încheiere vin să întreb, cu multă 

nădejde şi încredere în Providenţa Divină, ce va 

urma după toate acestea, care va fi mersul şi 

evoluţia Bisericii în viitor, deoarece iată, ea se 

confruntă cu o mulţime de probleme şi de crize, 

tot mai acute pe zi ce trece, multe dintre ele 

generate din interiorul şi în interiorul acesteia!...  

Luciditatea, spiritul său de echipă, 

respectul faţă de colaboratori, dreapta lui 

socoteală precum şi diplomaţia sa ar fi fost de 

mare folos în continuare, dar am convingerea că 

felul său de a fi şi mai ales, de a vedea şi de a 

trata lucrurile va fi moştenit de către mulţi dintre 

ucenicii şi colaboratorii săi, în frunte cu 

succesorul său, avându-l astfel între noi şi mai cu 

seamă întru noi, fapt pentru care mă rog ca 

Dumnezeu să-i răsplătească toată osteneala şi 

dăruirea de care a fost în stare, fiind convins că 

nu va fi repede uitat, deşi de multe ori suferim de 
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această maladie – a amneziei şi a nerecunoştinţei, 

fiindcă aportul său a fost cu adevărat grăitor şi 

elocvent, marcant şi determinant, din care motiv 

sunt ferm convins că se va face foarte des 

trimitere şi referire la el, aşa încât, după cum am 

pomenit şi mai sus, Patriarhul Teoctist al 

Bisericii noastre strămoşeşti - naţionale şi al 

neamului nostru românesc, este ca un far ce 

luminează şi va lumina foarte mult timp (şi) de 

acum încolo, deşi probabil sunt şi dintr-aceia care 

ar dori să se stingă ori să fie stins!... 

Prin urmare, nădăjduiesc că vom şti pe 

mai departe, să ne cinstim înaintaşii aşa cum se 

cuvine, cu toate că în aceste vremuri, preţuim mai 

mult pe alţii de oriunde şi de aiurea, căci ni se par 

a fi mai exotici, mai spectaculoşi, mai 

senzaţionali!...  

Şi totuşi, suntem încredinţaţi de faptul că 

ce este nobil rămâne iar ce este ieftin, apune; căci 

„noi locului ne ţinem, cum am fost aşa 

rămânem”!...       

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! 

Veşnică să-i fie pomenirea! Amin!... 

 

 

 

Victor Ravini   

 

 
 

Metode vechi și noi 

Metodele de cercetare științifică evoluează și se 

îmbunătățesc de la o generație la alta, chiar și în 

domenii care avansează mai încet decât 

cercetarea spațială, cum ar fi cercetarea în 

filologie, în știința religiilor sau în alte domenii 

umaniste. Noi avem acum alte mijloace de 

informare decât au avut predecesorii noștri, 

putem citi cărți care încă nu apăruseră pe vremea 

lor, exigențele au sporit, am învățat multe din 

greșelile trecutului, mentalitățile s-au schimbat, 

avem o vedere mult mai largă decât aveau 

generațiile anterioare și este normal că noi 

gândim mai altfel decât au gândit savanții, care 

au fost ce au fost și nu mai sunt. De bună seamă 

că metodele cercetătorilor anteriori ai Mioriței, în 

măsura în care au avut vreo metodă clară, sunt 

mult rămase în urmă și nu mai corespund 

exigențelor de azi. Cu așa metode cum erau 

cândva, nici nu e de mirare că au ajuns la 

concluzii care au stârnit nedumeriri, au provocat 

vrajbă între savanți și amărăciune sau descurajare 

la cam toți dintre noi cei mulți. Pe unii ne-a 

mâhnit, pe alții ne-a indignat. O sumedenie de 

interpretări contradictorii au ca numitor comun 

înțelegerea Mioriței pe dos, denigrarea poemului 

nostru național, a ciobanului și a românilor în 

general. Interpretările predominante și bine 

trâmbițate ale Mioriței, oricât de binevoitoare ar 

vrea să fie, sunt o insultă națională. Nu putem 

accepta să rămânem cu ochii în noroiul, în care a 

fost trântit poemul nostru național și să fim 

terfeliți în acest fel.  

Dacă nu facem o nouă cercetare, atunci o avem 

numai pe cea veche și învechită. Scopul meu este 

să pun în discuție Miorița dintr-o nouă 

perspectivă, luminoasă și pătrunzătoare, cu 

metode noi de sfredelit în adânc sau de analizat și 

să las o mică contribuție, ce va putea fi 

continuată de cercetătorii mai tineri, mai harnici, 

mai bine informați și mai competenți. Orice 

cititor, fără cine știe ce studii în acest domeniu, 

vede că eu nu critic și nu acuz pe nimeni din 

cercetătorii anteriori. Nu e vina lor și a nimănui, 

că metodologia pe vremea aceea era așa cum era. 

Eu pornesc de la rezultatul la care au ajuns 

înaintașii noștri și folosesc tot ce e bun din 

achizițiile lor, drept argumente constructive în 

lucrarea mea. 

Cea mai amplă și mai amănunțită analiză a 

variantelor Mioriței a făcut-o Adrian Fochi în 

masiva sa monografie din 1964, aspru criticată 

încă de la apariție, pentru orice altceva în afară de 

metodă, întrucât nu metodologia era principalul 

defect. Fochi aplică metoda cantitativ-statistică, 

respinsă de către Mircea Eliade cu fermitate. 

Statisticile, procentele, coeficienții și diagramele 

nu pot explica conținutul de idei, de sentimente 

sau frumusețile poetice și nicidecum nu pot 

desluși mesajul literar sau înțelepciunea 

multimilenară a străbunilor noștri. Fochi se 

alătură tradiției instaurate de alți cercetători 
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renumiți, care cenzurează Miorița. Ei vor să 

eliminăm tocmai cele mai frumoase versuri din 

poem, pasaje întregi. Să nu fi știut ei, oare, că 

imperativul fundamental al cercetării științifice 

interzice modificarea textului cercetat? 

Demersurile lor – desigur nevinovați chiar dacă 

s-or fi lăsat manipulați prin vorbe aruncate în 

vânt de niște zăpăciți, creatori de opinii – 

constituie etape din strategia așa numitei 

„fereastra Overton”, al cărei scop final este să 

aruncăm toată Miorița la gunoi, ca și pe 

Eminescu și tot ce avem mai valoros de orice fel, 

și să ne ducem să ne spânzurăm. Să se spânzure 

descreierații care orchestrează așa ceva. 

Rezultatele cercetării anterioare, oricât ar fi de 

îndoielnice, sunt totuși valoroase, iar dacă le 

cernem bine, putem face pâine sau chiar și colaci 

de parastas pentru iertarea sufletelor celor greșiți 

cu voie sau fără de voie. 

Cercetarea anterioară este încoronată cu 

contribuția științifică a lui Mircea Eliade la 

înțelegerea Mioriței, în De la Zalmoxis la 

Gengis-han. Eliade prezintă mai pe larg istoricul 

cercetării anterioare (23 de pagini), decât propriul 

său aport (5 pagini). Nu rezultă suficient de clar 

dacă Eliade este sau nu este – eventual când este 

și când nu este – de acord cu afirmațiile celor pe 

care îi citează. La fel de neclar este dacă el aplică 

teoriile sale la Miorița, sau aplică Miorița la 

teoriile sale. Eliade răstălmăcește și adaptează 

mesajul literar al străbunilor la propriul său mesaj 

personal, pe care ni-l oferă ca și cum ar fi mesajul 

lăsat de străbuni ca testament. El prezintă 

ciobanul ca un introvertit contemplativ, resemnat, 

pasiv față de „teroarea istoriei” și afirmă că 

acesta înfrumusețează tragismul și absurditatea 

morții sale ca o nuntă fericită, pentru a suporta 

moartea mai ușor. În loc de argument, Eliade 

susține că așa am făcut noi, românii, întotdeauna 

și am înfrumusețat tragismul istoriei țării noastre, 

ca să suportăm mai ușor „teroarea istoriei”. 

Cu prestigiul lui științific incontestabil și de la 

înălțimea catedrei sale, el pune ștampila de 

subiectivism pe cărțile de istorie scrise de către 

români și trezește suspiciunea străinilor față de 

felul cum își prezintă românii propria istorie. 

Eliade îmbogățește stilul academic cu stilul 

epistolar și cu inovația de a se adresa într-o 

lucrare științifică, la persoana a doua singular 

fiecărui român, ca un părinte binevoitor, după 

bunul exemplu al lui Neagoe Basarab către fiul 

său Teodosie. Eliade zice la pagina 249: „Deși 

ești gata să săvârșești orice, cu toate sacrificiile și 

oricât eroism, ești condamnat de istorie, 

aflându-te la răspântia invaziilor (…) în 

vecinătatea marilor puteri militare dinamizate de 

fanatisme imperialiste. Nu există 

apărare militară sau politică eficace în fața 

’teroarei istoriei’ prin simplul fapt al inegalității 

zdrobitoare între invadatori și popoarele 

invadate”. Așa ne îmbărbătează Eliade? Cu 

deznădejdea sa? Un asemenea mesaj sceptic… 

cât poate fi de încurajator sau de luminos? 

Chiar dacă ar fi adevărat că istoria terorizează 

vreun popor sau altul, Eliade bagatelizează 

eficiența românilor împotriva „terorii istoriei”, 

propovăduiește resemnarea și confundă 

patriotismul cu auto-compătimirea. Mila față de 

noi înșine nu cred că poate fi cea mai 

constructivă formă de patriotism. Nu cred nici că 

Eliade și-a dat seama de efectul negativ pe care 

putea să îl aibă teoria lui despre „teroarea 

istoriei”. Este o teorie tristă, sceptică și fără 

speranță, menită să ne dezarmeze cu un mesaj 

strecurat sub pragul conștiinței și care în text clar 

ar putea să sune cam așa: «Deșteaptă-te române 

prost! Nu te mai sacrifica, nu mai săvârși nimic, 

nu mai fi erou, află de la mine că „ești condamnat 

de istorie … nu există apărare…”, stai în banca ta 

și acceptă să fii slugă la dârloagă! Capul plecat, 

sabia oricum ți-l taie. Amin și Doamne ajută!» 

Mulți au căzut în cap prin fereastra Overton, însă 

nu și Eliade. Nimeni nu l-ar fi putut manipula 

tocmai pe el, care era atât de integru pe cât se 

știe, încât nu a renunțat la convingerile sale 

politice, pe care mai toți le-au renegat, numai el 

nu. Eliade proiectează asupra ciobanului din 

Miorița propria sa deznădejde cu care privea 

situația României, propriul său fatalism, 

pesimism și resemnarea sa față de „teroarea 

istoriei”, așa cum l-a terorizat pe el, cu 

închisoarea pe motive politice și cu groaza de a fi 

trimis pe front, ca alți intelectuali. 

Teoria lui Eliade despre „teroarea istoriei” 

propune o viziune sceptică, tragică asupra 

istoriei, fără speranță, fără optimism, pe care el o 
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aplică la istoria noastră și la Miorița. El e convins 

de zădărnicia optimismului: „Dar este în zadar să 

se caute ’optimismul’ Mioriței (…) Nu se poate 

vorbi despre optimism pentru că este vorba de o 

revelație tragică” (pag. 248). El vede tragism în 

Miorița și vrea să transfere asupra tuturor 

românilor concepțiile sale personale despre viață 

și despre istorie, în răspăr cu spiritul de libertate 

și de combativitate al națiunii noastre, ca să nu 

fie singur cu ideile sale tragice. E firesc să facă 

așa. La fel ca el, așa avem fiecare din noi tendința 

să îi convingem pe alții de propriile noastre 

convingeri. Și eu fac același lucru aici, cu 

deosebirea că eu sunt un optimist iremediabil și 

contagios, cum zicea un recenzent al cărții 

mele Doldahavsrullarna. Așa că, feriți-vă! 

Optimismul, ca și pesimismul, se ia. 

Ce poate fi mai sceptic, mai pesimist și mai fără 

nădejde decât teoria cu „teroarea istoriei”? Poate 

fascina pe oricine cunoaște istoria superficial și 

se află într-o depresiune psihică. Luată în serios, 

este descurajantă, deprimantă, nocivă. Felul în 

care Eliade aplică teoria sa la istoria României 

contravine afirmației hotărâte, publicate anterior 

de către patru savanți români co-semnatari, care 

nu s-au zbătut să aibă renumele internațional al 

lui Eliade, dar își cunosc mai bine țara pentru 

care s-au zbătut. Alexandru Amzulescu, Fochi, I. 

C. Chițimia și Gheorghe Vrabie (în Istoria 

Literaturii române, vol. 1, p. 123, Ed. Academiei, 

1964) resping interpretările – care circulau încă 

înainte de Eliade – și care atribuie ciobanului 

resemnare, fatalism și o atitudine contemplativă. 

Ei zic: „De altfel și bunul-simț respinge 

interpretările arbitrare pomenite, deoarece un 

popor care timp de două mii de ani și-a apărat cu 

străjnicie libertatea împotriva cotropitorilor, din 

afară și împotriva asupritorilor dinăuntru, nu este 

nici resemnat nici fatalist, nici nu dorește moartea 

ca pe o ‘mireasă’ a lui și a lumii.” Orice român 

cu cugetul limpede poate fi de acord cu cei patru. 

Și totuși, în apărarea lui Eliade, pe care îl stimăm 

cu toții, eu aș zice că el are o interpretare strict 

personală a istoriei propriei sale patrii – e dreptul 

lui și al fiecăruia din noi – și nu are importanță 

faptul că realitățile istorice și bunul-simț îl 

contrazic. 

Va urma 

Dr. Stelian Gomboş 

 

  
 

Când m-am întors Acasă… 

 

 Motto: “Acasă este (şi) zona magică în 

care pierd timpul, beau ceai în linişte şi visez cu 

ochii deschişi în nopţile albe, 

înstelate. Acasă este contextul, suportul pentru 

momentele în care sunt eu cu mine.” 

 

 De obicei, vara este perioada şi anotimpul 

vacanţelor şi concediilor când, cei care sunt 

acasă, pleacă în excursie iar alţii, plecaţi departe 

de casă şi de cei dragi, se întorc acasă, cu mult 

drag, dor şi, chiar, nostalgie!... 

 Da, acasă, ce bine, ce plăcut, ce frumos 

este acasă!... 

 Acasă, unde te aşteaptă şi îi găseşti pe cei 

dragi ai tăi, acasă unde te poţi odihni, reface, 

reculege şi îţi poţi reîncărca bateriile; acasă unde 

îţi poţi (re)veni în simţire şi (în) trăire, în felul 

normal, natural şi firesc de a fi, trăi şi vieţui!... 

 Dar, în fond, ce înseamnă, pentru mine, 

acasă?!... 

 În acest context, merită reţinut şi subliniat 

faptul că sunt mulţi oameni care aleg să îşi 

schimbe domiciliul, iar unii fac asta destul de 

des, de plăcere sau de nevoie, mutându-se în alte 

oraşe/ţări, la mulţi kilometri depărtare de locul în 

care s-au născut şi au crescut.  

 Existenţa opţiunilor mi se pare un lucru 

minunat, pentru că oferă ocazia unor noi 

începuturi, este un mod prin care poţi să-ţi urmezi 

pasiunea sau iubirea, să fii stăpân pe viaţa ta şi să 

te eliberezi de anumite condiţionări. 

 De multe ori mă întreb însă cum este să fii 

un hoinar care se mută de colo-colo în lumea 

mare, fiindu-i dificil să mai spună unde 

este acasă.  

 Este locul de unde vii sau locul în care te-

ai stabilit? Este un concept căruia îi dai „refresh” 

în funcţie de prezent sau este ceva stabil, pentru 

totdeauna? Mai este şi problema persoanelor 

dragi, care nu se mută o dată cu tine, ci rămân 

despărţite de distanţă. 
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 Pe de altă parte, cred că a te deplasa de 

colo-colo îţi dă un sentiment plăcut, cel puţin pe 

moent, de libertate, fiindcă nu te mai simţi 

constrâns de un loc anume, ci eşti ca o pană 

purtată de vânt, uşoară, fără constrângeri, cel 

puţin, la un moment dat.  

 Dar, totuşi, cred că este o stare efemeră, 

un sentiment fragil şi trecător!... 

 Cu toate că, mă gândesc că devii, atunci, 

mai detaşat de lucrurile materiale şi înveţi să 

păstrezi mai ales în suflet chestiile la care ţii, 

alături de persoanele de care îţi este dor.  

 Dincolo de stresul schimbării, noile 

situaţii de viaţă te fac mai vigilent, mai prudent, 

mai matur, îţi dau un curaj al cărui gust nu este 

cunoscut celor prea “stabili” ori „statornici”. 

 În altă ordine de idei, despre acasă se 

poate vorbi, desigur, la mai multe niveluri: 

continent, ţară, regiune, oraş, cartier, stradă, 

apartament etc.  

 Însă eu mă refer la nivelul acela ultim, 

intim, pe care fiecare dintre noi în poartă în 

suflet.  Pentru că până la urmă, fiecare avem 

o acasă, fie că este un spaţiu unde deja locuim 

sau unul după care tânjim. 

 Pentru mine, acasă are o semnificaţie, 

dincolo de cea spirituală, şi una foarte materială.  

 Acasă este acolo unde îmi ţin micile mele 

posesiuni – hainele, cărţile, micile comori - unde 

mă simt confortabil şi în siguranţă, unde ştiu 

locul şi rostul fiecărui obiect. 

 Acasă înseamnă spaţiul acela plăcut în 

care mă întorc obosit, dar entuzismat din 

călătorii. Paradoxal, cu cât mă plimb mai mult, cu 

atât mă ataşez mai mult de acasă, pentru că aici 

este locul de care mi-este drag şi dor, atunci când 

sunt plecat.  

 Dor de casa mea, de camera mea, de patul 

meu, de baia mea, de străzile familiare, de limba 

mea. Îmi place siguranţa unui locşor al meu unde 

pot să-mi las rădăcinile, să plec în lume şi să ştiu 

că dacă mă întorc le găsesc tot acolo, intacte.  

 Acasă este şi zona magică în care pierd 

timpul, beau ceai în linişte şi visez cu ochii 

deschişi în nopţile albe şi înstelate.  

 Acasă este contextul şi suportul pentru 

momentele în care sunt eu cu mine. 

 Acasă se formează acolo unde sunt 

oamenii la care ţin, este starea care ia naştere în 

prezenţa unor persoane apropiate, familiare, care 

îmi dau un sentiment de siguranţă, de libertate de 

a fi cum simt, cum vreau.  

 De-asta, Crăciunul şi Paştele au o aromă 

atât de plăcută de acasă, pentru că prietenii 

plecaţi prin locuri depărtate se întorc şi bucuria 

de a fi cu ei creează o atmosferă de acasă în 

sărbătoare. Pentru că acasă este mai frumoasă 

când ai aproape oamenii dragi!... 

 Şi, totuşi, în loc de concluzii – un epilog: 

Am stat de vorbă în ultima perioadă cu tineri 

români stabiliți de ani buni în străinătate.  

 Unii locuiesc în Europa, alții în Australia 

sau America. Au plecat atunci când nu aveau 

decât 6-7 ani, însoțind mamele și tații care 

munceau din greu acolo. Acum, ei au terminat 

liceul și urmează cursurile facultăților din țările 

în care au ajuns.  

 Părinții lor, cu multe lacrimi ascunse în 

suflet, au ales să-și recupereze demnitatea furată 

în țară, aceea de a fi tratați ca oameni și 

considerați după valoarea lor, părăsind locurile 

unde s-au născut și refăcându-și viața pe unde au 

putut. Nu au plecat afară ca să se îmbogățească 

neapărat. 

 Decizia a venit mai degrabă ca un răspuns 

la umilința de a nu putea oferi un trai decent 

acasă, lor și familiilor pe care și le-au întemeiat.  

 Sărac în țară bogată, românul a trebuit să-

și facă un rost. Frica de a nu putea oferi copiilor 

lui un viitor normal și responsabilitatea față de ei 

l-au împins să ia drumul străinătății. Am întâlnit 

oameni de înaltă ținută intelectuală și morală, 

specialiști în IT, medici cu familii și copii mici, 

care, atunci când în sistemul de sănătate se făceau 

angajări conform schemei „la șapte posturi libere 

angajăm o persoană”, au preferat României 

Occidentul, deși știau că vor trăi numai dintr-un 

singur salariu acolo. 

 Alții au hotărât să rămână în țară, alături 

de părinții lor bătrâni, dar se cunosc foarte multe 

cazuri, mai ales în mediul rural, unde copii 

excepționali nu au putut fi susținuți material în 

educația lor, iar abandonul școlar și ratarea 

profesională au devenit o realitate incontestabilă 

în România zilelor noastre. 

 Biserica, bunăoară, nu i-a părăsit nici pe 

unii, nici pe ceilalți. Pentru cei rămași acasă au 

fost desfășurate programe cu anvergură națională, 

dintre care „Alege școala!” este de cea mai mare 

notorietate.  
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 În diasporă, Biserica și-a făcut din nou 

datoria. Păstrarea tradițiilor, a limbii și a credinței 

a constituit preocuparea permanentă a Patriarhiei 

Române prin implicarea tinerilor aflați în 

străinătate în viața comunităților parohiilor 

românești, organizarea periodică de tabere pentru 

tineret în România pentru ca aceștia să-și 

cunoască rădăcinile din care se trag.  

 Identitatea de credință și neam, educația 

religioasă a tineretului creștin-ortodox reprezintă 

prioritățile pastoral-misionare la nivelul 

parohiilor din țară și străinătate, sublinia 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, 

în mesajul transmis, anul trecut, în prima 

duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii 

Domnului, Duminica românilor migranți. 

 Căci, dacă este să ne referim, în cele ce 

urmează, în primul rând la identitatea noastră 

spirituală, altminteri, strict legată de cea culturală 

şi naţională, vom afirma, reţine şi susţine faptul 

că, dimensiunea spirituală a identității este una 

fundamentală, esențială!... 

Identitatea spirituală și culturală este cea 

care își pune cu adevărat pecetea specifică, unică 

asupra identității personale a omului, dar și 

asupra identității mai largi, a unei comunități mai 

extinse, locală, regională sau națională.  

Printre şi între altele, 

identitatea/apartenenţa noastră spirituală este 

singura cu adevărat relevantă, elocventă și 

definitorie, și chiar dacă există și se vorbește de 

caracteristici genetice comune ale unor grupuri 

etnice compacte din anumite regiuni geografice, 

luând în considerare amestecarea în timp a 

neamurilor și a popoarelor, a devenit inactuală și 

dovedită păguboasă susținerea vreunei teorii a 

purității de rasă la nivel de popoare în formele 

actuale de organizare în structuri statale.  

Prin urmare, identitatea naţională a unui 

neam sau popor este un dat istoric, adică o 

însuşire înnăscută, o realitate asumată, cuvenită 

în mod natural unei comunităţi etnice!... 

Cu alte cuvinte, limba română și credința 

creștină românească, autentică, sunt componente 

fundamentale ale ființei și identității poporului 

român!...  

De aceea, negarea a uneia din aceste 

componente reprezintă, de fapt, un atac asupra 

identității poporului roman, deci, implicit, şi un 

atac la adresa “casei” noastre!... 

În altă ordine de idei, m-am tot gândit 

cum ar răspunde la întrebarea: „Ce înseamnă 

acasă pentru mine?” cineva care a plecat din 

România în Spania prin 2004, fiind în clasa I; 

când a venit criza în anul 2009 s-a mutat cu 

familia în Italia, iar viitorul se anunța, în 

continuare, plin de surprize. 

 Știu. Este o întrebare grea, la care nu se 

poate ori nu se putea răspunde altfel decât cu o 

lacrimă în colțul ochilor.  

 Răspunsul a fost acesta: pentru mine, 

Biserica înseamnă reîntoarcerea Acasă.  

 Fiindcă ea știe să fie în preajma celor care 

au nevoie de alinarea singurătății, ea aduce prin 

slujbele din fiecare duminică și sărbătoare limba 

română pe buzele și în inimile multora, ea dă 

puterea de a trăi pe mai departe, în țări bogate și 

prospere, cu dragul şi dorul de România în suflet 

şi în inimă!... 

 

 În altă ordine de idei, eu unul, de fiecare 

data, când m-am întors Acasă, m-am întors la 

sursa şi resursa vieţuirii mele, la locul plin de 

linişte, reculegere şi reîncărcare, spirituală şi 

sufletească, la izvorul gândirii, trăirii şi simţirii 

fireşti, sănătoase, normale, naturale, veritabile, 

adevărate şi autentice!... 

 Cu alte cuvinte, atunci când m-am întors, 

Acasă, m-am întors la sevă, esenţă, izvor şi 

rădăcini, mai exact spus, m-am (re)întors la 

Dumnezeu!... 

 Aşadar, până la urmă, pentru mine, cel 

puţin, Acasă însemană (re)întoarcerea la 

Dumnezeu, Neam, Ţară şi Biserică!... 

 Altminteri, de multe ori, mă simt, mă aflu 

în ipostaza “fiului risipitor şi rătăcitor” care se 

(re)întoarce Acasă, unde este reabilitat şi 

restaurant de către Tatăl/Părintele său, şi unde se 

simte atât de bine căci, până la urmă, chiar, 

absolut nicăieri nu este ca Acasă!...  

 De aceea, haideţi, oameni buni, să ne 

(mai) întoarcem, până mai avem unde, adică, 

Acasă!... 

   „Acasă nu este locul de unde vii, este locul 

unde găseşti lumină când totul în 

jur este întuneric”. 

-Pierce Brown 
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Mihai EMINESCU 

 

 
 

Din străinătate  

 

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

Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori, 

Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă 

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

 

Şi inima aceea, ce geme de durere, 

Şi sufletul acela, ce cântă amorţit, 

E inima mea tristă, ce n-are mângâiere, 

E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit. 

 

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară 

Scăldată în cristalul pârăului de-argint, 

Să văd ce eu atâta iubeam odinioară: 

A codrului tenebră, poetic labirint; 

 

Să mai salut o dată colibele din vale, 

Dorminde cu un aer de pace, liniştiri, 

Ce respirau în taină plăceri mai naturale, 

Visări misterioase, poetice şoptiri. 

 

Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică, 

În valea mea natală, ce undula în flori, 

Să tot privesc la munte în sus cum se ridică, 

Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori. 

 

Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare, 

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

Ce auzi odată copila-mi murmurare, 

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

 

Melodica şoptire a râului, ce geme, 

Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor, 

Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme, 

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

 

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

În patria-mi iubită, în locul meu natal, 

Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată 

Visările juniei, visări de-un ideal. 

 

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire, 

Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori, 

Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire, 

În visuri fericite m-ar duce către nori.  

 

 

 

Rugăciunea unui dac  

 

Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, 

Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, 

Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna, 

Căci unul erau toate şi totul era una; 

Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată 

Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, 

Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-

mi: 

Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi? 

 

El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii 

Şi din noian de ape puteri au dat scânteii, 

El zeilor dă suflet şi lumii fericire, 

El este-al omenimei izvor de mântuire: 

Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i, 

El este moartea morţii şi învierea vieţii! 

 

Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei, 

Şi inima-mi umplut-au cu farmecele milei, 

În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers 

Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosu-i viers, 

Şi tot pe lângă-acestea cerşesc înc-un adaos: 

Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos! 

 

Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă, 

Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă, 

S-asculte orice gură, ce-ar vrea ca să mă râdă, 

Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă, 

Ş-acela între oameni devină cel întâi 

Ce mi-a răpi chiar piatra ce-oi pune-o căpătâi. 

 

Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, 

Pân' ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec, 

Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte, 

C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte, 

Că chinul şi durerea simţirea-mi a-mpietrit-o, 

Că pot să-mi blestem mama, pe care am iubit-o - 

Când ura cea mai crudă mi s-a părea amor... 

Poate-oi uita durerea-mi şi voi putea să mor. 
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Străin şi făr' de lege de voi muri - atunce 

Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce, 

Ş-aceluia, Părinte, să-i dai coroană scumpă, 

Ce-o să asmuţe câinii, ca inima-mi s-o rumpă, 

Iar celui ce cu pietre mă va izbi în faţă, 

Îndură-te, stăpâne, şi dă-i pe veci viaţă! 

 

Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc 

Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc. 

Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec, 

Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec, 

Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă 

Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă! 

 

 

Notă: Mihai Eminescu, pentru mine este 

Luceafărul nostru care luminează şi 

străluceşte în literatura şi cultura românească. 

Nicicând nu mă satur de frumuseţea graiului 

şi a sufletului de român. 
 

 

 

 

Ovidiu ŢUŢUIANU 

 

 
  

Mihai Eminescu despre educație, cultură și 

civilizație 

Motto: Eminescu nu este un poet, Eminescu este 

o țară! - Vintilă Horia 

Educația proprie 

Căminarul Gheorghe Iminovici/Eminovici - a 

avut cu soția sa Raluca/Ralița (născută Jurașcu) 

unsprezece copii, dintre care doi au murit la 

vârste fragede. „Țăran, boiernaș slujbaș, 

boiernaș liber și proprietar și-a pus în practică 

puținele și sănătoasele principii pedagogice ale 

vremii: fetelor, nicio instrucție spirituală, rostul 

lor fiind casnic, dar zestre bună, băieților nicio 

avere, ei putându-și-o agonisi singuri, dar 

cultură temeinică [1]. 

Inteligența sa nativă dar și anturajul 

boierului Costachi Balș în „umbra” căruia a trăit 

l-au determinat să-și trimită băieții la școli înalte 

din străinătate, unde să învețe meserii practice. 

Astfel Șerban a studiat medicina la Viena și la 

Erlangen (Bavaria), Niculae dreptul la Sibiu, 

Iorgu (Gheorge) științele militare în Prusia, Ilie 

medicina la școala doctorului Carol Davila din 

București, iar Matei a urmat Politehnica din 

Praga. 

Cel de al șaptelea născut în familia 

Eminovici la 15 ianuarie 1850 și botezat creștin 

ortodox Mihail, avea să fie „rebotezat” literar 

drept Mihai Eminescu de către Iosif Vulcan care 

i-a asigurat debutul literar în revista Familia ce 

apărea atunci la Pesta. Educația școlară a lui 

Mihai s-a format, ca și în cazul fraților săi mai 

mari (Șerban, Niculae, Gheorghe și Ilie) la K.K. 

Ober Gymnasium din Cernăuți. Aici a excelat la 

religie, la limbă și literatură românească și la 

istorie universală, în timp ce a înregistrat note 

proaste la latină și matematică, ce i-au cauzat 

repetenția în clasa a doua de liceu [2]. Ajuns la 

maturitate, Eminescu avea să explice aversiunea 

față de matematică prin lipsa de „metodă” a 

profesorilor, care puneau accentul pe memorare 

mecanică și nu pe înțelegerea logică a noțiunilor. 

Încă de atunci și continuând cu studiile 

superioare de la Viena și Berlin s-a reliefat firea 

sa rebelă și nonconformistă de autodidact, 

asimilând cunoștințe la cel mai înalt nivel, în cele 

mai diverse domenii, în limbi străine dar și în 

științele exacte, care l-au situat în rândul marilor 

spirite enciclopedice ale neamului nostru. 

A uimit și uimește inclusiv în zilele 

noastre, reflectarea măiastră în opera sa literară a 

celor mai noi și „spinoase” probleme (uneori 

depășind contemporaneitatea sa) din: istorie, 

filosofie, sociologie, științe juridice, teologie, 

educație și învățământ, matematică, fizică, 

astronomie, chimie, mecanică, energetică, 

economie politică, științele naturii etc. [3]. 

Semnificativă în acest sens este concluzia 

globală a poetului asupra matematicii: „Adevărul 

nu resultă din deduceri logice decât numai în 

matematică” (Mss. 2264, f.405) [4]. Influenţa 

matematicii în gândirea eminesciană mai poate fi 

ilustrată în următoarele versuri:„Iar colo 

batrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n 
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coate,/Într-un calcul fără capăt tot socoate şi 

socoate[...]Universul fără margini e în degetul 

cel mic,/Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se 

încheagă/Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri 

o dezleagă;/Precum Atlas în vechime sprijinea 

cerul pe umăr/Aşa el sprijină lumea şi vecia într-

un număr. [...] Şi în roiuri luminoase izvorând 

din infinit,/Sunt atrase în viaţă de un dor 

nemărginit, [...] Muşti de-o zi pe-o lume mică de 

se măsură cu cotul,/În acea nemărginire ne-

nvârtim uitând cu totul.[...]Unul e în toţi; tot 

astfel precum una e în toate; De asupra tuturora 

se ridică cine poate.”(Scrisoarea I) [5]. 

Pe de altă parte atât poezia cât și proza 

eminesciană sunt impregnate adesea cu cuvinte și 

expresii latinești de aleasă ținută: Memento mori; 

Mortua est; …„Ale clipelor cadavre din volume 

stând s-adune/și-n a lucrurilor peteci căutând 

înțelepciune?/Cu murmurele lor blânde, un izvor 

de horum-harum/Câștigând cu clipoceală 

nervum rerum gerendarum… (Scrisoarea 

II);…„P-ici, pe colo mai străbate câte-o rază mai 

curată,/Dintr-un Carmen Saeculare ce-l visai și 

eu odată”…(Scrisoarea IV) [5]. 

Iată și un exemplu în proză: „Tătarii, 

după ce subjugaseră pe basarabeni, pe litvani, pe 

ruteni și alte neamuri, au luat cetatea 

„Sandomir”, sau, latinește: Thartari, subiugatis 

Bessarabenis, Lithvanis, Ruthenis etc”. Regele 

maghiar Carol-Robert, într-o diplomă din anul 

1332, povestește bătaia ce o pățise de la 

Basarab, fiul lui Tugomir, în țara noastră: In 

terra transalpina per Bazarab, ilium 

Thocomery... (Basarabia) [6]. 

Mihai Eminescu „bibliotecar”  

La 1 septembrie 1874, cu sau fără 

sprijinul junimistului Vasile Pogor, Mihai 

Eminescu deveni directorul Bibliotecii centrale 

din Iași. Încântat de acest post care, pe lângă 

asigurarea unui trai decent, îi oferea prilejul de a 

se deda studiilor sale, inclusiv doctoratului 

promis lui Titu Maiorescu a fi obținut în 

Germania, el mărturisea: „Sunt fericit că mi-am 

ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și 

dornică de cercetare. Ferit de grija zilei de 

mâine, mă voiu cufunda ca un budist în trecut, 

mai ales în trecutul nostru atât de măreț în fapte 

și oameni”. Și parcă mânat de o presimțire 

sumbră adăuga: „Voiu fi obligat moralmente d-lui 

Pogor, care m-a găzduit și care mi-a găsit acest 

culcuș demn de iernile noastre friguroase. Înțeleg 

prin ierni, schimbarea răutăcioasă a semenilor 

noștri, cari caută să lovească chiar și-n acei ce 

nu se pot apăra” [1]. 

Chiar dacă avea o oarecare experiență de 

bibliotecar la Cernăuți (când gestionase 

biblioteca profesorului Aron Pumnul) și din 

perioada studenției la Viena, educația sa 

scrupuloasă de sorginte germanică combinată cu 

firea de boem naiv i-a jucat o primă festă. Scăpat 

de grija anilor înfometați de studenție, „poetul” 

uită să ia în primire biblioteca pe bază de inventar 

de cărți și mobilier, eroare în urma căreia va avea 

ulterior de suferit. În schimb se angajează el 

singur la inventarierea tuturor opurilor din 

bibliotecă și la acțiunea de îmbogățire a 

patrimoniului, inclusiv pe bani proprii. 

Inventarierea se pare că nu a finalizat-o dar și mai 

mult, i-a afectat timpul de pregătire a doctoratului 

la care a și renunțat, spre disperarea lui Titu 

Maiorescu!  

Slujba aceasta care fusese primită de 

„poet” cu mare bucurie avea să se încheie destul 

de repede la 1 iulie 1875, când datorită unor 

jocuri politice, este înlocuit la conducerea 

Bibliotecii de un personaj controversat cu relații 

la „puternicii zilei”, numit Dimitrie Petrino, 

dușman înverșunat al lui Titu Maiorescu. În 

compensație același Maiorescu, în calitatea de 

ministru al învăţământului şi cultelor, îl numește 

pe M. Eminescu revizor școlar al judeţelor Iaşi şi 

Vaslui. 

Din nefericire, presimțirea sumbră legată 

de activitatea de biliotecar avea să se adeverească 

la 16 iulie 1876, când Mihai Eminescu este dat în 

judecată pentru nereguli și abuzuri în „serviciu”, 

„în urma uneltirilor unui Dimitrie Petrino (poet 

minor) și Andrei Vizanti (om politic, liberal), sub 

cuvânt că ar fi furat cărți din Biblioteca Statului. 

De abia în decembrie 1877, Eminescu este 

recunoscut ca nevinovat și achitat!” [7]. 

  

Mihai Eminescu profesor 

În anul școlar 1874-1875 se produce 

debutul „poetului” în învățământ, la Institutul 

academic din Iași, unde A.D.Xenopol îl lasă să 

suplinească la cursul de „logică”. Așa după cum 

remarcă foarte atentul și exigentul George 
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Călinescu: ...„Spiritul absolut al lui Eminescu se 

trădează și aici ca și în pregătirea doctoratului, 

ca și la bibliotecă. Înțelegându-și datoria în 

chipul unei mari răspunderi, el se plânge pe de o 

parte de lipsa mijloacelor pedagogice, pe de altă 

parte face pregătiri excesive în vederea cursului, 

căutând să alcătuiască singur un manual de 

logică ce lipsea” [1]. 

În cel de al doilea semestru al anului 

școlar menționat mai înainte, M. Eminescu preia 

postul de profesor de limba germană la cursul 

superior al „institutului”, care rămăsese liber prin 

plecarea titularului. „Institutul” respectiv avea 

școală primară, gimnaziu, liceu și internat, 

dispunând de un corp profesoral de elită, compus 

în majoritate din universitari și junimiști ca: 

N.Culiano, P.Poni, Gr.Cobălcescu, Șt.Vârgolici, 

A.D.Xenopol sub conducerea junimistului 

I.M.Melik. „Meticulos, sârguitor, naiv de 

nepedagogic în credința că tinerii școlari 

urmăreau în chip sincer să învețe limba 

germană...poetul se dovedește spre uimirea 

băieților un profesor de –o pedanterie barbară 

(calificativ foarte dur din parte lui G.Călinescu – 

n.a.). El își făcuse într-un caiet un catalog 

propriu și urmărea mișcarea cursurilor în dublă 

contabilitate [1]. 

După o vreme, în aceste condiții de 

exigență ridicată din partea profesorului (care era 

deranjat și de dureri mari ce apăruseră la nivelul 

genunchilor - n.a.), elevii, mai ales cei din cursul 

superior, aparținând majoritar la familii bogate au 

început să reacționeze, recurgând la proteste și 

chiar la părăsirea clasei. Cum măsurile 

disciplinare luate de conducerea „institutului” nu 

au avut succes, iar „școala” avea nevoie de 

băieți-clienți, cel sacrificat a fost profesorul M. 

Eminescu, care în semestrul următor a fost 

înlocuit de profesorul P. Paicu. 

În naivitatea sa proverbială „poetul” nu 

intuia deznodământul astfel că la 18 iunie 1875, 

când Titu Maiorescu îi propunea funcția de 

revizor școlar, el îi răspundea că îl mulțumește 

câștigul de 367 lei noi cât încasa de la „institut” 

și de la „Școala normală”, unde avea și acolo 

„ore”. Ulterior M. Eminescu se răzgândește și 

preia postul oferit, începând din 1 iulie 1875 [1]. 

 

Mihai Eminescu revizor școlar 

În calitate de revizor școlar, Mihai 

Eminescu avea obligaţia de a inspecta, de două 

ori pe an, 152 de şcoli şi trebuia să îndeplinească 

atribuţiile administrative aferente cancelariei 

revizorului. La controlul şcolilor din judeţul 

Vaslui, el a constatat frecvenţa slabă la cursuri, 

pregătirea modestă a elevilor, condiţiile grele în 

care trăiau cadrele didactice şi neglijarea şcolilor 

de către prefecţi şi primari. O situaţie mai bună a 

găsit la unele şcoli din judeţul Iaşi, printre care s-

a numărat cea din localitatea Todireşti. Într-un 

raport adresat Ministerului Învăţământului şi 

Cultelor, M. Eminescu a remarcat pe învăţătorul 

Ion Creangă, de la Şcoala de Băieţi Nr. 2, din 

Păcurari. Ulterior ca ziarist a recomandat 

autorităţilor din învăţământ să introducă 

obligatoriu Metoda nouă, manualul pentru şcoala 

primară al „humuleșteanului”, având în vedere 

că: „Metoda nouă de scriere şi citire a avut 

succes prin meritele sale intrinsece şi ar fi o rea 

răsplătire pentru compunuitorii ei, dacă deodată, 

în mod brusc şi fără oarecare tranziune, s-ar 

înceta întrebuinţarea ei şi s-ar recomanda o alta 

numai pentru că-i tipărită poate în tipografia 

statului”[8]. 

Pornind de la experiența proprie, M. 

Eminescu stabileşte un raport pedagogic riguros 

între memorie şi judecată: …„nu vei da copilului 

să opereze decât cu lucruri pe care le-a înţeles pe 

deplin. La ştiinţele ce se memorează… cartea-i 

tot, pedagogul nimic. La ştiinţele… care cer 

dezvoltarea judecăţii copilului cartea trebuie 

alungată din şcoală ca un ceva periculos, căci 

pedagogul e-aicea tot”[8]. În calitate de revizor 

şcolar, M. Eminescu cerea „introducerea metodei 

intuitive în predare”, cerinţă repetată în 

rapoartele sale adresate Ministerului. Deosebit de 

insistent se manifesta în raport cu limba română, 

acel „fagure de miere”, care reprezenta cel mai 

important instrument împotriva deznaţionalizării 

(problemă valabilă și în zilele noastre-n.a). 

Socotind limba română drept oglinda spiritului 

poporului nostru, a moralităţii şi religiei şi a 

modului de a privi lumea, el vorbea de limba 

noastră ca despre o „împărăteasă”, cu 

precizarea: „Nu noi suntem stăpânii limbei, ci 

limba e stăpâna noastră”[8]. 

Ca ziarist la „Curierul de Iaşi”, 

M.Eminescu va continua să abordeze probleme 

de pedagogie, psihologie pedagogică şi metodica 

predării disciplinelor şcolare. Ajuns la ziarul 
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„Timpul”, din Bucureşti, el menține interesul 

pentru calitatea educaţiei şcolare, prestigiul 

pedagogilor şi condiţiile lor de viaţă, militează 

pentru deschiderea şcolilor primare pentru 

minorităţile naţionale şi creşterea interesului 

autorităţilor pentru învăţământ. 

În multe din manuscrisele „poetului”au 

rămas mențiuni utile despre educație, cultură și 

civilizație, despre rolul covârșitor al 

educatorilor/profesorilor (valabil și astăzi!-n.a.) 

care trebuie sprijiniți de autorități. El a subliniat 

în repetate rânduri că:…misiunea oamenilor ce 

vor din adâncul lor binele ţării e creşterea 

morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii ce 

va veni” [8]. 

În toamna anului 1875, revizorul școlar 

Mihai Eminescu trece granița la Cernăuți, având 

un geamantan plin cu sute de exemplare din 

broșura Răpirea Bucovinei, alcătuită pe bază de 

documente de către Mihail Kogălniceanu. La acel 

moment se serba în oraș, o sută de ani de la 

smulgerea Bucovinei și încorporarea ei în 

Imperiul Austriac și totodată inaugurarea 

Universității „Francisc Iosif”din Cernăuți. 

Eminescu este patriotul îndrăzneț care introduce 

tiptil în Bucovina copilăriei lui, protestul 

românesc împotriva acestei nedreptăți de o sută 

de ani. Acest patriotism în faptă nu putea să fie 

mai bine răsplătit, decât cu asvârlirea poetului 

pe drumuri, după un an de zile!” [2]. Și astfel, la 

1 iunie 1876, Mihai Eninescu fu destituit și din 

postul de revizor școlar. 

Cugetări ale lui Mihai Eminescu despre 

„educațiune”, cultură și „civilizațiune” 

Mihai Eminescu nu a scris o operă în sine 

de maxime și cugetări. Însă, din fericire, 

manuscrisele sale fie că reprezintă poezie, proză, 

teatru sau publicistică cuprind aceste - flori rare, 

cu sclipiri de diamant, ale gândirii și reflecției 

concentrate - emanate de un spirit enciclopedic 

cu anvergură genială. Eminescu nu gândește 

pentru maxime, ci maximele se desprind din 

gândirea sa. Cugetările lui sunt pietre nu pentru 

altar, ci pentru toate drumurile existenței [4]. 

Iar printre aceste cugetări nu pot lipsi cele 

legate de experiența sa privind educația, cultura 

și civilizația la nivel individual și național. Iată 

câteva exemple în acest sens:  

Despre „educațiune” (educație) 

*„Cultura străină ca atare nu poate strica pe om, 

pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei 

inimi deja formate – educațiunea , creșterea 

cade însă în periodul acela al vieții omenești 

când inima neformată încă a omului se seamănă 

unei bucăți de ceară în care poți imprima ce vrei. 

Când inima cu vârsta se-mpietrește, atunci n-o 

mai poți îndrepta, o poți numai rupe” 

(Educațiune și cultură. Scrieri). 

*„Prăsirea culturei intelectuale însă prin cei 

culți se-ntâmplă totdeauna într-o măsură numai 

foarte mică, și adesea într-un mod întors, dacă 

nu s-asociază știința. Unde numai cei culți 

singuri vor să producă și să prăsească fie-n 

educațiunea copiilor ori în influența literară 

asupra publicului, acolo semidoctismul și 

secăciunea (fraza goală) e aproape; orice resad 

al culturei trebuie să pornească iarăși de la 

știință; nu se poate semăna făină, ci numai grâu, 

din care se face făina”. 

*„Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, 

pe care a fost s-o aibă. Educațiunea poate să 

dezvolte puterile minții existente, nu poate pune 

însă ceea ce nu-i” (Mss. 2258, f.163). 

*„Educațiunea are a cultiva inima și moravurile, 

cultura are a educa mintea. În fine, un om bine 

educat, cu inimă, caracter și moravuri bune, 

poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe 

când din contra, cultura ,cunoștințele cele mai 

vaste, pot să fie cuprinse de un om fără caracter, 

imoral, fără inimă” (Educațiune și cultură. 

Scrieri). 

*„Pe cât educațiuna unui popor se câștigă și se 

păstrează cu anevoie, tot atât de lesne se pierde 

și se compromite o asemenea moștenire, când se 

dau de sus exemple de neorânduială, de 

nedreptate, de incoherență” (Opera politică, II, 

229). 

*„Educațiunea e cultura caracterului, cultura e 

educațiunea minții” (Răsunetul cultural, I, 1925, 

nr.4). 

 Despre cultură 

-„Nivelul culturii generale a nației nu-l poate 

ridica nimeni cu umărul – timpul și munca umplu 

neajunsurile” (Opera politică, II, 229). 

-„O măsurătoare a gradului de cultură este 

dibăcia unui popor de a substitui forței 

musculare agenți naturali, de a creia și 

întrebuința mașini” (Opera politică, II, 497). 
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-„Cultura omenirii, adecă grămădirea unui 

capital intelectual și moral, nu seamănă cu 

grămădirea capitalelor (capitalurilor) în bani” 

(Opera politică, II, 326). 

-„Prin cultură echivalentul mecanic devine din 

ce în ce mai mic, cel intelectual din ce în ce mai 

mare; însă în cel mecanic și în moștenirea 

predispoziției de a-l avea e totodată puterea de 

reproducere.Cu cât se pierde din acesta, 

generația câștigă în inteligență, dar pierde în 

puterea fizică și în puterea de reproducțiune. 

Prin aceasta începe degenerarea” (Mss. 2270, 

f.156). 

-„Munca unui om se poate plăti, caracterul, 

cultura lui, nicicând” (Opera politică, II, 106). 

-„Nu există nici libertate, nici cultură, fără 

muncă și cine crede că prin profesarea unei serii 

de fraze a înlocuit munca, deci libertatea și 

cultura, acel se prenumeră, fără s-o știe, între 

paraziții societății omenești, între aceia care 

trăiesc pe pământ spre blestemul, ruina și 

demoralizarea poporului lor”. 

 Despre „civilizațiune” (civilizație)  

*„Civilizațiunea unui popor consistă cu 

deosebire în dezvoltarea acelor aplecări umane 

în genere, care sunt nepărate tuturor oamenilor, 

fie aceștia mari sau mici, săraci sau bogați, 

acelor principii care trebuie să constituie 

fundamental, directiva a toată viața și a toată 

activitatea omenească”. 

*„Civilizațiunea adevărată a unui popor 

consistă nu în adoptarea cu deridicata de legi, 

forme, instituții, etichete, haine străine. Ea 

consistă în dezvoltarea naturală, organică a 

propriilor puteri, a propriilor facultăți ale sale. 

Nu există o civilizațiune umană generală, 

accesibilă tuturor oamenilor în același grad și în 

același chip, ci fiecare popor își are 

civilizațiunea sa proprie, deși în ea intră o 

mulțime de elemente, comune și altor popoare” 

(Opera politică, II, 374). 

*„Orice popor care n-a ajuns încă la o deplină 

dezvoltare, care n-a trecut prin corupția și 

mizeriile ce le aduce cu sine o civilizațiune înaltă 

, dar în decadență, e un popor tânăr” (Opera 

politică, II, 298). 

*Condiția civilizațiunei statului este 

civilizațiunea economică. A introduce formele 

unei civilizațiuni străine, fără să existe 

corelativul ei economic, e curat muncă 

zadarnică” (Opera politică, I, 151). 

*„Sunt popoare ce posed o respectabilă 

inteligență naltă, fără de a fi ele civilizate; sunt 

altele cari, fără inteligență înaltă, întrunesc toate 

condițiile civilizațiunei” (Opera politică, I, 34). 

*„Măsurariul civilizațiunei unui popor în ziua de 

azi e: o limbă sonoră și aptă de a exprima prin 

sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, 

prin accent etic sentimente” (Opera politică, I, 

44). 
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MEDALION LIRIC 

 

Acad. Alexandru Florin ȚENE 

 

 
 

Sunt poetul esenţelor tari   
  

Sunt poetul esenţelor tari 

Ce sorb din apa lui Hristos, 

Când pe drumul confuziilor mari 

Înţelepciunea  mă face mai frumos. 

  

Un ochi mă urmăreşte-n sine, 

În cale crescând confuzii de lumini, 

Ce mă duce-n tăcerea care vine 

Sub atâţia ochi divini. 

  

Sunt poetul esenţelor tari 

Şi beau măduva cuvintelor din mers, 

Dacă  prin vreme anii îmi sunt mai rari 

Cineva muntele de păcat m-i l-a şters. 

  

Mai trăiesc vremea inimii înduioşate 

Şi-a timpului dragostei dintâi, 

Mai sorb esenţe cu păcate 

Când te roagă Poetul să rămâi... 

  

Sunt Visătorul esenţelor tari, 

Un ins grăbit spre ce-o să fie, 

Las clipele mele de armăsari 

Să mă tragă-n veşnicie... 

  

Sunt poetul esenţelor tari 

Călătorind într-o caleaşcă de Poezie. 

 

  

  

Poezia trece   

 

În vremuri ancestrale 

Gânditorul din Hamangia 

adăstând într-o vale 

cu  tribul său împreună 

se temeau de apariţia scrisului, 

sub lună, 

acele semne de rău prevestitoare : 

“cine va mai asculta cântece şi gânduri 

sub soare 

când nimeni nu ştie să citească 

şi scrisul pe piatră costă 

cât un ciubăr de iască?” 

Îşi ziceau ieşind dintr-o grotă 

anostă… 

  

Vremurile se rostogoleau vremuind generaţii 

şi Guttenberg a înfipt un spin de teamă, 

menestreli de prin toate castelele Europei 

şi prelaţii 

încălzeau saloanele cu incertitudini şi dramă: 

“cine va mai asculta 

cântecele noastre 

sub fonta solară şi astre 

când puţini ştiu să citească 

iar cartea e scumpă şi fragilă 

şi poate să ardă ca o iască? 

Nu e mai bine s-o facem din argilă?” 

  

…şi Dumnezeu a mai întors 

câteva secole de pagini 

pe dos, 

poeţii la colţurile pieţelor 

unor simpozioane de imagini 

prevesteau sfârşitul Poeziei, 

sorbind laptele viei: 

“Nimeni nu mai citeşte o carte 

şi internetul cititorii n-i împarte,” 

  

  

nevăzând că Poezia 

încălţată cu sandale 

din pielea cerului 

şi talpă din scoarţă de tei 

agale 

venind din veacuri ancestrale 

se strecoară printre ei 

ca o femeie tânără 

şi dornică de dragoste 

în mână cu o carte 

în mileniul viitor 

mai departe... 
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Acad. Vasile TĂRÂŢEANU 

        

 
 

Alt răsunet 

   ”Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri”  

                           Andrei Mureşanu 

 

Să ne trezim, prieteni 

”din somnul cel de moarte”  

Ne-a îndemnat poetul 

visând la altă soarte 

 

Decât la cea pe care 

noi, ca urmaşii lui 

O-mpărtăşim cu toţii 

din vina-ştim a cui! 

 

Dar vă întreb, prieteni 

aici, lângă Carpaţi: 

de soarta asta oare 

nu suntem vinovaţi? 

 

Cine-ar putea să spună 

că n-are nicio vină 

că limba ni-i bolnavă, 

că neamul se dezbină? 

 

Să ne trezim, prieteni 

”din somnul cel de moarte”  

Ne-a îndemnat poetul 

visând la altă soarte 

 

Noi am dormit destul 

ca scavii în picioare 

din teama de Siberii 

şi-a ”fratelui mai mare” 

 

Şi am umblat de-ajuns 

tot  cu căluşu-n gură 

mânaţi la lucru silnic 

cu câte-o-njurătură 

 

Să ne trezim, prieteni 

”din somnul cel de moarte”  

Ne-a îndemnat poetul 

visând la altă soarte 

 

El vrut-a să ne vadă 

stăpâni pe-acest pământ, 

iubindu-ne trecutul 

şi graiul nostru sfânt 

 

El ne-a chemat să fim 

demni de al nostru nume 

să nu ne ruşinăm 

casă-l purtăm prin lume 

 

Cu fruntea sus şi tare 

sub vechi şi mândre steme 

Nu noi le-am pângărit- 

de ce atunci ne-am teme? 

 

Să ne trezim, prieteni 

”din somnul cel de moarte”  

Ne-a îndemnat poetul 

visând la altă soarte 

 

Dar noi ne-am cam uitat 

şi limba şi credinţa 

Ce-a mai rămas atunci 

din dreaptă-ne fiinţa? 

 

”Nimic!” – ar zice dânsul 

Făcându-şi ochii roată 

Deci, frate-al meu 

Deşteaptă-te! 

Acum ori niciodată! 
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Ionel MARIN 

 

Punți spre iubire 

  

Iubirea pluteşte  

În chipuri de lumină  

Forma viselor nu se va risipi  

În clepsidra zilelor…  

Clopot înfometat în  

Anotimpuri migratoare  

Suflet al lumii,  

Eternă secundă  

Umbră în paradisuri  

Curgând…  

În lacrimile clipelor murim.  

Cuiburi cosmice  

Scutură pe acoperişuri  

Roua din icoane dăruindu-ne  

Miezul sacrelor mistere.  

Ritmul Sinelui fără răgaz  

Uitând de omenesc, aşterne  

Verigi înnoite spre  

Vindecare.  

În zboruri de vreme,  

Vechi splendori revin  

Cu bucuria curcubeului.  

Dincolo de drumuri,  

Un alt început…  

Rotund ecoul umbrelor  

Reface  

Punţi spre iubire. 

 

Identitate  

 

Cine suntem de naufragiem  

Prin zodii gârbovite de tăcere?  

Lutul fiinţei nu poate sfărâma  

Ecoul dorului de nemărginire.  

E un miracol ziua, fiecare  

Are povestea lui, raiul şi haosul…  

Cerul te poate striga pe nume,  

Fără să se-nchidă dorurile în umbra lor.  

Ce vom deveni de pierdem comoara  

Care nu poate fi cumpărată cu bani?  

Cu fiece clipă ne apropiem mai mult  

De porţile nevăzute, de sinele dezgolit de trup.  

Obosiţi de păcate vom rămâne ,  

Singuratici, osândiţi de clipa de ieri,  

Sub greutatea spurcăciunilor…  

De exişti intră în morişca zilelor  

Purtată de sărutul anotimpurilor  

Şi nu muşca din veninul urii, al ispitelor…  

Putem merge pe drumul învingătorilor  

De ne vindem credinţa, identitatea?  

Lumina ascunde întunericul în ea însăşi.  

Braţele cerului să ne cuprindă,  

Trăirea să devină roditoare  

Şi liberi să călătorim,  

Pe norii netimpului… 

 

O viață, o lumină 

 

Taină a foșnetului universal, 

OMUL, 

Crâmpei din nemarginile văzute, 

Nevăzute, 

Un zbor de-o clipă 

Peste oceanul albastru, 

O aripă de gând stelar, 

Un cuvânt înflorit, 

Din netimpul divinității… 

O viață, o lumină nestinsă! 

Candela iubirii vindecând 

Rănile, suferințele vremilor… 

Prin pace, armonie, frăție, 

Lumina va-mblânzi întunericul, 

Va străluci și pluti peste oameni, 

Ființe, peste toate,…peste netimp.  
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Acad. Cristian Petru BĂLAN  

 

Din flăcări de-aurore 

 

Din flăcări de-aurore, din larg covor de stele 

Şi izvorând din cântec etern tulburător, 

Vin să te-admir o clipă, carbonizat de dor, 

Atras de-a ta candoare cu ochii de zorele. 

Tu mă priveşti tăcută, duios şi-ntrebător, 

Cu lacrimi greu ascunse, dar îmi vorbeşti prin ele 

Sporind apropierea prin tainice tunele - 

Eu ard cu flame-n suflet rotindu-se spre cer; 

Mă simt răpit de farmec pe-un pisc de vis rebel, 

Tălăzuind himere care nicicând nu pier 

Şi-atunci rădvanul vieţii ne saltă-n zbor cu el... 

Vom răspândi-n eteruri iubirea-giuvaer 

Când cosmosul ne-absoarbe să ne topească-n el, 

Iar noi l-umplem cu doruri, iubire şi mister... 

 

  

Prof. Geo CĂLUGĂRU 

 

Poetul 

 

Cine caută vremea 

O pierde, 

Cine stelele strigă 

Rămâne fără cuvinte. 

Adoarme şi umbra în om. 

Doar el îşi rosteşte 

Tristeţea… 

De mult târziu 

I s-a uscat şi ziua. 

Strânge  

Mâine lângă mâine, 

Tăcerea 

Vine la urmă… 

 

Destin 

În necunoscuta rădăcină 

A sângelui 

Se caută gemenii. 

Înaintăm, 

Fără cârmă. 

Auzim, în răstimp, 

Coborând veşnicia… 

Locul capcană 

Ne pierde în fuga 

După noi cei visaţi. 

Neâmplinindu-se ruga, 

Vom suferi 

De ceea ce n-am trăit încă. 

 

(Din vol. Cartea vieţii mele, Editura Paul 

Editions, Bucureşti, 2019) 

 

Adrian BOTEZ 

 

DOINĂ CĂTRE CUC   

 

frunză verde şi-un tăciune 

cântă cucul – iar – în lume 

dinspre stânga cântă cuc 

tot cu Năcazul mă duc 

 

n-am aflat Frate de Drum 

decât Năcazul de scrum 

n-am aflat nici Alinare : 

florile-şi pierd lumânare... 

 

cântă-i – cuce – lui Năcaz 

să nu rămână tot treaz 

cântă-i Năcazului – cuce 

să ne despărţim la cruce... 

 

cântă – cuce – moartea mea 

să mai cadă câte-o stea : 
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stelele – căzând de sus 

L-or aduce pe Iisus 

 

s-or rări răni de păduri 

s-or rări şi-osânde-n guri 

hùle plozii şi-or afla 

la cap de lume – de nea... 

 

...cântă cucul şi din dreapta 

şi nu-mi mai măsoară fapta 

iar la drum – Frate Hristos 

cântă din fluier de os 

 

lecuieşte ochi şi foc 

toţi s-avem loc de Noroc... 

Năcazul că mi-l descântă 

din câni - iese-o mâţă blândă... 

 

...în pădurea de aluni 

aflu-ospăţul de minuni... 

cuc străin - cuc din arini 

copacii-s de cântec plini... 

 

Năcazul o luat-o-n jos 

unde e mâlul mai gros : 

Noul Frate – mângâiat 

pe jos spinii şi-o lăsat 

 

pe mine m-o învăţat 

să fiu om şi să fiu sfat... 

să nu-mi uit de omenie 

cum casa de Temelie 

 

să nu-mi uit de cer – de Neam 

cum nu uită Brad – de Ram... 

să privesc tot către cer 

de-unde stelele nu pier... 

 

...acuma-mi spun rugăciunea : 

văd Izvor – lăsat-am lumea 

şi s-o face Drum jum'ate 

pentru-un Luminat de Frate... 

************************ 

 

Dumitru ICHIM (Canada) 

 

PSALMUL IUBIRII  FĂRĂ DE ÎNCEPUT   

  

Ieri Te-am zidit în cântec, azi templul lui  mi-l 

nărui, 

Că poate chip, ce-n mine-l voiai, l-ai dat fântânii. 

Izvoru-ntinerește nu când mai mult îl dărui, 

Cum doar din dăruire frumseți de cer fur sânii? 

  

Rămas cu masa goală, vânând nimic cu verbul, 

Tu nu mă cerți, și totuși că ești flămând mi-e 

vina. 

Cu rădăcini întoarse nu mă mai soarbe cerbul, 

Ce lumi, pândind pe vârfuri, ne-arată balerina? 

  

Doar mintea ca o țoapă sare-n hlizit, ce-aruncu-l, 

Că renunțând la vorbe m-asemăn cu vioara: 

- Ascultă-mă cu-obrazul ca Născătoarea Pruncul, 

Chiar de nu-i grai, lumină e prin jertfire ceara. 

  

Peste vocala-Ți albă Duh Sfânt și-avu plutirea, 

Dar n-ai fi fost Cuvântul, de nu erai Iubirea! 

 

 

 

Corneliu CRISTESCU 

 

 
 

 

CELE PATRU LUMINĂRI 

(După: Povestea celor patru lumânări) 

 

Se ştie că-n altarul vieţii mele, 

Ardeau continuu patru lumânări, 
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Iar flacăra lor, până la cer şi stele, 

Împrăştiau lumini, ca nişte SORI. 

 

Viaţa mea a fost călăuzită de lumini, 

Venite de la cele patru lumânări, 

De când mă ştiu, în faţa lor mă-nchin 

Şi m-am rugat la Dumnezeu, adeseori! 

 

E PACEA liniştea cea sfântă-n lume, 

Ce domina creaţia divină, 

Dar tulburată de ceva anume, 

Căci URA poartă acum întreaga vină!. 

 

CREDINŢA e a doua lumânare aprinsă, 

Credinţa aparţine sufletului meu, 

În viaţă-am încercat s-o ţin nestinsă, 

Şi-aveam mereu în gând pe Dumnezeu. 

 

IUBIREA e liantul omenirii, 

Locaşul ei e-n inimile noastre, 

Lumina ei, de la-nceputul firii, 

Ne luminează gândul către astre. 

 

Dar a venit, aşa, un vânt năprasnic, 

Şi cele trei lumini s-au stins deodată, 

Mă scufundam într-un-ntuneric groaznic, 

Şi-atunci, eu m-am rugat la Sfântul TATĂ! 

 

Iar în căderea mea în întuneric, 

Simţeam cum se-nclina balanţa, 

Şi-atunce mi-a apărut un punct feeric: 

Lumina care-ardea era SPERANŢA! 

 

Având în suflet speranţa de mai bine, 

Te poţi lupta cu soarta, dacă vrei, 

Dar un copil, ce semăna cu mine, 

Cu a patra, le-a aprins pe cele trei! 

 

Privindu-l mai atent copilul salvator, 

M-am întrebat întâi de unde vine? 

Era copilul cel de care mi-este dor, 

Copilul cel pa care-l port în mine! 

 

******************************** 

Noi învăţăm să-avem şi cutezanţa, 

Chiar din această mică povestire, 

În suflet, de păstrăm mereu SPERANŢA, 

Avem şi PACE, şi CREDINŢĂ, şi IUBIRE! 

 

 

 

Prof. Magda BĂCESCU 

 

   
Lut  

 

Sunt lut frământat de copitele cailor 

Ce-n lupte-au ucis dușmani și prieteni, 

Trupurile ciuntite de săbii și gloanțe 

S-au amestecat cu țărână și apă 

Din care au răsărit plantele care m-au hrănit. 

 

Sunt lutul ales pentru olarul 

Ce-l mângâie-n palme vrăjite, 

Mă-nvârte pe roată, mă alintă 

Mă face o formă ciudată, smerită 

M-aruncă-n cuptor și-mi arde păcate. 

 

Mă pune pe masă, îmi dă și plăcinte, 

Și apă să-mi stingă setea din grâne, 

M-admiră, mă-mbracă cu ie și lână 

La târguri mă vinde, sărmană făptură 

Și-mi dă un destin de păcat, iubire și ură. 

 

Dar gură nu-mi face, nici suflet nu-mi dă 

Să pot ca să-mi strig durerea din sânge 

De veacuri tot rabd și încă mai sper 

Ca vinul din struguri să-mbete olarul 

Să strige el lumii, al lumii mister: 

 

“ Un spirit suntem și-o plalmă de lut 

Iar restul, e fum preschimbat în cometă”. 

 

 

Doar vara  

 

Te simțeam în fiece val care-mi mângâia trupul 

Te-auzeam în fiecare briză a mării strigându-mă. 

Îți urmăream talpa lăsată în nisipul fierbinte 

Și mă odihneam pe stabilopozi înfierbântată de 

tine. 

Vara îmi amintește de noi, 

Numai vara, în toate gările, sunt așteptări 

nesfârșite. 

Țigara arde prea repede, așa cum a ars iubirea 

Și trenuri săgeți gonesc deseori  
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Departe de tine, departe de mine. 

Doar vara mă scald cu flori de măceșe 

Și mă îmbăt cu speranțe deșarte 

Greieri îmi cântă, ciudați pezevenchi 

Iar tu stai ascuns în trecut, prea departe. 

 

 

  

Nicu DOFTOREANU   

 

Tangou despre timp   

Motto: 

Doctore, ce aveţi pentru ridurile mele? 

Cel mai mare respect doamnă! 

Filozofie glumeaţă…de cafenea 

 

Când timpul era mai tânăr 

Îmi plângea mereu pe umăr, 

Dar acum, 

când i-a trecut, 

Nu l-am mai văzut de mult! 

 

Timpul 

n-are…Timp de noi 

să ne-ntrebe de nevoi, 

Ne atinge când se stinge 

şi ne duce-n infinit, 

Sau de unde am venit,  

cu un dor de-ndeplinit. 

Şi chiar de îi spui mişcare 

de  fapt totu-i…degradare 

Timpul nu-I de împrumut! 

Pentru cel ce stă-n trecut, 

S-a dus! 

Gata! 

S-a pierdut! 

Timpul nu arată milă! 

 

(Din volumul Tangouri potrivite…în stil 

englezesc. Fitting tangos…în English Stzle, 

Editura Astralis, Bucureşti, 2019) 

 

Marilena STĂNESCU 

 

CĂLĂTOARE PRIN CUVINTE  

 

Toate visele din noapte umblă-n zorii plini de 

viață,  

Și bezmetică de vise, deschid astăzi o fereastră.  

Călătoare prin cuvinte, te citesc de dimineață,  

Despletită de-nțelesuri deslușesc privirea-ți castă.  

Eu te simt, ești lângă mine, murmur azi încet în 

gând;  

Îmi ești cântec și destin, și suspin, și bucurie.  

Ești cuprins în tot și-n toate, omul meu cu suflet 

blând.  

Ochii iarăși de-i închid, tu-mi apari ca o magie.  

Și ce zi frumoasă astăzi se întoarce pe pământ,  

Inspirând adânc mireasma florilor de pe coline;  

Luminând deopotrivă păsări, ape, gând, cuvânt,  

Eu repet și mintea crede, tot ce-aș vrea să știu de 

tine.  

Tu făptură diafană ce mă învălui în cuvinte  

Câte patimi și trăiri stau în suflet adunate!  

Să nu te aprinzi în vară, și să mi te pierd din 

minte, 

Voi rămâne călătoare prin cuvinte fermecate. 

 

ROMÂNIA, MAICA NOASTRĂ!  

 

O, Maică Românie, ce crunt ți-a fost destinul  

În colțu-acest’de lume, la încrucișări de zări!...  

Te-au cotropit tătarii, te-au dezbinat străinii  

Și-au vrut să te supună chiar Marile Puteri!  

Când tu erai rănită, din răni fără de leac,  

Țâșneau valuri de sânge ca fumul pe ogeag,  

Dar nu simțeai durerea, căci se scurgea pe glie  

Și îți făceai transfuzii și pruncii ți-i hrăneai  

Să aibă ochi de vultur, la luptă-i îndemnai;  

Cu brațele vânjoase să-și apere pământul  

Și-i mângâiau doar codrul, zăpezile și vântul...  

Și scut le-au fost Carpații, iar Tricolor – IUBIRE;  
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Atunci se furișa prin oase...dorința de UNIRE...  

Jăraticul din suflet, un dor străvechi doinea:  

,,Să se unească-n cuget, Măicuța, țara mea!’’  

Și clopotele sună și văile răsună;  

Pe deal în Alba Iulia, românii se adună,  

Din pieptul lor fierbinte, dorința lor de veacuri,  

Tresaltă-n a lor inimă nebănuite leacuri! 

 

Genoveva Simona Mateev 

 

ÎN ȚARA DIN SUFLET 

cu arome de toamnă 

uneori  

când vă plouă  

pe fiecare colț de cruce 

mirosind a tămâie 

frământă nopți 

tăcerea 

sugerând absolutul 

din punct de vedere formal 

așa este 

uzi de tăceri 

porniți către o lume cu soare 

la timp  

rescrieți 

dinăuntru în afară 

cu lumina iubirii  

și ochi strălucitori 

două frunze gata de zbor 

vor prinde rădăcini 

în mâinile Lui  

curând 

altă viață. 

 

IUBIREA MEA 

rodește, 

face spic 

din primăveri, 

surâs 

și din nimic. 

Precum o floare 

dornică de soare, 

iubirea mea 

e vraja ce nu moare, 

ba răsucește fire roșii,crunt, 

prinzând în ele 

sufletul plăpând, 

de dragul unui menestrel, 

fără vioară, 

cu șoapte 

de alint 

ce înfioară, 

toarse-ntr-un cântec 

care urcă-n rând 

puțin cam șui...de-atunci... 

și până când... 

Iubirea mea 

se-nalță  

în lumină; 

un ghiocel 

crescut 

fără de vină 

la asfințit 

de roua din privire, 

la răsărit 

purtat de fericire, 

cu alai de mărgărit 

și clar de lună, 

pe căi lactee... 

veșnic împreună. 

Iubirea mea... 

Ce multe vreau să-i spun... 

În ochi privind-o 

vorbele apun... 

(Din volumul Rugul aprins sau fericirea de a-ţi 

vedea visul împlinit, în curs de apariţie la 

Editura Bogdania din Focşani). 

 

 

Emilia DĂNESCU 

 

 

 

Menirea de poet 

 

Timp, nu mai au deloc poeţii, 

De petrecut sau de amor 
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Şi ocolind vâltoarea vieţii 

Se sting încet, pe limba lor. 

 

De-i caută cumva iubirea, 

O pun mereu pe plan secund, 

Să scrie le este menirea, 

După iluzii se ascund. 

 

De dimineaţă până seara, 

Citesc şi scriu, citesc şi scriu, 

Ar vrea apoi să urce scara 

Ce şi-o doresc într-un târziu. 

 

Dar scara nu mai este-ntreagă 

Şi nu-i mai duce nicăieri, 

Iubirea-i şoapta lor beteagă, 

Rămasă-n urma unui ieri… 

 

(Din volumul Poeme sub ştreaşina toamnei, 

Editura Antim Ivireanu, 2018) 

 

 

 

Pavel Rătundeanu-Ferghete 

 

 
 

ÎN TRĂIREA ARTISTICĂ 

 

A fi bătrân e dreptul unui firesc de a fi altfel, 

în cântarea cântării un fain-făinel, 

ca natura naturii 

social-umane, 

ca Mesie a iubirii 

că repercusiunea nu e a trăirii vane, 

ci un frumos de biserică pe marea vieții arcă, 

a sarvării tinereții demne, 

care n-a fost atins ca bătrâni, în necuprins cu 

sens: 

de Eminescu şi de Hristos, 

în univers, 

întru rost şi întru drept luminos de vers 

a neamului nost, 

c-ar fi un rău să ai par alb şi minte proastă, 

că să fii neîndemânatic, ramolit, bâtrân şi fără 

artă, 

nu-i pragmatic, 

în patria de român, 

în patria limbii române fără îndemână 

şi peste mână, de inimă română, 

că şi a fi bătrân e un sănătos, un frumos arătos, 

în trăirea artistică de biserică Hristos şi luminos. 

 

 

 

 

AURA DAN   

 

 
 
Ceasornicul de nicăieri 

 

Fără ajutor, 

am încercat 

să schimb fusul orar; 

în loc să mă fardez 

în oglinda oarbă, 

să număr stelele 

şi să le bag în şedinţă pentru a le cere socoteală 

sau 

în loc să fac primul pas la trezire, 

să-l fac pe cel în sensul unui ceas obosit. 

 

Tot fără ajutor, 

am să pun o eşarfă timpului 

din curcubeul prins într-o nucă, 

să-l amăgesc, 

poate 

o să treacă şi mai repede decât trece 

ori poate 

o să se oprească definitiv 

pe o culoare. 

 

 

Andrei Pogány 

  

Vreau să scriu un poem 

 

Vreau să scriu un poem, 

Să găsesc cuvinte, 
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Excelente, şarmante, 

Cu un conţinut suprem. 

 

De mult mă frământ, 

Ce e infinitul? 

Să-l întreb pe expertul, 

Îmi răspunde inocent. 

 

Aristotel remarca, 

Că infinitul, 

Adică nesfârşitul, 

Există fără al revoca. 

 

Dar la fel relata, 

Că nu există real, 

În a lui alt semnal, 

Aşa el cugeta. 

 

Iată un paradoxism, 

În antichitate. 

 

În fine a decis, 

Infinitul există, 

Că timpul pare se, 

Nu are un început, 

Nici vreun sfârşit. 

 

Noi cu un început, 

Avem şi un sfârşit, 

Când întrăm în veşnicie, 

Doar abia atunci, 

Vom cunoaşte infinitul. 

 

 

 

Teodora APOSTU 

 

 
 

Cărţile 

 

Din cărţi, lucruri interesante 

Poţi învăţa, atât pentru şcoală 

Cât şi cărţi de specialitate, 

Costul lor prea mare nu e, 

Dar, intelectul ţi-l îmbogăţeşte. 

Citeşte o carte nouă 

Te va ajuta să cunoşti 

În profunzime, cee ace autorul 

Din experienţa sa 

Pe foaia de hârtie a aşternut 

Evenimente pe care tu 

Nu le-ai trait sau bănuit 

El ţi s-a destăinuit 

Cu sinceritate, măcar din curiozitate 

Filă după filă o dă 

Şi vei vedea că te va capta 

Abia aştepţi continuarea 

Din mână nu o vei lăsa 

Când la sfârşitul cărţii ai ajuns 

Seama îţi vei da că a meritat 

Timpul ce i l-ai acordat 

Unui autor necunoscut 

El, acestor cărţi 

Lansare nu le-a făcut în librării 

Şi nici nu le-a vândut 

Le oferă celor dragi 

Care cu adevărat le citesc 

Şi le apreciază, 

Chiar dacă ai vrea să le procuri 

Nu le căuta, că nu le vei găsi 

Decât prin cunoştinţe 

Vă scriu aceste cuvinte 

În cunoştinţă de cauză 

Eu sunt autoarea acestor cărţi 

Onoare mis-a făcut de către un medic 

Cărţile a mi le sponsoriza 

Elegant am refuzat 

Misterul meu e 

Că nu pot suporta comercializarea 

Dacă cinci cărţi dăruieşti 

Ele vor face patru pereţi şi un acoperiş, 

Atunci ca o casă vor fi 

Aceasta este casa inimii, 

Casa mântuirii 

Aşa a spus Iisus 

Banii se cheltuiesc 

Mântuirea mai greu o obţii, 

Am preferat casa mântuirii, 

Dragă sufletului meu. 

 

  

„Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va 

deveni un laborator nesfârşit de idei şi 

imaginaţii”. – Mihai Eminescu  
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Adina Corina Panfil 

  
Poetului Ionel Marin 

 

Tu care scrisul ştii să-l spui 

E hrană gurilor străine 

Un fagure strecori din mâini 

Şi mierea-ţi curge printre vene. 

Tu care scrisul ştii să-l arzi 

Pe filele din cărţi ştiute 

Răsari pe buzele tăcute 

În imn din inima-ţi de foc. 

Tu care scrisul îl faci pâine 

Cu aripi îl îmbraci demult 

Să-i fie zborul strâmt şi visul 

Să ne trezească din mormânt. 

Tu care plângi în colţ de ţară 

De toate câte-ţi sunt ştiute 

Ne dai podoaba mâinii tale 

Să ne domoale, să ne cârme. 

Tu care umbli prin neant 

Cu pasul lebedei albastre 

Rămâi spre veşnicie fir 

Argintului primit acasă. 

Tu care scrisul îl atingi 

De rugăciunile din strană 

Tu visurile le cobori 

În bob de rouă şi migdală. 

Tu care îngerii îi vezi 

Tu care faci din toc lumină 

Să-ţi scuturi veşnic blândul scris 

Pe limba ţării noastre sfinte. 

 

Notă: Vă mulţumesc stimată doamnă Adina 

Panfil pentru frumoasa dedicaţie cu prilejul 

împlinirii a 65 de veri. Aveţi un suflet minunat şi 

apreciez mult talentul dvs., literar şi tăria 

caracterului. Multă sănătate şi tot binele întregii 

familii. În fiecare zi să iubim România! 

 

 

Aforisme, maxime, cugetări 

  

ION C. ȘTEFAN 

 

 

Maxime, cugetări, expresii rare:   

 A te percepe mai bine pe tine însuși: iată 

calea spre înțelepciune! 

 Dacă am stat deoparte, nu înseamnă că nu 

v-am înțeles! 

 Coincidența cu realitatea nu presupune 

nici copie, nici suprapunere, ci 

respectarea adevărului obiectiv printr-o 

formă subiectivă. 

 Viața este un fragment autentic al 

infinitului. 

 Atenția este instrumentul exactității. 

 Dumnezeul adevărat nu are chip, ci numai 

spirit! 

 Ceea ce percep pe calea simțurilor, mintea 

mea nu acceptă decât cu discernământ! 

 Vom ajunge și la punctul indivizibil al 

existenței noastre! 

 Uneori un cuvânt bun prețuiește mai mult 

decât o avere! 

 Nerăbdarea poate fi câteodată termometrul 

pasiunii! 

 Cauți piatra filosofală în sufletele și în 

gândurile înțelepților, în propria-ți gândire 

și în propriu-ți suflet, dar, de fiecare dată, 

îți apare altfel; nu poți stabili o noțiune 

abstractă a pietrelor filosofale! 

 Farmecul marii lupte de afirmare nu 

constă în a o câștiga, ci în a cuteza s-o 

porți până la capăt! 

 Pentru a fi înțeles de altul, străduiește-te, 

mai întâi, să-l înțelegi tu pe el! 

 Nu te strădui să strângi averi; tot ceea ce 

trece peste ceea ce-ți este necesar devine 

o povară! 

 Urcușul se face cu trudă; căderea e prin 

rostogolire! 

 Adevărata înțelepciune constă nu în 

desfătarea trupului, ci a sufletului! 
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 Dând vieții un sens, nici moartea nu ți se 

mai pare atât de absurdă! 

 Universul poate fi reflectat într-un bob de 

rouă, dar, pentru a-l alege pe cel mai 

potrivit, câte boabe de rouă trebuie să 

curgă din ploile lacrimilor noastre? 

 Cuvintele numesc la fel lucrurile și 

fenomenele care se aseamănă în mintea 

unor oameni, deși deosebirile sunt 

esențiale.  

 Oare nu trebuie să ne uimească faptul că 

orice fruct a fost, mai întâi, floare? 

(Din volumul Aripi spre nemurire, de Ion C. 

Ștefan, apărut la Editura SemnE, 2019) 

 

Vasile Sevastre GHICAN-aforisme 

 

- Toamna coboară îngândurată spre tâmplele 

tale numai cu voia lui Dumnezeu. 

- Pe valurile omenirii nu rezistă decât navele 

cu propulsie duhovnicească. 

- Răutatea este un sentiment mut, dar sapă 

ca lacrima, ca tăcerea, ca rânjetul… 

- Femeia este o mină de aur pe care nu o pot 

exploata decât specialiştii. 

- Mai bine urci un munte de speranţe decât 

să cobori pe un muşuroi de bani. 

- Din păcate legiuitorii ţării n-au gustat 

niciodată din farfuria săracului. 

- Poezia este lumina pe care o merită cei ce 

cred în ea. 

- Singurul cerşetor desăvârşit de la porţile 

vieţii este cuvântul. 

- Izvorul sănătăţii este în noi; mulţi îl 

descoperă atunci când nu mai au nevoie de 

el. 

- Doamne cu cât mai frumoasă ar fi fost 

Terra dacă nu ar trăi pe ea şi cei urâţi la 

suflet?! 

- Doar îndrăgostiţii ştiu să ardă în flacăra 

dulce a cuvintelor. 

(Din volumul Cuvintele sfinte dau soare uitării, 

de Vasile Ghican, apărut la Editura Sfera, 2019) 

Sonete 

 

Emilia STROE-ŢENA 

 

Destin românesc   

 

Singurătăţi stelare foc îngropat aşterrn 

În cumpeniri de doină aprinsă, veşnică, 

Pe planul înclinat sub umbră şi mister 

Ce moartea-n vis preschimbă şi-n nuntă cosmică 

 

Râul, câmpia, valea păstrează amintirea 

Discretei ondulări; nostalgic simţământ 

De tainică-mplinire vibrează-n infinirea 

Acestor mândri aştri cu frunte de pământ 

 

Iar sufletul, tot, urcă şi coboară 

Pe plaiurile line de poveşti, 

Ce încă lumi apuse înfioară 

 

Ca vraja desfăcută-ntâia oară; 

Destin de poezie tu, ţară, îşi croieşti, 

Din cântec şi din vetre strămoşeşti 

 

 

Ţara din inimă, ţara de vis   

 

Împădurite culmi brăzdând zenitul 

Din suflet treaz de dac şi de roman, 

Te cheamă într-un glas cu infinitul, 

Când tâmplelor de soare le-adăugăm un an. 

 

Tu, patrie-leagăn, cu braţe de stea 

Ce-n zări îşi rotesc visul de-aur, 

Te zugrăveşti etern pe ziua mea 

În cercuri verzi de apă şi de laur. 

 

Gândindu-te aproape în orele de seară, 

Când cerul tot e zbor trandafiriu, 

Nălţat spre veacul viitor, târziu 

 

Lumina ta de vrajă mă-mpresoară 

Cu raze moi şi blânde de-mplinire; 

Şi-o armonie este-ntreaga fire. 
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Proză 

 

Elena ARMENESCU 

 

 
 

Din grădina  sufletului (I) 

 

       Seara venea pe cărări neștiute și se cuibărea 

încet, încet în grădina, în curtea și în casa noastră. 

Somnul dădea ocol pe la gene, dar nu mă culcam 

fără o poveste. 

Poveștile cu zmei și Feți frumoși povestite de 

părinții mei mi-au încântat primii ani – ca 

fiecărui copil. Din acestea am învățat că pe lume 

sunt două forțe în permanentă confruntare: forțele 

binelui și forțele răului. Câțiva ani mai târziu, 

când am ajuns la școală în clasa a cincea și am 

început să învățăm istorie, adică povestea lumii, 

am fost la fel de fascinată ca de basmele în care 

credeam ca fiind absolut adevărate, cu mici 

exagerări pe alocuri pentru a impresiona – de 

pildă potcovirea puricilor cu nouăzecișinouă de 

ocale de fier, de care râdeam de fiecare dată ca și 

cum auzeam pentru prima oară. Firul poveștilor 

era astfel condus pentru a crea emoții, așteptări și 

stări de suspans, adică adrenalină cum s-ar spune 

azi. 

Așadar, cum vă spuneam, istoria a devenit una 

din materiile de studiu preferate, parcă se 

desfășura continuând întâmplările din vremurile 

imemoriale din lumea basmului, în timpuri din ce 

în ce mai apropiate nouă, începând cu 

antichitatea.  

Mai târziu, când a sosit vremea alegerii unei 

profesii, deși nu am ales să urmez facultatea de 

isorie, mi-a rămas viu interesul pentru arheologie 

și istorie pe tot parcursul vieții, ca de altfel pentru 

mulți alții din generația mea care și-au ales și ei 

alte profesii sau îndeletniciri. Mă abonam la 

revista Magazin istoric și eram la curent cu noi 

descoperiri arheologice din țară și din lume – 

cum a fost de pildă cea din anul 1971 de la 

Niculițel – când după o ploie torențială, săteniilor 

li s-a ivit pe uliță ceva ce semăna cu un capac,  

unde putea fi îngropată o comoară. Până la urmă 

s-a dovedit că era o criptă dintr-o bazilică 

creștină primară în care se odihneau rămășițele 

pământești a patru sfinți martiri:  Zoticos, Atalos, 

Kamasis și Filipos   (Zotic, Atal, Kamasie şi 

Filip). Despre Zotic se crede că era dac iar ceilalți 

greci. Dedicat lor, am scris poemul: Martirii din 

Niculițel – publicat în volumul Strigăt spre 

lumină:  

Lacrimi înflorite-n ierburi, pașii ce zidesc 

credința 

Revărsare-n armonie răspândesc făgăduința 

Unei lumi ce va să fie și mai bună și mai dreaptă 

Totul e să crezi în Domnul, unde Îngerul te-

ndreaptă 

 

Ei de Duh transfigurați, în asceză și adorare 

Propovăduiau credința străbătuți de-nfiorare 

Ei, ce-au măsurat cu pasul calea de la Sfântul 

Athos 

Până-n Sciția: Filipos, Kamasis, Zoticos și Atalos 

 

Pentru că iubeau dreptatea într-o lume de 

nedrepți 

Pentru lauda blândeții între violenți inepți 

Au  plătit suprem cu viața, setea lor de Adevăr 

Și martirizați în piață, au pierit sub negru văl. 

 

Multe secole zăcut-au într-ocriptă de speranță 

Fu de-ajuns foșnet de ape să-i scoată la suprefață 

Că așa voit-a Domnul, să-i adoarmă întru El 

Într-o  încremenire albă tocmai în Niculițel. 

 

Și tot Domnul rânduit-a că e  vremea să se-arate 

Lumii azi necredincioase, în amurguri sângerate 

Să îi vadă și să creadă că nu este o poveste 

Că Iisus a fost aievea, Cel ce-a fost și Cel ce 

ESTE! 

Dintre toate locurile istorice din țară, fascinantă, 

înconjurată de mister, a rămas capitala Daciei, 

Sarmisegetusa, din vremea regelui dac Decebal 

(87-106 d.C ) a cărui perioadă de domnie este 

recunoscută ca  cea mai înaltă expresie a 

dezvoltării culturii materiale daco-getice din 

secolele I î.Hr. - I d.Hr.  De unde provine numele 

acestei capitale? Ce înseamnă Sarmisegetuza, 

capitala Daciei? 

S este un apostrof; Armis este zeul Hermes ; 

Getuza înseamnă getul sau al geţilor. Prin urmare 

Sarmisegetuza înseamnă Oraşul/Locul lui Armis, 

iar România provine de la cuvântul „Arman”, sau 
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„Armis”, adică de la zeul Hermes). De fapt în 

zonă, există un complex de cetăți dacice  

constituit din: Costesti, Blidaru, Fetele Albe, 

Sarmizegetusa Regia, cetăți înşiruite pe apa 

Grădiştei, la sud de  mănoasa vale a Mureşului, 

Citez: Sarmizegetusa Regia este numele capitalei 

Daciei preromane, în fapt un complex de 

sanctuare, situat în Munţii Orăştiei, la altitudinea 

de 1200 m, în care se remarcă Sanctuarul Mare 

Rotund şi " Soarele de andezit". (Ce înseamnă 

Sarmisegetuza, capitala Daciei? Armis este zeul 

Hermes; Getuza înseamnă getul sau al geţilor. 

Deci Sarmisegetuza înseamnă Oraşul/Locul lui 

Armis). Cei mai mulţi arheologi afirmă că oraşul 

a fost ridicat în secolele III-II înainte de Hristos, 

pe când alţii cred că ar fi mai vechi cu cel puţin 

600 de ani. Poate că unul dintre motive este 

asemănarea de neînchipuit dintre planurile 

Sanctuarului Mare Rotund şi a celui de la 

Stonehenge. Pare că acelaşi arhitect le-a închipuit 

pe amândouă, cu diferenţa că cel de la Orăştie 

este mai mic. Apoi, "Soarele de andezit" poate fi 

uşor asemănat cu celebrul calendar al culturii 

Maya.  

Oraştia poate fi considerat un punct de plecare 

pentru cetăţile Dacice: Cetatea din Costeşti (la 18 

km de Orăştie), Pereţii din piatră ai cetăţii 

Blidaru (la 4 km de Costeşti), Cetatea Feţele Albe 

şi Sarmizegetusa Regia (la 20 km de Costeşti). 

Drumul  este cam   greu de parcurs  pentru cei 

care doresc să ajungă la ruinele fostei cetăti 

dacice. Dacă de la Orăştie la Costeşti există 

asfalt, mai departe puţini se încumetă să meargă 

cu maşină pe cei 20 de km de drum forestier. Cei 

care sunt interesaţi să viziteze cetăţile dacice şi 

doresc să o facă într-un mod aparte  pot apela la 

serviciile unui localnic cu tractor sau camion sau 

unul ce dispune de maşini de teren modificate cu 

care se ajunge, parcurgând trasee montane 

pitoreşti, la cetăţile dacice sau la vârful Muncel 

(Godeanu), apreciat de către cei mai mulţi 

cercetători ca fiind mitologicul munte dacic în 

care a fost sediul lui Zamolxe (Zamolxis / 

Zalmoxes)  Zeul – Moș, zeul  suprem şi unic al 

daco-geţilor , erau  monoteiști,  credeau în 

nemurirea sufletului. 

Reamintesc că despre daci, anticii spuneau că s-

au născut, au crescut si au nemurit agățați de 

munții lor: Întradevar, se pare ca dacii și-au 

"zidit" muntți, ei construind ziduri, terase si 

valuri de pământ pe versanții Carpatțlor, cei mai 

împăduriți și mai sălbatici din Europa acelor 

vremuri, care și astazi par inaccesibili. 

Dar asta stiam numai din cărți, trebuia să mergem  

la fața locului și să vedem.... 

O dimineață  senină de vară e cea mai bună 

motivație de a porni la drum cu mașina Dacia 

1310! Dar nu la orice fel de drum, ci unul care 

să-ți descopere locuri noi, nemaivăzute vreodată 

în condițiile noastre de oameni extrem de ocupați 

fără să fim comozi.  

Drumul despre care vorbesc  că urma să-l 

parcurgem porneste de undeva dintr-un orășel din 

sudul țării, prin Tg Jiu, Lainici până în Țara 

Hategului si merge mai departe către ruinele unei 

cetăți atât de cunoscute romanilor: Sarmizegetusa 

Ulpia Traiană sau, cum se numea pe vremuri, în 

calitate de capitală a Daciei Romane: Colonia 

Ulpia Augusta Dacica. Orașul se afla la 8 km 

departare de trecătoarea care face legatură între 

Banat (direcția din care veneau romanii) și 

Transilvania, trecătoare care purta în antichitate 

numele de Tapae, astazi Portile de Fier ale 

Transilvaniei. Intemeierea orașului se pare că a 

avut loc în primii ani după cucerirea Daciei (după 

unele păreri, 106-107, după altele, între 108 si 

110). 

Așadar, eram în vara anului 1987. Ajungem în 

comuna Sarmizegetusa, pe care locuitorii o 

numesc scurt ca pe cineva drag "Sarmi". Aici   ne 

oprim  pentru puțină vreme și ne distrăm teribil 

când citim pe o clădire: ” CAP Sarmisegetusa”. 

Deși era colectivizată aproape toată țara cu 

excepția satelor de munte, nu mi-am imaginat 

niciodată că cineva ar întina  acest nume de 

rezonanță istorică și anume capitalei Daciei cu 

denumirea Cooperativei Agricole de Producție  - 

Socialistă. Era un fel de râsu-plânsu, râdeam și 

tot repetam spre amuzamentul copiilor: CeAPe 

Sarmisegetusa.  

Parcăm mașina într-un loc retras și mergem 

câteva sute de metri pe jos.  

 

Va urma 

 

 

Horia Crios 

 

VULNERABILI 

 -- Ce știți voi tinerii, croncăni bătrânul corb. 

Primăvara înseamnă DEȘTEPTARE și este 

definită de bucuria vieții, de cinstirea 
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DIVINITĂȚII și a strămoșilor. Ar fi bine să vă 

injectați, din când în când, o doză cu ADEVĂR, 

alfel veți cenzura SINCERITATEA, iar șuvoiul 

învolburat al vieții, în loc să aducă miracolele 

DRAGOSTEI, o va negustori. Anulați 

duplicitatea, nu-i decât o vrajă amețitoare și 

amenințătoare.  Gândurile voastre, biete statui de 

lut ajunse prea devreme la senectute, întreabă 

NECUNOSCUTUL ce urmează după 

DEȘTEPTARE? Dificultăți? Armonie? 

Ignoranță? Năruire? 

--Cred că iarna este o NĂRUIRE… Dar dacă 

toate sunt doar simboluri? 

-- Aha, știu cam unde bați! Simbolurile acestea 

sunt menite să redea sensul inițial EXISTENȚEI, 

conform Bibliei: 

   La început a fost cuvântul, cuvântul era la 

Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. 

   Dincolo de barieră corbul și-a deschis aripile, 

identificându-se cu o amintire. Pe lângă fereastra 

barului treceau oameni de toate vârstele, grăbiți, 

preocupați, bolnavi. Am 

 strigat-o pe fata de la bar: 

-- Carmen, s-a băut tot ce s-a plătit? 

-- Nostim, dar eu nu știu la al câtelea whiskey 

sunteți! 

-- Contează? Ai grijă ca nu cumva barul să-mi 

rămână dator! 

    Am strâns lângă mine trupul cald; ea mi-a 

mângâiat părul. Astfel și-a făcut loc în sufletul 

meu, ca o prezență necesară, inevitabilă. 

    Conducând-o spre casă i-am zis: 

-- Dacă te-ai fi opus… 

 Nu m-a lăsat să continuu, mușcându-mi buzele. 

Plângea și râdea. 

--Uite un bar, să intrăm aici, trebuie să-mi refac 

machiajul. Du-te la masa din colț, mă întorc 

imediat apoi vom bea câte un whiskey și, odată 

ajunși la mine, poți să desfaci ambalajul și să-ți 

vezi cadoul! 

 Corbul nu mi-a spus că viața este o permanent 

NESIGURANȚĂ, care ne face vulnerabili la 

ispitele cu miros de pucioasă. Am aflat singur…    

  

 

Maria PETRESCU 

 

Motto: „Pacea nu poate veni din dorința de pace, 

ci de la suprimarea instinctelor de război”          

Nicolae Iorga  

DEALUL MUIERII 

            Când spui dealul, te gândești la o formă 

de relief adică,  la o ridicătură de pământ. Când 

spui Dealul Muierii,  spui istorie, teatru de 

război,  luptă și curaj. Este în realitate, un deal 

înalt, cu o coamă lungă, cu o vegetație superbă, 

pe care mai găsești și acum, din loc în loc, case 

vechi de pământ, cu prispele din lemn, păduri 

izolate sau cu terenuri bogate în grâne. 

Deal; poate suna banal, dar Dealul Muierii 

are o istorie, pe care am apucat s-o cunosc (în 

parte doar), când bunicul meu, încă era în viață. Îl 

țin minte ca pe un om mereu recunoscător lui 

Dumnezeu pentru că a supraviețuit războiului, 

dar și femeilor din sat,  care au avut o contribuție 

importantă în apărarea teritoriului respectiv. 

Până la începutul Celui de-al Doilea 

Război Mondial, dealul  se numea  Piscul 

Rugului,  denumire  dată de faptul că zona era 

populată cu tufe bogate de mure. Piscul găzduia o 

mică așezare, răsfirată și populată de țăranii care 

lucrau pământul și creșteau vitele. 

Bunicul mi-a povestit că izbucnirea 

războiului, a lăsat mica așezare  fără  bărbați. 

Aceștia au  fost înrolați în trupele de război. 

Femeile și copiii, printre care se afla și bunica, 

rămâneau  acasă pentru a avea  grijă de animale 

și de pământ. Dealtfel, se auzeau zilnic 

zgomotele produse de arme și obuze. Știau că 

zona de război era aproape, dar ei își vedeau mai 

departe de îndeletnicirile lor. Aveau nevoie de 

mâncare ca să supraviețuiască și să trimită 

alimente și soldaților care luptau pe front.                        

Viața era grea și dură, fără ajutorul 

bărbaților. Femeile și copiii locului știau însă că 

aveau o responsabilitate mare pe lângă munca din 

gospodărie; aveau pe umeri și responsabilitatea 

căminelor, a fântânilor, a pământurilor și 

animalelor.  

Zgomotul războiului se apropia din ce în 

ce mai tare. Dealul vuia de  sunetul gloanțelor și 

de urletele răniților. Sătenii știau că ungurii 

cotropitori, încercau să pună stăpânire pe această 
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zonă a Olteniei și să meargă mai departe, pe 

drumul lor către victorie. 

 La un moment dat, totul parcă a 

încremenit. A încetat zgomotul și s-a lăsat o 

liniște pătrunzătoare, ciudată, care nu prevestea, 

nimic bun. 

Dar, odată cu liniștea au venit și 

veștile  înspăimântătoare. Ungurii, care  trecuseră 

de partea nemților în acel moment al războiului, 

dominau lupta și  reușiseră  să nimicească o mare 

parte din armata română, care apăra  o zonă 

strategică  a Olteniei, iar apoi  și-au așezat 

taberele la poalele dealului, în apropierea 

așezărilor omenești. Vestea s-a împrăștiat  și în 

împrejurimi, trei dealuri mai departe, pe Dealul 

Ursului,  Danțului și Piscoiului, unde erau mici 

așezări, populate, în acea perioadă de război,  mai 

mult de femei și  de copii. 

Când au primit știrea că teritoriul lor este 

în pericol și că le mor bărbații, oltencele s-au 

organizat,  înarmându-se cu furci, topoare 

și  prăjini și însoțite de copii, au pornit în marș, 

către Piscul Rugului. Ceea ce a urmat, este greu 

de povestit și pare o poveste desprinsă din lupta 

unor războinice, din  vremurile dacice. 

Femeile dezbrăcate și copii, înarmați, au 

făcut un zid uman, în vârful dealului, unde era 

tabăra armatei ungare. Știind că satele erau goale 

și lăsate fără sprijinul bărbaților care erau plecați 

la război, soldații unguri nu s-au gândit nici un 

moment la o  ofensivă  a femeilor și la o astfel de 

organizare de atac. Buimaci și uimiți de apariția 

acestei armate stranii, de femei dezgolite 

și  înarmate, soldații unguri au început să se 

retragă.  Au ales să fugă din fața acelei armate 

formate doar din femei și copii, care au dat 

dovadă de curaj și patriotism și care ar fi  ales să 

moară, pentru a-și apăra locurile în care s-au 

născut și au trăit. 

Astfel dealul a fost salvat, iar bărbații lor, 

câți au supraviețuit s-au întors și ei la casele lor. 

De atunci Piscul Rugului, a fost numit cu 

mândrie de către bărbații acelor vremuri, Dealul 

Muierii; denumire care se mai păstrează și astăzi. 

Sigur că, nu a mai rămas nici o urmă  de 

dovadă a  mișcărilor acelor vremuri, ci doar un 

loc  unde noi, copiii și nepoții, ne mai plimbăm și 

azi  prin natură, admirăm peisajul și ne bucurăm 

de umbra copacilor. Bunicii nu mai sunt, dar noi 

încă trăim și avem obligația să spunem copiilor 

noștri, despre eroismul și faptele pline de curaj 

ale femeilor oltence, din acea zonă. 

Deși nu am avut cum să verific povestea 

bunicului, ea însă a fost și este mai departe 

susținută de toți sătenii, care au supraviețuit 

războiului și de urmașii acestora. 

Există și alte legende, care fac referire la 

istoria locului, pe care le-am aflat mai târziu prin 

maturitatea și curiozitatea stârnită de povestea 

bunicului, care m-au făcut să cercetez mai atent 

istoricul zonei respective. O  mărturie istorică  

spune  că femeile oltence ar fi  atacat  armata 

ungară călare, cu părul despletit, ca să  pară a fi o 

armată de năluci. 

 Într-o altă scriere istorică aflăm, că 

evenimente asemănătoare s-au petrecut în vremea 

invaziei otomane, când sătule de agresiunile 

turcilor, femeile oltence  s-au luat la bătaie  cu 

aceștia, dezbrăcate în pielea goală, dar  cu 

secerile în mână. Indiferent  de  vremurile în care 

s-au desfășurat acțiunile de luptă  sau care sunt 

mărturiile istorice reale, Dealul Muierii a fost 

martorul necontestat al unui moment de triumf al 

femeilor,  al unor dovezi certe de curaj și dăruire 

națională rămase  mai departe în istorie. 

Dealul Muierii este și va rămâne, 

întotdeauna, Dealul Românilor! 

 

 
Aspecte din lupta din dealul Muierii 
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Poezii, poveşti pentru copiii 

 

 

Dogaru Alexandra – Elena 

Elevă clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială ”Mihail 

Armencea” din Adjud, cu domiciliul în comuna 

Urecheşti, jud. Bacău. A obţinut Premiul I, 

secţiunea elevi clasele: I-IV la Concursul de 

creaţie literară pentru elevi ,,BOGDANIA”, 

ediţia I-a, 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

Crenguța de aur, crenguța de 

argint și crenguța de bronz 

Într-o zi frumoasă de primăvară cum n-a 

mai fost vreodată, un prinț chipeș și harnic porni 

la vânătoare. Pe drum acesta se întâlni cu un 

iepure. Prințul scoase pușca și se repezi spre el. 

Iepurele, speriat, spuse: 

 -Tinere prinț, cruță-mă și-ți voi fi și eu de 

ajutor vreodată la nevoie! 

 Prințul, bun la inimă, îl cruță pe iepure și 

porni mai departe. Dintr-o dată, în fața lui sări o 

căprioară roșiatică precum focul. Prințul scoase 

pușca și o îndreptă spre ea. Atunci căprioara 

vorbi cu glas omenesc: 

 - Tinere prinț, cruță-mă și-ți voi fi și eu de 

ajutor la nevoie! 

Prințul o lăsă pe căprioară și plecă mai 

departe. Merse el ce merse prin pădure și, 

deodată, îi apăru în față o vulpe. Tânărul prinț 

pregăti pușca și ținti către vulpe, gândindu-se că 

aceasta nu poate să fie o vulpe vorbitoare. 

Dar…surpriză! Și vulpea grăia cu glas omenesc, 

la fel ca celelalte animale: 

-Tinere prinț, cruță-mi viața și-ți voi fi și 

eu de ajutor la nevoie! 

Prințul, obosit, se hotărî să plece acasă, 

fără să fi avut succes la vânătoare în acea zi. 

După o săptămână, porni iar la vânătoare 

prin pădure. Doar asta face orice prinț! Pe drum 

se întâlni cu vulpea pe care a cruțat-o, iar aceasta 

îi spuse: 

-Tinere prinț, pentru că m-ai cruțat și 

pentru că ai o inimă bună îți voi oferi un dar. Du-

te la copacul cu o crenguță de aur, una de argint 

și una de bronz. Taie-o pe cea de bronz și vezi ce 

se întâmplă. 

Acesta plecă sprinten către copac, scoase 

sabia și tăie crenguța de bronz. În mâna lui, 

crenguța se transformă într-o rochie de prințesă 

splendidă, cusută cu fire de aur și argint și 

împodobită cu diamante. Tânărul luă rochia și 

porni mai departe prin pădure. Mergând el 

îngândurat, în față îi apăru căprioara cea 

roșiatică, iar aceasta îi spuse cu glas blând: 

-Tinere prinț, pentru că m-ai cruțat și 

pentru că ai o inimă bună, vreau să te răsplătesc. 

Mergi la copacul cu ramuri prețioase și taie 

crenguța de argint. Sper să fii mulțumit de ceea 

ce se va întâmpla!  

Căprioara o zbughi prin tufișuri, iar 

prințul se întoarse la copac nespus de curios. 

Când ajunse acolo, luă sabia și tăie crenguța de 

argint, așa cum fusese sfătuit. Aceasta se 

transformă într-o coroană minunată care strălucea 

în lumina soarelui. Prințul luă coroana și plecă 

din nou prin pădure. Merse el ce merse și se 

întâlni și cu iepurașul alb ca neaua. El fu foarte 

fericit să îl revadă pe prinț și îi spuse: 

-Tinere prinț, îți voi da și eu un dar pentru 

inima ta bună și pentru că mi-ai cruțat viața. 

Mergi la copacul cu ramuri prețioase și taie și 

ultima creangă: cea de aur. 

Prințul nu mai stătu pe gânduri și se 

întoarse la copacul pe care îl mai vizitase de două 

ori în acea zi. Se întreba ce comoară ascunde 

crenguța de aur. Când ajunse, luă sabia și o tăie. 

Ea deveni o fată nespus de frumoasă, cu părul 

galben și strălucitor ca soarele. Prințul o luă de 

mână pe fată, îi dădu rochia cea minunată să o 

îmbrace, îi puse pe cap coroana cea lucioasă și 

apoi o sărută. 

Prințul și fata plecară împreună spre 

castelul său, urmați de iepuraș, căprioară și vulpe. 

Cei doi au făcut o nuntă ca în povești, ce a ținut 

trei zile și trei nopți, la care animalele vorbitoare 

au fost oaspeți de seamă. Iar prințul și prințesa lui 

au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și poate 

mai trăiesc și azi. 
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Cronici literare, recenzii, comentarii 

 

Lucian Gruia despre vol. ”La vie en rose”, 

autor Georgeta Radu, Ed. Stef, Iaşi, 2018 

 

                           Motto: 

„Dă-mi, Doamne, - un stilou, să scriu pe un nor, 

cu litere mari, cât îmi e de dor” 

             Georgeta Radu - Apă de dor 

 

Dragostea este cel mai frumos şi profund 

sentiment omenesc. Există două feluri de poezie 

erotică: una este dedicată neîmpliniri 

sentimentului – de unde tensiunea, supărarea, 

dezamăgirea şi tristeţea; cealaltă cântă împlinirea 

– de unde bucuria, pacea, armonia, seninătatea şi 

integrarea cosmică.  

Poezia Georgetei Radu din volumul La vie en 

rose (Ed. Stef, Iaşi, 2018) cântă împlinirea iubirii 

în toată puritatea şi cosmicitatea acesteia: „O să 

tai ceru-n trei şi-am să-l împart la doi:/ O parte 

pentru mine, o parte pentru tine, o parte pentru 

noi.../ Când părţile-adunăm, din nou, ceru-

ntregim,/ Dar este doar al nostru-acum ... şi e 

senin!” (Împărţire) 

Împlinirea iubirii se petrece în zariştea sacrului: 

„Astăzi, iubitul meu mă întreba:/ Eşti înger, ce 

cauţi tu în lumea asta rea?!/ Eu i-am răspuns: pe 

tine!/ Eşti aripa care-mi lipsea,/ să pot acum spre 

Cer zbura!” (Întreg) 

Pentru că iubeşte sincer, poeta este absolvită de 

această dulce vină: „O pun, cu grijă infinită,/ în 

Seiful Său ceresc.../ Sunt de pedeapsă absolvită/ 

pentru că ... TE IUBESC!” (Pedeapsă). 

Ca şi Faust poeta ar vrea să oprească timpul: 

„Opreşte timpu-ndată şi fură-i secundarul,/ să uite 

să mai treacă peste IUBIREA noastră/ şi 

schimbă-l cu norocul, când întâlneşti coşarul!/ 

Norocul răsădeşte-n priviri de floare-albastră!” 

(Furt) 

La poezia care dă titlul volumului, poeta 

foloseşte un motto care îi caracterizează 

majoritatea versurilor, motiv pentru care îl vom 

reproduce în întregime: „La Vie en Rose se 

rezumă astfel: promovează doar lucrurile 

frumoase, parfumate, dulci, pure şi ignoră-le cu 

desăvârşire pe celelalte (deşi ştii că există şi îţi 

creează o stare de angoasă)!” (Michelle 

Rosenberg) Ideea este subliniată şi într-un distih 

similar motto-ului menţionat: „Eu vreau să scriu 

în rime-mbrăţişate,/ Despre IUBIRE, prinsă-n  

vers frumos...” (Mea culpa) 

Dincolo de limită iubirea devine o durere dulce: 

„Nu-i bine să iubeşti cum iubesc eu,/ Că... doare 

rău o IUBIRE prea mare!/ S-ar supăra chiar 

însuşi Dumnezeu,/ De n-ai găsi răspuns la 

întrebare.// Hai, spune-mi! Pot să dau regatul 

meu?” (Ce zici?!) 

Dar timpul nu poate fi păcălit. Se apropie toamna 

naturii dar şi a vieţii ca în această poezie 

antologabilă: „Începe toamna să danseze-n vie,/ 

printre ciorchini de struguri rubinii.../ Păşeşte-

ncet pe frunze ruginii,/ cu poantele-i din puf de 

păpădie.// Din stele coapte zămisleşte vise/ ce ne-

amintesc că suntem trecători/ şi ne-agăţăm de 

aripi de cocori,/ s-ajungem toţi în zările 

promise.// De frică, să nu fie pedepsită/ sărut de 

ploi şi-mbrăţişări de vânt,/ cu prea mult dor, 

pentru prea mult avânt,/ stârnesc IUBIRE 

nemărturisită.” (Zvon de toamnă) 

Trecerea vremii induce părerea de rău că trupul 

se ofileşte: „Fără să vrem, tot adunăm durere,/ 

Păreri de rău că nu am preţuit/ Trupul ce ne-a fost 

dat dintru-nceputuri,/ care-n final se stinge 

vlăguit...” (Weekend) 

În acest context viaţa pare un tren al amintirilor 

ce nu ajunge nicăieri: „Cu simţuri obosite, 

abandonând dorinţe,/ Îmi reiau locu-n trenul 

pustiu şi deraiat,/ Cobor pe-aripi de vreme, ce îmi 

şoptesc căinţe/ De-a nu fi înţeles nimic din „a-

nviat!” (Trenul amintirii) 

În faţa condiţiei umane finite poeta se revoltă. Ea 

vrea să trăiască clipa fericirii: „Nu mă mai întorc 

nicicând în ieri, am strâns vecii de primăveri,/ Nu 

vreau biletul dus-întors al sufletelor călătoare/ 

Vreau să trăim azi amândoi!... Nu vreau să mai 

plec nicăieri!/ Opreşte timpu-n loc, ACUM!!! Cu 

tine ... sunt nemuritoare!... (Nu vreau să mai plec 

nicăieri) 

Luciditatea învinge şi poeta îşi dă seamă de 

sfârşitul inexorabil: „Îmbrăţişez în linişte stejarul/ 
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şi-ascult miezul Pământului cum geme/ de-atâtea 

vieţi câte a-nghiţit, săracul,/ sfârşite prea târziu 

sau prea devreme.” (Despământare) Sau: „Fiinţa-

şi plimbă neputinţa printre patimi şi ispite.../ Trup 

de carne şi de oase, fărâmat de roata vremii,/ se 

întoarce în pământu-n care îl aşteaptă viermii,/ cu 

păreri de rău că viaţa-nseamnă vise netrăite.” 

(Soartă) 

Poeta nu se opreşte numai aici la deplângerea 

existenţei efemere ci în adevărate pamflete 

înfierează mândria nemăsurată şi trădarea. Iată un 

exemplu: „Mândria e o boală ce inima-

mpietreşte,/ cu demoni te-nfrăţeşte, în nopţi 

întunecate,/ sufletu-ţi vinzi când faţa-ţi în ură s e 

boţeşte,/ apoi jeleşti că-i greu când bei 

singurătate.” (Oricui se identifică – pseudo – 

pamflet) 

Materialismul înstrăinează valorile spirituale: „Îşi 

spunea-n gând: „Ce vremi aiurea, nimic nu-i ca-n 

alţi ani!/ Totul e-ntors cu fundu-n sus, mă doare 

viaţa asta!/ O lume-ntreagă nu visează decât să 

facă bani!/ Aşa-şi va pierde sufletul şi-şi va găsi 

năpasta!” (O aiureală (de-a mea:)) 

Există trei remedii în calea trecerii timpului: 

amintirea copilăriei, poezia/scrierea cărţilor şi 

dragostea.  

Amintirea copilăriei induce iarăşi chemarea 

faustică: „Cu glas de clopoţel, copilărie/ ne 

cheamă-n plânsul ploilor de vară,/ pe-un ram de 

măr e-n floare nostalgia,/ ce roagă-n van: „-

Clipă... mai stai o seară!”... (Nostalgii) 

Poeţii, îşi umplu călimara pentru a scrie texte 

nemuritoare:„Poeţii-şi pregătesc trusa de 

toamnă,/ Cu soare-n călimări, stilou de aur,/ Că 

toamna e mereu o mare doamnă,/ Făcând cadou 

poeme de tezaur.” (Poem în prag de toamnă) 

Dragostea învinge moartea prin contopirea 

îndrăgostiţilor cu Marele tot: „Pe-o rază-a 

răsăritului de Soare/ ne întoarcem la ţărm, din 

nemurire,/ cu suflete scăldate-n fericire,/ tu, 

preschimbat în cer şi eu, în mare...” (Amintire) 

Poeta scrie cu sinceritate totală şi nu are nimic să-

şi reproşeze: „Habar nu am ce este poezia!/(...)// 

Nu ştiu să scriu sonet sau acrostihuri,/ Dar eu îmi 

văd cu drag de tot ce simt/ Îmi pun doar sufletul 

în orice stihuri/ Şi nu pot să fiu falsă, să vă mint!” 

(Mea culpa)  

Cartea mai cuprinde câteva proze scurte şi 

panseuri care întregesc portretul literar al 

autoarei. 

Prozele scurte sunt meditaţii pe diverse teme 

existenţiale sau literare. Georgeta Radu se 

preocupă cu insistenţă de semnificaţiile şi tehnica 

de construcţie a basmelor populare (Alt gând (în 

zi de sărbătoare)), observând că întotdeauna 

prâslea e cel mai avantajat/dotat. Astfel – ce trist 

– fraţii săi sunt defavorizați. Până şi în Capra cu 

trei iezi, iedul cel mai mic este favorizat.  

Panseurile sunt moralizatoare. Cele despre 

dragoste întăresc cele afirmate în poeziile 

autoarei. În textul Rostul nostru scriitoarea ne 

reaminteşte că fiecare dintre noi avem o menire 

în lume pe care trebuie să o conştientizăm cu 

bucurie. Georgeta Radu şi-a găsit menirea în 

scrierea cărţilor.  

 

 

 

Radu BOTIŞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din iubire pentru locul strămoșesc 

 

Nimic nu-ți răvășește ființa mai puternic ca 

dorul, ca dragostea  pentru locul de unde îți tragi 

rădăcinile. Scriitoarea Ana-Cristina Popescu în 

volumul „Din dragoste pentru glia 

strămoșească“ realizează o monografie a 

localității natale, Oțelu Roșu, județul Caraș 

Severin, mărturisind că a scris volumul cu 

evlavie, cu sfială și dragoste „Locul natal îți 

răscolește ființa, e glasul dulce al mamei, e 

zâmbetul bunicilor, e mirosul fânului proaspăt 

cosit. [...] Oțelu Roșu este locul cel mai drag mie, 

leagănul copilăriei mele, leagănul măicuței mele, 

a bunicilor și străbunicilor din partea mamei, tatăl 

meu fiind tot de pe Valea Bistrei, din Glimboca, 

este locul bogat în povești și amintiri pe care îl 

îmbrățișez cu drag prin acest volum, așa cum Ion 
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al Glanetașului din romanul lui Liviu Rebreanu a 

sărutat pământul.“ 

Volumul este structurat pe nouă capitole și 

mai multe subcapitole în care cititorul întâlnește 

informații despre așezarea geografică a localității, 

istoricul ei, poziționare, vecinii localității, despre 

relief, hidrografie, solul și subsolul, clima, flora 

și fauna, zonarea localității, organizarea 

economico-administrativă a acesteia, industria 

localității, agricultură, despre meșteșugurile 

casnice și sătești, orașului Oțelu Roșu 

adăugându-se teritorial, pe rând, sate precum 

Ohaba Bistra, Cireșa și Mal.  

 

Un punct important în monografie îl ocupă 

instituțiile localității Oțelu Roșu, centre de 

cultură și spiritualitate, în capitolul al șaselea ce 

conține zece subcapitole și în care autoarea 

vorbește despre școli, grădinițe, liceul din oraș în 

cadrul căruia se află și două muzee, Muzeul de 

Geografie Literară Tiberiu Boșcaiu și Muzeul de 

Etnografie, despre bisericile localității, cimitire, 

despre poliție, primărie, monumente istorice, case 

naționalizate, despre Casa de Cultură Oțelu Roșu, 

spitale, farmacii. Mai prezintă informații despre 

Fabrica de pâine din localitate, magazine, 

restaurant, cofetării. 

În capitolul al șaptelea al volumului cititorul 

are plăcerea să lectureze informații despre 

frumusețea tradițiilor, obiceiurilor din zonă, 

despre portul și graiul strămoșesc. Apare și un 

dicționar cu termeni regionali din fostele sate 

Ohaba Bistra, Cireșa și Mal, astăzi cartiere ale 

localității Oțelu Roșu. 

De remarcat este faptul că imaginile de pe tot 

parcursul volumului sunt însoțite de explicații. 

Un alt capitol al volumului este dedicat 

oamenilor de seamă ai localității Oțelu Roșu. 

„Fiecare loc are oamenii lui de seamă, acei 

vlăstari care prin realizările lor au adăugat câte o 

piatră nestemată în cununa locului în care s-au 

născut și au crescut. E greu să-i amintești pe toți 

care au bătut nestemate în coroana locului unde 

s-au născut, au crescut și au trăit, fiindcă fiecare 

mlădiță nu a crescut ca o buruiană ce agricultorul 

o smulge și o aruncă, fiecare a lăsat în urmă praf 

de stele care să netezească fața așezării de care 

aparține.“  Sunt amintiți scriitori ai zonei, 

cântăreți, profesori, sportivi, dar și medici, printre 

care aș menționa pe prof. dr. Alina Frățilă, 

„prima femeie președinte din istoria Societăţii 

Internaționale de Chirurgie Dermatologică“, 

originară din Oțelu Roșu (Ohaba-Bistra). 

Volumul se încheie cu un îndemn al scriitoarei 

Ana-Cristina Popescu, prin titlul capitolului nouă 

„Să păstrăm mereu viu în suflet locul de unde ne 

tragem rădăcinile!“ 

„Fiecare localitate însuflețește țara prin istoria 

zonei, credinţele strămoşești, datinile, tradiţiile, 

obiceiurile, portul și graiul dulce românesc, iar 

fiecare vlăstar este dator să poarte comoara mai 

departe, să se bucure de ea, să se hrănească din 

înțelepciunea și frumusețea ei.“ afirmă scriitoarea 

și aș adăuga că fiecare monografie va duce cu ea 

tot ce are mai sfânt zona prezentată în filele de 

aur ale câte unui volum. 

 

 

Nicolae BUSUIOC  

ÎN ORIZONTUL RIGORII DAR ŞI AL 

SENSIBILITĂŢII   

  

A mai scrie azi cărţi despre cărţi este un 

act oarecum temerar, e ca şi cum ai încerca să 

aduni frânturi în cioburi de oglindă în ideea de a 

obţine întregul răsfrânt în oglinda compactă. Dar 

cu riscul că unele cărţi (poate cele mai multe) să 

se piardă printre puţinele care reclădesc principii 

şi configuraţii nebănuite, semănând miracole, 

esenţe şi trăiri solare, asumarea critică asupra lor 

încă se justifică, chiar în condiţiile în care 

ambiguităţile o duc bine, se desfăşoară în voie. 

Critica literară, fie ea şi de întâmpinare, vine 

înaintea cititorului debusolat pentru a-l ajuta să 

înţeleagă şi să discearnă între textele lipsite de 
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valoare şi cele care oferă neîndoielnic mesaje, 

învăţăminte şi idei de a fi reţinute. Cititorii nu au 

cum să nu observe cum ei înşişi pot trage foloase 

în selecţia cărţilor. Între critica literară şi lectură 

se creează o punte necesară şi importantă, o 

relaţie interdisciplinară în care evaluarea critică şi 

receptarea textului intră într-o ecuaţie cu 

mecanisme subtile de funcţionare, cu un echilibru 

susţinut de simţul critic şi, pe cale de consecinţă, 

de gustul lecturii. Am citit cu interes manuscrisul 

(printul) doamnei Vasilica Grigoraş Seninul din 

inima cărţilor, manuscris care iată a luat 

înfăţişarea frumoasei cărţi pe care acum o 

răsfoim cu voluptatea celui atras de noutate şi 

prospeţime. 

Vasilica Grigoraş se plimbă cu 

dezinvoltură printre cărţi, îi „parafează pe 

autori”, le analizează textele neforţând canoanele 

potrivit cărora mesajul etic al literaturii este 

integrat în emoţia generală. Miracolul operei 

conduce spre universul unei lumi expresive ca 

reflex al unei profunde cunoaşteri a lumii reale. 

Autoarea cronicilor literare (unele ar putea fi 

etichetate şi ca minunate eseuri) din volum, 

constat că pleacă de la ideea că este greu să te 

impui într-un noian de cărţi scrise sub semnul 

reflexelor reci de stele, altele inundate de 

metafora tandră până la iubire şi încă alte şi alte 

puzderii de pagini în care dau năvală, sub aripa 

ocrotitoare a (ne)inspiraţiei, ideile eului visător 

de iz baladesc şi romantic, metafizic şi realist, 

până la existenţa social-culturală din vremurile 

noastre. Vasilica Grigoraş desprinde cu uşurinţă 

abilităţile şi harul autorilor invocaţi, caracterele 

tipologice şi semnificaţiile intuite ale 

personajelor creionate în naraţiile în cauză, 

subliniază esenţele şi semiotica evenimentelor 

amintite. Vom întâlni surprinzătoare interpretări, 

este suficient să aruncăm o privire asupra 

cuprinsului cărţii pentru a ne forma o idee despre 

capacitatea de analiză literară, reţinând reunirea 

detaliului cu axioma, a meditaţiei cu iluzia, a 

exilului interior cu faptul divers, a misterului cu 

realul.  

O primă investigaţie este cea asupra 

volumului „Căutând după mere”, în fapt o 

„căutare” a fericirii omului care se soldează cu 

eşecul căutării sau mai curând al necăutării 

cunoaşterii de sine, după care vom întâlni diverse 

scrieri ale căror autori sunt mai mult sau mai 

puţin cunoscuţi. Vasilica Grigoraş dispune de 

mijloacele identificării elementelor „de bază” ale 

cărţilor comentate, între care amintim: 

„Universul tainic între Dumnezeu şi umbră”, „Un 

pod binecuvântat între antipozi”, „Valeriu Lupu – 

cu paşii destinului”, „Urma Soarelui în lumina 

anotimpurilor Anei Urma”, „Valea poete - între 

ironie şi luciditate”. 

Cum se ştie, cititorul este un 

„consumator” ce se lasă uşor influenţat de gust, 

în dauna exercitării unei judecăţi proprii, deşi a 

posteriori poate emite o justificare a actului 

lecturii. Gustă ceea ce i se oferă şi, până la urmă, 

hotărăşte singur dacă îi place sau nu ceea ce 

citeşte. El are o motivaţie afectivă sau 

intelectuală, funcţie de care se îndreaptă spre 

anumite genuri literare sau spre cărţile care-i 

oferă posibilitatea informării şi documentării într-

un domeniu sau altul. Cartea Vasilicăi Grigoraş 

face parte mai mult din această zonă a lecturilor 

de ordin profesional. Criticul trăieşte în orizontul 

rigorii şi al cerebralului, într-o etică impusă de 

scrisul autentic, dar ideile lui nu sunt numai 

raţionamente reci, pot fi umplute de suflul 

existenţial al fiinţei autorului. În cazul de faţă 

luciditatea, într-un melanj firesc cu sensibilitatea, 

cu care construieşte discursul critic îi este de 

mare ajutor autoarei acestui volum pentru ca 

demonstraţia speculaţiei să fie cât mai 

convingătoare. 

Referinţele pe care le are deja Vasilica 

Grigoraş o confirmă nu numai ca poetă, eseistă, 

publicistă, monograf, ci şi ca un impunător critic 

literar. Aici reţinem nume cunoscute precum 

Teodor Pracsiu, George Anca, Petrea Iosub, 

Mircea Regneală, Ioan Miclău, Dan Plăeşu, 

Cezarina Adamescu, Victor Cilincă, Mariana 

Gurza, Tudor Cicu... Autoare a peste 15 volume, 

cu o încrengătură literară diversă, Vasilica 

Grigoraş îşi leagă numele de viaţa cultural-

literară vasluiană şi nu numai, de lumea filtrată 

coerent şi armonios chiar în condiţiile negării 

conştiente a neplăcutului înconjurător, ale 

refuzului asumat în spatele cuvintelor din cărţi şi 

chiar din Seninul din inima cărţilor la care se 

adaugă automat şi sufletul lor. Da, cărţile care nu 

sunt altceva decât oglinda timpului, un timp al 

memoriei şi al cunoaşterii umane. 
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Florentin Smarandache 

(Pr. univ. dr. University of  New Mexico – 

USA) 

  

 

Trubadurul spațiului rural 

    Cu antologia – bilanț Trubadur la porțile 

neamului, Ion I. Părăianu revine în atenția 

publicului iubitor de poezie, încercând să ofere o 

imagine de ansamblu a unui parcurs li-terar care-

și lărgește mereu drumurile prin aderarea la un 

sistem de idei și norme estetice  îmbogățite  

continuu  cu sensuri și motive noi, în forme și 

atitudini  nu  arareori  sur-prinzătoare. Această 

imagine are ca trăsătură dominantă adâncirea 

expresivității lirice, dar și creionarea, realistă, a 

unui spațiu frământat de lumini și umbre de 

năzuințe luminoase și anxietăți într-o accentuată 

notă de originalitate. Poetul se definește, astfel, 

drept un tradiționalist  într-o  postmodernitate 

degringolată,  oscilând între poezia intimistă și 

cea  socială, între o abordare pastelată a naturii și 

invectivă cu iz politic, configurând o atmosferă în 

care fragilitatea și delicatețea ființei și a trăirilor 

ei se conjugă cu ironia, sarcasmul sau revolta, 

pentru a eșua, în cele din urmă, într-o resemnare 

deplin mioritică 

    Tematica rurală – satul ca centru al lumii și 

spațiu al propriei vieți – se pliază perfect pe 

modul liric de cunoaștere al poetului, pe 

contemplativitatea și meditația sa, oferind chei de 

decriptare, de descifrare a sensurilor existențiale 

ale unei comunități  străvechi, cu practici  

ritualizate. 

   Casa, biserica, școala, copilăria, părinții, 

sătenii, muncile câmpului, anotimpurile și săr-

bătorile tradiționale, prietenia și prietenii, dar și 

grădina, izvoarele, codrul, natura în general, 

cultivate cu exuberanță și nostalgie, apar într-o 

solemnitate simplă, deși spectacolul lor e plin de 

culoare și rafinament, punând în evidență un 

puternic sens etnic și moral, ceva din vocația 

gnomică și paremiologică a spiritului românesc. 

Starea  sufletească iradiată  creează impresia că 

ne aflăm acasă, într-un spațiu consensual al 

binelui, frumosului și adevărului, al familiarității 

cu divinitatea și natura. 

    Este, apoi, de relvat și capacitatea lui  I. I. 

Părăianu de a condensa, în unele poezii, momente 

de autentică reverie, dar și de elogiu, secvențe de 

un  dens dramatism  al  ideii, ori trăiri  

spiritualizate, uneori  euforice,  ca  în versurile  

dedicate  Limbii  Române, lui Eminescu,  

Mărțișorului  sau  mamei, captând atenția 

lectorului și înălțându-l în sferele înalte ale 

trăirilor fabuloase.  Predilecția pentru farmec și 

fermecător își găsește, uneori,  

contraponderea în momente, când lucid realiste, 

în reflecții amare, dureroase sau izbuc-niri  

autoironice  sau sarcasme, poetul  demisficându-

și propria condiția și sfârșind într-o  atitudine 

sceptică,  într-o stare difuză, de incertitudine. 

    Pe acest tipar al satului, privirile poetului se 

opresc pe fundalul unui cer sumbru, plin de 

înțelesuri și prevestiri tulburătoare. Este imaginea 

acelui spațiu  labirinitic  închis  în sine, din care 

își iau zborul tainele lumii, ajungând până la 

urmă la acea înseninare tragică, specifică 

Mioriței.  Este, în fond, destinul interior al unui 

neam prins în schimbarea necontenită a 

Universului. 

    Cu Antologia Trubadur la porțile neamului, 

Ion I. Părăianu își conturează definitiv profilul 

liric, versurile antologate fiind expresia unei 

experiențe existențiale proprie, care  conferă prin 

ea însăși valoare textelor. 

 

 

Prof. Geo CĂLUGĂRU despre volumul 

,,Călătoare prin cuvinte”, autor Marinela 

STĂNESCU, Editura Pim, 2019 

  
 

Spovedania unei ,,Călătoare prin cuvinte”   
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Biografia literară a unui om cuprinde, în primul 

rând, faptele sale, care-l descriu în raport cu 

societatea și timpul trăit.  

Aici, însă noi ne referim la biografia literară, așa 

cum am reușit s-o alcătuim, aplecându-ne cu 

luare aminte asupra spovedaniei lirice a unei 

,,Călătoare prin cuvinte” cum inspirat și-a 

intitulat Marinela Macarie Stănescu, manuscrisul, 

pe care mi l-a înmânat, înainte de a-l încredința 

luminii tiparului și, în final, sub privirile 

cititorilor, de fapt, ale adevăraților prețuitori.  

Conștientă de imensa importanță a cuvintelor, și 

mai cu seamă a acelora, care să convingă și să 

emoționeze, deopotrivă, poeta a găsit răbdarea și 

inspirația de a le transfera din spațiul banal, plat 

al vorbirii și consemnării cotidiene, în cel al stării 

de grație, izvorâtor de emoție umană și artistică. 

Poeta intuiește spațiile, în care, în calitatea sa de 

,,Călătoare prin cuvinte”, asumată cu temeritate, 

va găsi ceea ce caută și în ceea ce se caută: ,,Între 

așteptare și neliniște/ne căutăm pe noi 

înșine”…acest spațiu este diferit de la un om la 

alt om, adică este vorba de o călătorie înăuntru, în 

adâncul din noi și e concomitentă cu cea din 

spațiul fizic, ce poate fi văzut, atins. Ceea ce se 

află în acest spațiu, influențează pe celălalt 

nevăzut.  

Poeta surprinde ce există aici cu o anumită 

măiestrie, plasându-se în teritoriul poeziei, căci 

,,ne căutăm pe noi înșine”- identitatea, cine 

suntem ,,colindăm prin zăpezi diamantine/ 

și.../trăind sub semnul soarelui/ce se întinde de la 

răsărit/până dincolo de apus ...”  

Privind lucrurile prin raportarea la om, răsărit 

înseamnă - naștere, apus - moarte, sfârșitul vieții 

încât, referindu-ne la soare, spațiul de viețuire se 

întinde ,,până dincolo de apus”. Continuându-și 

călătoria prin cuvinte, poeta Marinela Macarie 

Stănescu se înscrie într-un traseu al cunoașterii, 

descoperirile fiind exprimate ,,prin cuvinte” și 

împărtășite, celor pentru care scrie.  

Poeta constată că: ,,Locurile sunt pline de culoare 

ce.../ar încânta și cele mai insensibile suflete; ,, 

călăuze”, în acest teritoriu ,, sunt lumina /și…/ 

sunetul vestirii. Autoarea simte nevoia unei 

evaluări prin analogie – noi oamenii ,, muște de o 

zi” cum ne spunea Eminescu și natura, căreia îi 

suntem parte pe durata unei clipe:,,suntem umbre 

blajine, trecătoare prin lume/și…/rătăcim pe căi 

întortocheate…  

Consecința ,,rătăcirii’’- într-un târziu, găsim 

calea/și primenirea ca păsările cu aripi/larg 

întinse spre culmile înalte/ocrotiți de albastru 

infinit al cerului. În pofida vieții de-o clipă, pe 

măsura apropierii liniei de final a cursei vieții, îi 

conferă poetului putința de a se apropia de 

Dumnezeu și dreptul de a transmite acest miracol 

,,prin cuvinte”cititorilor.  

Prin procreație și creație, daruri primite de la 

Dumnezeu omul este înfățișat ,,împrăștiind 

sămânța, care prinde viață, moment ce surprinde 

împlinirea menirii proprii ,,punem capăt eternei 

clipe” și conștientizăm continuarea prin urmași.  

În cele 120 de poezii care structurează conținutul 

cărții, autoarea gândește, simte și comunică prin 

verbe la persoana întâi singular și plural, după 

cum comunică, în numele său propriu sau a celor, 

pe care și-i asumă.  

Dacă fiecare cititor va ține seama de acest fapt, 

înseamnă că a descoperit cheia minune, cu care 

va deschide lacătul porților spre înțelegerea 

mesajului fiecărei poezii și prin urmare, a 

întregului volum. Cum era de așteptat, nu toate 

poeziile sunt la același nivel de realizare artistică 

și, dacă mi  

s-ar impune, să comunic vizual această 

constatare, aș apela la reprezentarea poetului 

filozof Lucian Blaga, definind imaginea de 

ansamblu a reliefului teritoriului României ca 

spațiu ondulatoriu, figurat de o linie, ce urcă și 

coboară succesiv, până la terminarea spațiului, 

căruia i se aplică. Având în vedere bogăția și 

diversitatea temelor abordate, descoperind 

semnificații, cu valoare morală, aplicabile în 

viața de zi cu zi, la Călătoare prin cuvinte 

un nivel al limbajului, ce se include spațiul 

estetic, cred că poeta, trebuie să continue și să fie 

convinsă că, la capătul unei îndelungi și 

răbdătoare căutări este așteptată de visul, în care 

a crezut, devenind realitate.  

 

 

Prof. Geo Călugăru 

       „Privire  generală asupra operei scriitorului 

Mihail Grămescu” (volumul VIII).   

          În revista de creație și cultură „Bogdania”, 

anul VI, nr.49-50 (iulie -august), între paginile 

22-25, se află cu titlul „Privire  generală asupra 
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operei scriitorului Mihail Grămescu (16.02.1951 

- 13 .O5. 2014)”. 

          Partea publicată aici, prin amabilitatea 

redactorului șef al revistrei, domnul Ionel N. 

Marin, constituie o privire generală asupra 

primelor 7 volume ale scriitorului Mihail 

Grămescu, apărute ca urmare a travaliului sisific 

al mamei sale, distinsa scriitoare Beatrice 

Kiseleff, care, cu un devotament și o voință 

exemplare, va duce la bun sfârșit ceea ce și-a 

propus: ediția de Opere complete a iubitului ei 

fiu, scriitorul Mihail Grămescu. 

          Înainte să mă refer la cel de-al optulea 

volum  din ediția menționată, oferit cu aceeași 

generozitate ca și a celor anterioare, mă simt 

dator să fac o precizare, și anume, să relev ceea 

ce conferă vocea personală, originalitatea 

autenticului scriitor, convins că subiectele 

cuprinse în operele scriitorilor, oferite de 

realitatea vieții, sunt aceleași.  

          Prin urmare, nu temele abordate îl 

unicizează pe scriitor, ci modul lui personal de a 

le valorifica. În această zonă, trebuie căutat cu 

atenție și răbdare. Ei bine, acestui fapt i-am dat 

prioritate. Că, așa stau lucrurile, voi dovedi, 

reproducând finalul-concluzie al părții publicate 

în revista amintită, urmând ca de acolo în 

continuare, să mă opresc asupra volumului 8 

Opere complete apărut , ca și cele anterioare, la 

aceeași editură Tracus Arte:„Poetul Mihail 

Grămescu ne-a dovedit că a avut arta de a chema 

cuvintele la un sunet nou, într-un nou sistem de 

înțelesuri și, prin aceasta, lumea la un semn 

superior, într-o construcție a cuvintelor care 

dobândește energia unei alte ortogeneze, adică o 

dezvoltare mai accentuată a unor caractere în 

generațiile care se succed”. 

          Ca și în celelalte volume anterioare, ne 

întâmpină, pe prima copertă, în medalion, 

fotografia scriitorului al cărui chip este marcat de 

un surâs enigmatic. Parcă ar vrea să-i spună vieții 

că, prin acest surâs, rezultat al coborârii în sine 

însuși, ca apoi să-i înflorească pe chip, va ști să o 

privească drept în față și să o decripteze, întrucât 

fac parte din opera aceluiaș Unic Creator, numit 

de Lucian Blaga, Marele Arhitect. 

          Am să încep în demersul meu prin a 

prezenta, cele câteva explicații ale neobositei 

mame, scriitoarea Beatrice Kiseleff, cuprinse pe 

clapeta copertei 4 care privesc textele aflate în 

acest volum. Este vorba despre texte apărute în 

publicații, cărora le indică sursa; texte 

nepublicate, dar care au fost propuse de autor în 

volume spre editare, menționând editura la care 

le-a trimis și care nu le-a publicat; texte care nu 

au apărut și nici nu au făcut parte din vreun 

volum întocmit de autor, absolut inedite, la care 

menționează doar data la care au fost scrise, dacă 

a fost indicată. 

          Volumul la care mă refer, ca structură se 

înfățișează asemeni unui mozaic, este alcătuit 

dintr-o mulțime de subiecte, cu tematică diversă, 

mod de abordare adecvat, din diverse domenii ale 

cunoașterii. Această structură iese în relief, ca un 

întreg bine structurat, fără stridențe, nici de 

limbaj și nici ca nivel de exprimare deși, unele 

subiecte, prin ceea ce prezintă, aparțin unor 

domenii care ar fi putut fi de neînțeles pentru 

numeroși cititori, dacă, scriitorul Mihail 

Grâmescu nu le-ar fi găsit acele formulări care să 

le facă înțelese. 

          Am menționat acest aspect, legat de 

comunicare, de  modul cum o înfăptuiește 

autorul, pentru a sublinia atitudinea, pregnant 

prezentă în scrisul său și reflactată în modul său 

de aplecare asupra întrebărilor, pe care i le pune 

viața sau el însuși. Am ajuns la concluzia că îi 

pasă de tot și de toate, de la cum  

comunică și până la cum înfăptuiește. Mihail 

Grămescu știe și crede în zicala populară potrivit 

căreia, pomul se cunoaște după roade iar omul 

după fapte și îi dă viață în toate înfăptuirile sale. 

          Cele 500 de pagini, câte cuprinde acest 

volum, care conferă consistența de a sta pe cant, 

fără să fie rezemat de ceva, adică să stea pe 

propriile-i picioare. Această formulare, de care 

mi-am amintit acum, am auzit-o la un curs de 

literatură veche , ținut în Amfiteatrul „Odobescu” 

al Facultății de  filologie din cadrul Universității 

București, de regretatul profesor universitar, 

Alexandru Piru. Domnia sa a venit cu celebra 

Istorie a literaturii române a lui George 

Călinescu și, așezând-o pe catedră pe cant, 

admirându-i poziția verticală, ne-a spus: „O 

vedeți, ei bine, dragi studenți, stă pe propriile 

picioare. Așa arată și așa se comportă o carte, dar 

și un om care stă   pe propriile-i picioare.” 

Extraordinar, mi-am zis, având în minte cele opt 

volume din Opere complete, ale scriitorului 

Mihail Grămescu, fiecare având câte 500 de 

pagini sau ușor peste. Aceasta înseamnă că tot ce 

a scris prietenul meu Mihail Grămescu, „stă pe 
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propriile-i picioare”. Așa că, m-am decis să scriu 

despre ele, parcurgându-le cu atenție, pot spune 

cu certitudine, cărțile sale stau pe propriile 

picioare iar, domnul Alexandru Piru a avut 

dreptate. 

          Primul text, din cele 79 câte conține acest 

volum, se numește Amoeba Nyctofobiensis, iar 

ultimul Ziua întunecată. Cele două extremități, 

primul și ultimul text, au un element comun, 

mai mult chiar, identic. Astfel noaptea  din 

primul text - „o suspensie chimică de tenebre în  

care realitatea se scufundă  periodic”, este 

asemănătoare cu ziua din ultimul text care este 
întunecată. Element comun ambelor texte este 

întunericul nopții, întunericul ce face ziua 

întunecată.  
          Aceeași stare psihică e generată de 

întunericul nopții-frica precum și de ziua 

năpădită de întuneric și devenită întunecată. 

Sursa producătoare de frică, în prima proză este 

acea trăire indusă persoanei, prin percepția 

elementelor ambientului atât de deformate până a 

te face să te simți agresat de ele. De aici frica, o 

trăire care din diferite pricini, ne însoțește din 

copilărie și până mult dincolo de ea în timp. E 

trăirea simțită, aproape de neînvins, care ne 

paralizează. Marii înfăptuitori, în viață și în 

istorie, sunt cei care reușesc să-și înfrângă frica 

de frică:„Monstrul cu ochii orbi, pe cât de 

inconștient, pe atât de periculos: noaptea.” 

          În lungul parcurs al vieții, în timpul 

valorizat de, și prin faptele oamenilor, 

 se produc mutații, în privința motivației 

generatoare de frică. 

          În ziua întunecată, avem de-a face cu un 

alt fel de întuneric, insinuat în lumina zilei dată 

de Dumnezeu sinonimă cu viața, o sinonimie 

perfectă. Putem spune și înțelege acelaș lucru: 

mi s-a sfârșit viața dar și mi s-au terminat zilele.  
Asemenea spații încearcă să le penetreze și, 

reușește s-o facă, scriitorul Mihail Grămescu, pe 

care apoi le împărtășește semenilor. 

          Cum se numește întunericul care naște 

frică, insinuat până la ai lua locul în ziua și a se 

numi ziua întunecată? Care sunt și cum se 

numesc factorii care produc asemenea 

consecințe? Aflăm de la scriitor, din conținutul 

acestui ultim text. Avem de a face cu niște 

dereglări la nivelul neuronilor care alcătuiesc  

creierul, materia cenușie, și  astfel lumina, 

rațiunea unei minți sănătoase e înlocuită de 

întunericul produs de dereglări. Acestea, 

producând somnul rațiunii vor naște, conform 

dictonului - monștri. Vom înlocui originalul, 

autenticul cu kitsch-ul, cu surogatul, în forma lor 

periculoasă, pe care ne-o înfățișează Mihail 

Grămescu, în următorul fragment din Ziua 

întunecată:„ /.../ Istoria se repetă. Formează 

sau deformează, informează sau dezinformează, 

modelând după niște stanțe prestabilite 

caracterele către un punct vulnerabil: către 

chiar punctul acesta, în care ne aflăm și din 

care, privind împrejur, puțini dintre noi putem 

afirma că suntem mulțumiți de ce suntem, de ce 

e lumea din jurul nostru, de ce înțelegem și mai 

mult nu înțelegem - ne sprijinim pe bazele unei 

gândiri infantile tradiționale, modelate de 

mereu aceleași și aceleași modele standard, de 

aceleași pattern-uri culturale. Și când încercăm 

să le restructurăm conform altor cataloage de 

șabloane valorice și altor mituri esențiale, dau 

buluc la catedrele școlilor alți profesori 

neaveniți, alți băsmuitori inoportuni, cu alte 

nerozii, ce să spunem? modifică, dar în cele mai 

inoportune și neprevăzute direcții. Am înlocuit 

Scufița roșie sau Făt frumos din lacrimă cu Pe 

noi ne-a crescut Stalin, Stiletul și Așa s-a călit 

oțelul. Și ce-a ieșit din asta? O generație mai 

stranie ca alta. După un val de deliranți 

făuritori ai supraomului, un val de alți fanatici 

constructori ai Omului nou. După un Război 

mondial și o Hiroshimă, o închisoare mondială 

pe lagăre și o măcelărie politică subterană. 

Vârcolacii medievali au fost dublați de omuleții 

verzi din Marte, preșurile zburătoare de OZN-

uri și Sodoma și Gomora s-au mutat în atolul 

Bikini și Cernobîl.” 

          Preocupat ca de o problemă ce ține de viață 

și de moarte, adică de spațiul cuprins în adverbul 

acum și de cel ce ține , de un foarte urgent, 

deocamdată mâine și, abia de acolo, de ceeace 

numim viitor, fără a ști cum devine problema, 

Mihail Grămescu continuă să găsească o cale 

credibilă de urmat:„ dar ce povești să le spunem 

copiilor? Este evident că de această opțiune 

depinde soarta întregii omeniri viitoare. 

Prezente. Așa cum tot de asta a depins și soarta 

omenirilor trecute. Miturile structurează 

personalitatea. Formează națiunile și culturile. 

Nu întâmplător, unul dintre comandamentele 

Decalogului este acela de a nu crede decât într-

un singur Dumnezeu. Dar în care? Există mai 



Bogdania…………………………………………………………………...........An VII, Nr. 61-62/2019 

  
      50 

 
  

mulți? Și să nu te închini la alți dumnezei decât 

ai strămoșilor tăi.” 

          O rafinată gândire îi îngăduie autorului 

nostru să intuiască și apoi să exprime pe înțelesul 

oamenilor, cu o minimă pregătire culturală, 

aceste delicii de intelectual subțire . „Dar este să 

te oprești o clipă din râs și să asculți tăcerea, și 

cu toate că azi ești mare, vei simți îndată fiorul 

cunoscut.” Evident că această tăcere absolută, 

instalată brusc după o cascadă de râs, te duce 

cu gândul la „jivină”, în care ghicim arsura 

coasei nevăzute ținută în mâini. Nu întâmplător 

eczistă exprimări de genul: tăcere mormântală; 

tăcere ca la mormânt sau tăcere ca la mort. 

Apăsarea generată de o astfel de tăcere e greu 

de îndepărtat, câteodată, chiar imposibil: 

„degeaba veți mai încerca după aceea să 

înduplecați jivina cu chipurile vopastre candide, 

cu viața pulsând în voi, ea se călăuzește după 

alte legi în care impresiile nu au niciun 

corespondent, degeaba vă veți strădui să o 

îndepărtați cu tandre vorbe de dragoste: spiritul 

nopții e orb!”;„Bătrânețea e cea care te face să 

crezi că frica cea mare este de moarte. Moartea 

însă nu înseamnă nimic, nu de moarte se tem 

bătrânii ci de Noaptea din morminte, fiindcă 

dacă cimitirele s-ar înălța spre lumină, moartea 

ar fi probabil destul de atrăgătoare.” 

          De fiecare dată când Noaptea se lasă, un 

Foetus chinuitor crește în tine să te hărtănească și 

să te  înstrăineze de tine și să-ți aducă aminte o 

dată și încă o dată că evoluția ta prin timp nu este 

decât o iluzie și că puntea „Groazei de noapte se 

întinde între tine cel de azi și copilul de altădată, 

între toate clipele existenței tale, mereu.” 

          Am afirmat mai înainte, despre grija 

scriitorului nostru de a adapta exprimările din 

domeniile prea specializate, în cuvinte cât mai 

lesne de înțeles, pentru că accesibilitatea este 

fundamentală în comunicare. 

          De exemplu, întâlnim chiar ca titlu al unui 

text: Amoeba Nyctofobiensis, suntem tentați, 

dacă nu cunoaștem preocuparea autorului de a-și 

atrage și nu alunga cititorii, să închidem cartea și 

să uităm că o avem pentru a o citi. 

          Prin urmare, ce este această vietate? 

Parcurgem textul, al cărui titlu este numele 

acesteia. Astfel aflăm că, în „ cartea cu povești a 

strămoșilor noștri sălbatici numită Ecologia 

2029, este singura sursă a acestor legende, căci în 

pasajul în care se vorbește de Amoeba 

Nyctofobiensis se spune că pe timpuri, Pământul 

ar fi avut ape cristaline și pure la suprafață și 

perdele de ape procurate de diverse alge și 

animale sălbatice care fereau populațiile de 

deasupra de virușii Any, de viața subterană și de 

Amoebele care ar fi viețuit pe atunci la mai mult 

de 50 de metri adâncime. Autorii anonimi ai 

textelor pretind că din cauza poluării apelor de 

suprafață cu oxid de mercur, flora și fauna lor ar 

fi fost exterminată și că abia din acest moment 

Amoeba Nyctofobioensis ar fi ajuns în impact cu 

fauna de suprafață...” 

          „Frica de noapte-tributul plătit de toate 

animalele superioare Amoebei Nyctofobiensis, 

strămoșul atavic malign din adâncurile structurii 

vieții.” 

          Întrucât, îmi doresc să-i conving pe cei 

care, întâmplător sau nu, vor avea sub priviri 

această încercare de a dezvălui din dimensiunea 

reală a unui scriitor, cu o vastă cultură, acoperind 

domenii ale cunoașterii de o mare diversitate, 

dragostea pentru limba română, a cărei capacitate 

de a exprima aproape tot ce înseamnă trăire 

umană, complexă și profundă, poezii cu 

sonorități muzicale, înfiorând chiar și inimi ce 

par impenetrabile, mă voi opri la câteva 

fragmente, pe care citindu-le sau rostindu-le, nu 

știi, ce să admiri mai întâi, curgerea de ozană 

frumoasă și limpede ca cristalul, profunzimea 

până la care l-a sprijinit să pătrundă curiozitatea 

sa de a cunoaște sau, extraordinara forță de a 

concentra până la esențe, ce-și au locul în 

recipiente mici, de o lucrătură estetică, pe măsura 

esențelor pe care le păstrează. 

          De ținut și de luat aminte! 

          „Ființa fricii te împinge cu brațe nevăzute 

de la spate să gonești ca vântul către ținta de 

lumină de la capătul drumului tău mortal din 

apele tulburi ale învolburatului fluviu de 

tenebre.” ( Amoeba Nyctofobiensis, pag. 8) 

          „ Să lăsăm utopiile pe seama poveștilor  

pentru copii!Fără fabricile de purificare, apa 

liberă este o otravă cumplită! Să mergem iar și 

iar cu gândul către cei care ne-au creat 

minunatele condiții de viață în care trăim, să ne 

punem întrebarea ce i-a determinat să facă 

omenirii acest bine, să încercăm să aflăm de 

unde au venit ei- din alt timp, de pe altă 

planetă? - să ne preocupăm de vestigiile lăsate 

de ei; formidabilele surse de energie ale pilelor 

centralelor pe care strămoșii noștri au fost 
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învățați, cu bunăvoință, să le folosească, să 

studiem inteligența cu care au conceput 

Autotrofia orașelor cu autonomie, să scrutăm 

cu mințile noastre taina locului unde au 

dispărut demiurgii .”( idem pag.9) 

          „Vizitecii reprezentau pentru Omenire o 

specie infraumană, un eșec de mari proporții, 

cam ca brontozaurul sau peștii cu aripi... Câtă 

vreme readaptarea Vizitecilor la noua lume era , 

cum e și firesc, o utopie, coborârea lor pe 

Pământ nu numai că ar fi fost inutilă, dar ar fi 

periclitat liniștea și ordinea întregii lumi. Se 

întorceau din stele. De o sută, de o mie, de o mie 

de mii de generații, unica lor speranță era să 

ajungă înapoi Acasă.”(Întoarcerea Vizitecilor , 

pag. 213) 

          „Când am plecat din București, tocmai 

afișaseră la USR un afiș anunțând o întâlnire 

cu scriitorul romăn din Israel, Radu Cosașu. Pe 

mine mă interesa însă, mai mult, un contact cu 

comunitățile reale românești, cu acei oameni 

care nu dau interviuri în presă, nu fac vizite 

protocolare nicăieri, ci, pur și simplu trăiesc și 

muncesc în altă parte, sau s-au stabilit acolo pe 

considerente etnice sau politice. Dar sunt și ei 

tot români sau de origine română... Am 

presupus că ‹filiera oficială› este suficient de 

bătută să o mai umplu și eu. Așa că am pornit 

în căutare de români, la întâmplare, pe 

stradă.”( Pelerinaj în țara lui Israel - un 

reportaj în exclusivitate de Mihail Grâmescu, 

pag. 307) 

          E lesne de observat, predilecția scriitorului 

Mihail Grămescu de a observa și a zugrăvi viața, 

de la nivelul omului de pe stradă, viața în 

dinamismul ei frust, convins că aici se găsește 

adevărul necoafat, cel care îl obligă pe scriitor, ca 

surprinzând o lume mai puțin căutată de jurnaliști 

și scriitori, el o face convins că procedând astfel, 

se descoperă și pe sine cel cu adevărat adevărat. 

Aici, în acest spațiu se verifică disponibilitatea 

unui creator de a crea o lume, lumi care, de 

obicei sunt ocolite. Dimpotrivă, Mihail Grămescu 

le caută cu obstinație și având harul primit de la 

Dumnezeu, acesta îl ajută să fie altfel decât 

majoritatea și sunând altfel, într-o mare de voci 

ce cântă într-o singură cheie sol, ca poet părea, 

uneori straniu dar nu este deloc așa. 

          O paletă de subiecte, nu numai numeroase 

dar și de o diversitate imensă, realități extrem de 

depărtate unele de altele dar pe care nu se lasă 

până nu le înțelege înlăuntrul și dinlăuntrul lor, 

pe care apoi ni le explică, protejat de un surâs 

enigmatic, ce este numai și numai al lui. 

          Din cele 79 de subiecte abordate, voi 

enunța câteva, din a căror formulare se înțelege 

zona care l-a atras, iar în ansamblu, această 

vastitate de preocupări, te trimite la omul 

Renașterii, titan al cunoașterii, în a cărui 

caracterizare făcută poetic, Eminescu surprinde 

cumplita dramă sălășluind în prăpastia deschisă 

între dorință și putință:„ Mâna ce au dorit 

sceptrul (de împărat al gândirii) Universului/ Și 

gândul ce-au cuprins tot Universul/ încap bine 

în patru scânduri.” 

          Iată câteva titluri: Arheologie secretă; 

Bestiar de animale inteligente - o lume în care 

putem observa că textele pe această temă mai pot 

fi împărțite, și după, criteriul intenției de autor, în 

mărturii despre fenomene inedite (cu alternativa - 

false mărturii despre asemenea fenomene, 

probabile sau utilizate ca element emoțional) pe 

de o parte, și texte de idee, unde elementele 

zoomorfe stranii au rol, fie ornamental, fie 

simbolic, fie transcendent sau metafizic ( ca în 

cazul miturilor sau textelor religioase). La 

categoria mărturiilor despre animale inteligente, 

scriitorul are o bogăție de cunoștințe. De pildă, 

face trimitere la Aristide N. Popescu, mai exact la 

lucrarea Zooă calomnii, în care este vorba despre 

inteligență ieșită din comun. Alte repere furnizate 

de autor pentru această categorie sunt papagalii 

vorbitori și maimuțele din Insula misterioasă de 

Jules Verne, Zdreanță a lui Tudor Arghezi, din 

poezia atât de îndrăgită de copii. Alte titluri: 

Cupluri mixte în science-fiction; Intuiții și 

finalități; Despre existența divinității : 

Dumnezeul-care-se-revelă-pe-Sine (El Roy), 

Teste psihologice, Cabală și estetică. Efect de 

sincronizare stereo; Expediție stelară; Flux și 

reflux;Futurologicae - despre viitor;Impact de 

civilizații; Jigania; Legea lui Humboldt în 

Paradis și blestemul nebuniei; Levitația; Lumea 

norilor vișinii; Monumentul eroului etern; Note 

în efect subliminal; Piatra din unghi; Peisaj 

lunar; Pisicile bătrânei doamne Schwartz; 

Retortele de absinthos și Gesta; Sacrificiul nunții 

la Quetzali; Semne de nicăieri; Sentimentul 

dezordinii și sensul;  Stimulatorul; Ucigașul de 

fluturi; Ziua întunecată. 

          Ceea ce este cu totul remarcabil, în scrisul 

regretatului Mihail Grămescu, este spiritul său 
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enciclopedic, acea curiozitate dublată de o 

capacitate necomună de a filtra semnificații, ceea 

ce ajută semenii să-și caute propriile aspirații, de 

a nu se raporta pasiv la realitățile vieții. Pe mine 

de exemplu, scrierile sale m-au ajutat să cunosc, 

nu doar artistul cuvântului, pe care a știut să și-l 

apropie până în a se împrieteni cu el și a-i revela, 

acele înțelesuri tainice prin care i se deschid porți 

nebănuite spre logos, cuvântul primordial care s-a 

identificat cu Dumnezeu însuși încât l-a folosit nu 

numai pentru a-și înfăptui creația ci și pentru a o 

numi în toată diversitatea și bogăția ei. O parte a 

acestei magii, conținute în logos, a împărtășit-o 

celor cărora le-a dat meniri, rosturi creatoare, 

luându-i copărtași la ameliorarea condiției 

umane, prin această cunoaștere călăuzită de 

divinitate. 

          Aștept cu deosebită curiozitate, aducerea în 

pagini de carte pline de vibrație, pe care sunt 

convins că le voi descoperi, în volumele 

următoare ( fiind vorba de o operă încheiată) pe 

care  cu o răbdare incredibilă, doamna Beatrice 

Kiseleff, le caută pe unde vor fi fost risipite, 

adunându-le precum o cloșcă puii în fiecare seară 

înainte de odihna de peste noapte. Vă mulțumim, 

stimată doamnă, pentru această strădanie. Și fie 

ca ea să însemne ceea ce așteptați să fie: un act de 

dreptate făcut unui om adevărat și unui scriitor 

de excepție, Mihail Grămescu. 

 

ANTONETA RĂDOI 

”Simfonia pământului”  în 

poezia Lilianei Liciu 

În luna iunie mi-au fost 

trimise la redacția 

Convorbiri literar-artistice 
niște cărți de poezie, cu 

invitația: Triplă lansare de 

carte! Te-așteptăm! Semnat: 

Liliana Liciu.  

Am citit cele trei 

volume primite 

(Reminiscențe matinale 

–editura Lyceum, 

Chișinău, 2018; 

Simfonia pământului – 

Editura Pim, Iași, 2019;  Aproape de ora 

albastră –Editura Lyceum, Chișinău2019), am 

mers la tripla lansare de carte, la Casa de Cultură 

a M.A.I., București, unde a avut loc o lansare 

deosebit de bine manageriată de autoare, o 

lansare cu intarsii de muzică de operă, de o 

excelentă calitate, (au cântat: violonistul Radu 

Costel -un virtuoz care și-a făcut din interpretarea 

la vioară o carte de vizită, și Iasmina S. Radu –o 

voce pe care nu te-ai sătura s-o asculți, ci ai vrea 

să-ți fie o simfonie de fiecare zi), și un regal 

recitativ încredințat inegalabilei actrițe Doina 

Ghițescu, cea despre care dl. profesor Nicolae 

Vasile, a spus: ”Când recită Doina Ghițescu o 

poezie, altfel mă face să o înțeleg”.  

Despre creaţiile poetice ale Lilianei Liciu, dl. 

Ionel Necula -critic literar de calibru-, spune că 

poeta dispune de o „lejeritate cu care se mişcă 

prin mai multe registre şi forme de expresie”. Așa 

este. Omul știe ce spune. Ce i-aș reproșa eu, însă, 

ar fi aceea că, autoarea, deși abordează tot felul 

de ”registre și forme de expresie”, așa cum spune 

maestrul criticii literare mai sus amintit, totuși 

produce o poezie puternic intelectualizată. Cel 

puțin în primele volume publicate. Am auzit 

chiar voci care au spus: sunt poezii, multe, la 

Liliana Liciu, pe care trebuie să le citim cu 

DEXu`-n mână. Și nu am auzit asta la vreun 

oarecare, la vreun cititor cu puțină carte citită, ori 

cu puțină școală absolvită, ci la cititori avizați, la 

cititori…intelectuali, cărora chiar nu le trebuie un 

dicționar ca să înțeleagă ce citesc, însă s-au 

exprimat așa gândindu-se la marea massă de 

cititori căreia o poezie ar trebui să i se adreseze. 

Sub acest aspect li s-a părut lor că poezia Lilianei 

e ...puternic intelectualizată, ceea ce, în opinia 

mea –da, și eu am gândit ca ei!!; mea cupla!), 

acest aspect îi duce creația înspre o ”duritate de 

granit”, -și nu în sensul pozitiv a durității 

granitului-, ci  decontându-și, astfel, lirismul 

poetic prin ”supralicitarea rațiunii”, din prea mult 

calcul, aș zice, deși dispune de un bogat 

patrimoniu emoțional. Ne-o demonstrează, 

profund în poemul Mama, din recenta carte, 

Simfonia pământului, apărută în 2019: ”Lacrimile 

tale s-au proptit în buza soarelui /ca să-mi fie cald 

mie. /…Ploaia ai ridicat-o într-o mână / ca să nu-

mi ud sufletul/ […] /Iar eu acum, pun capul pe 

pernă /și dorm liniștită, mamă!” (pg.115). 

Absolut sublim! Și nu văd de ce n-ar insista să 
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meargă pe linia aceasta, din moment ce are 

potențial? Drept este că situațiile despre care 

aminteam mai sus, legat de poezia puternic 

intelectualizată, le-am regăsit în mai vechile ei 

volume publicate, dar, iată că, în recentele 

volume, cele din 2018 și 2019, Liliana Liciu își 

croiește un drum poetic bazat pe emoțional-

afectiv, pe sentiment, pe trăire, așa cum îi stă 

bine oricărui creator care se vrea...poet.  

Mi-a umplut inima de emoție cu multele 

metafore, utilizate cu precizie matematică, deși 

nimic nu mi s-a părut a fi calcul matematic în 

Ancestral: Iarna mea necoaptă, toți copacii tăi/ 

Prin ochiul de deal lăcrimează-n poartă, /Ți-au 

vândut pădurea, ieri, unor călăi, /O secure a 

turnat pământ peste hartă//În genunchi ți-au pus 

hatul, astă toamnă, /Ce-ai mai stat la pat!(pg. 

15). Absolut  emoționant! ”Ți-au vândut 

pădurea”, ”o secure a turnat pământ peste 

hartă”...”ce-ai mai stat la pat!”,  câtă profunzime 

stilistică, câtă durere emanată din suflet, 

pricinuită de suferința codrilor defrișați nemilos 

de niște venetici fără suflet! Și-aș mai putea încă 

cita, dar nu-i scopul meu acesta, cititorii vor 

descoperi ei înșiși emoția transmisă prin stihuri 

bine încondeiate. Versetele din poemul Ancestral, 

de la pg. 15, sunt, în fapt, o plângere, o jelanie, 

strigată în gura mare, o răbufnire a unui copil cu 

suflet de dac, a unui copil care, strigând, își 

revarsă durerea ce-o simte când vede defrișați, 

fără milă, vestiții codri ai Vlăsiei, -și nu doar ei, 

căci bogatul nostru fond forestier de odinioară 

arată acum ca un pui gât-golaș, despuiat de pene-, 

de niște  venetici nesătui, de tâlhari la drumul 

mare, și-aș zice că ea, poeta Liliana Liciu, aici, s-

a transformat într-un haiduc, care, prin strigătul 

lui (al ei, al poetei), își cheamă confrații la luptă 

contra acestor hulpavi neostoiți, care ne fură ”ca-

n codru”, deposedându-ne de nestemate seculare, 

tăind copacii, făcându-i bușteni, ușor 

transportabili în tirurile firmei Holzindustrie 

Schweighofer, și duși în Austria, în timp ce unui 

amărât oarecare din România, poate că i se refuză 

un lemn pentru focul din sobă, ca să-l încălzească 

iarna. În poezia Ancestral avem, aș zice, o 

plângere a unui copil din neam, care-și vede 

codrii sfârtecați, și nu tace, ci strigă, dar, 

personal, cred că aici a lucrat și ochiul vigilent al 

polițistului Liliana Liciu, fiindcă...am uitat să vă 

spun, Liliana Liciu, e de profesie polițist. Poet-

polițist!! Cum vă suna asta? Ciudat, nu! Un fel 

de pleonasm!, am fi tentați să zicem. Ei bine, uite 

că se poate, și nu-i deloc un pleonasm. În fond, 

de ce nu? Creația nu depinde de profesia omului, 

ci omul făurește, omul creează. Liliana își adună 

gândurile, trăirile, și le pune-n stihuri, creează 

fiind convinsă că…”Poeţii nu mor niciodată”, -eu 

nu-s convinsă pe deplin de asta, dar, deh`, nu sunt 

poet!-, şi mai e convinsă că „morţii, aripi de-i 

cresc, i le va frânge ca pe niște vreascuri…, 

poetul”. Da, se poate-ntâmpla, dacă el, poetul, 

vine și creează cu puternica  forţă divină din el. 

Și iată că găsim această forță divină, în multe 

locuri, dar am să reamintesc poemul MAMA, căci 

despre Mama, fiinţa aceasta supremă, care dă 

viaţă, poeta spune: „Tălpile tale au netezit toţi 

bolovanii lumii /ca să pot trece eu…”, şi multe 

altele spune, şi încheie poemul „Mama” cu 

versetul de mare rafinament, pe care l-am mai 

amintit undeva, mai sus, dar este absolut sublim, 

așa că se iartă repetarea: „…iar eu, acum, pun 

capul pe pernă / şi dorm liniştită, mamă!”. Şi asta 

o spune în volumul ei de debut Din lemn de 

neplecare, dar o regăsim și în volumul Simfonia 

pământului, foarte probabil o antologie a 

poeziilor publicate până acum. Și, da, am putea 

zice că poemele din acest volum sunt o simfonie 

a pământului, o simfonie dedicată pământului 

românesc, neamului românesc, cu tot ce 

reprezintă el pentru un român autentic.  

Și închei amintind că Simfonia pământului are 

ceva în plus, are intarsiată grafică de…Mihai 

Cătrună! Rafinată alegere! Succes Liliana Liciu!  

(Antoneta Rădoi, redactor șef Convorbiri 

literar-artistice; 7 iulie 2019). 

 

 

DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI 

PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS 

DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.  

 

Scurtul Bianca - Trofeul Bogdania 2019 
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Scurtu Bianca 

 

 
 

Vârsta: 15 ani și este elevă în clasa a XI-a, IPLT 

“Liviu Deleanu” 

Localitatea: Chişinău, Republica Moldova                 

Mențiune, secțiunea eseu, la Festivalul național 

de creație literară Bogdania, ediția a VII-a, 

Focșani, 2018. 

Trofeul Bogdania la ediţia a VIII-a a 

Festivalului-concurs internaţional de creaţie 

literară, Bogdania, Bucureşti, 18 iunie 2019. 

  

 

LECŢIA DE ISTORIE 

 

- Artur..., Artur, trezeşte-te, în curând e seara. 

   Băiatul se întinse şi fără să deschidă ochii se 

întoarse spre cealaltă parte. 

- Ascultă, dacă încă nu te-ai restabilit, poţi să nu 

mergi, dar tu eşti cel care ai decis să reîncepi 

studiile de azi. 

- Da...da, sunt bine- Artur se aşeză pe marginea 

patului şi clipi de câteva ori somnoros- Voi face 

doar un duş şi-mi voi reveni complet. Mama, 

până mă pregătesc, cheamă transportul! 

   Peste jumătate de oră, capsula opri lejer în faţa 

centrului de învăţământ. Fără să aştepte ca uşa 

automată să se deschidă exhaustiv, băiatul se 

strecură prin spaţiul liber şi se îndreptă înspre 

intrarea în clădire. Pătrunzând în holul spaţios, 

acesta se apropie de recepţie. Pe ecranul instalat 

deasupra tejghelei apăru imaginea „portarului”. 

- Artur, câte ierni, câte veri! Mi-ai lipsit! îl 

întâmpină acesta plin de curtoazie.  

- Nu fi linguşitor! îi tăie elanul Artur. 

- Dar, am încercat doar să fiu politicos, se 

dezvinovăţi el. 

- Se numeşte adulare, iar programele educate nu 

se comportă astfel. 

   Imaginea de pe panou încremeni şi un glas 

rece, distant rosti: „Observaţia dumneavoastră a 

fost recepţionată. În program vor fi efectuate 

schimbările sugerate. Vă mulţumim pentru 

participare”, iar în următoarea clipă, faţa 

portarului se animă şi schiţă un zâmbet: „În ce 

auditoriu aţi dori să studiaţi astăzi?” 

- Dacă este liberă, C103. 

- O secundă..., da, acest birou este la dispoziţia 

dumneavoastră. Coordonatorul dumneavoastră 

personal deja se încarcă. Vă doresc studiu plăcut. 

   Luându-şi rămas bun,  Artur se îndreptă înspre 

lift. Ajungând la etajul zece, el intră în cabinetul 

solicitat şi se apropie de fereastra uriaşă, 

panoramică, situată în partea opusă uşii. Privi în 

depărtare şi văzu cum soarele apunea deasupra 

pădurii, colorând râul a cărui albie era slab 

şerpuitoare în nuanţă purpurie. La orizont, silueta 

unei nave spaţiale de marfă se mişca alene înspre 

portul de după crâng. Datorită acestei privelişti, 

Artur prefera să înveţe în auditoria C103. Îşi 

alese chiar şi învăţământul seral, pentru că 

atmosfera acestui peisaj agita mintea lui 

iscoditoare. Pe suprafaţa de sticlă, dispusă 

vertical, apăru chipul coordonatorului personal- 

Polly. „Bine te-am regăsit”, pronunţă ea cu o 

voce subţire, melodioasă. 

   Artur se pleoşti în fotoliul suspendat şi se 

întoarse înspre ecran, dar privirea lui încă rătăcea 

dincolo de geam, petrecând nava care cu fiecare 

clipă se apropia din ce în ce mai mult de portul 

cosmic, dispărând într-un sfârşit după coroanele 

rămuroase ale copacilor. 

   Polly aşteptă răbdătoare, apoi remarcând că 

băiatul se mai destinse întrebă: „Ai vreo 

preferinţă?”. 

- Da, aş vrea să încep cu istoria. 

- Uimitor, înainte istoria nu intra în cercul tău de 

interese. Aş putea să aflu ce a determinat această 

schimbare? 

- Bineînţeles. Ştii, acolo, pe Marte, cât timp am 

stat în ospeţie, bunicul mi-a povestit că în 

tinereţea lui, centrele de studiu se numeau altfel: 

şc..., şci... 

- Şcoli. 

- Da, da, confirmă Artur entuziasmat. 

- Dar ele nu erau sedii de studiu în sensul pe care 

îl cunoaştem noi. În şcoli, educarea copiilor avea 

loc în grupuri, numite „clase”. 

- Aha. Bunicul a menţionat despre ele şi asta m-a 

mirat mult. Îţi imaginezi, aceste grupuri se creau 

fără analiza psihotipică a participanţilor, adică 

într-o clasă puteau studia concomitent mai multe 

caractere incompatibile. Şi, simultan, elevii erau 

instruiţi fără cercetarea bioritmurilor personale.    
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   Polly îl ascultă cu atenţie, dând din cap în semn 

de acord: 

- Pe lângă asta, continuă ea, învăţământul era 

discret, împărţit în diverse discipline. 

- Nu prea înţeleg. 

- Adică în timpul unei ore academice elevii 

studiau, spre exemplu, literatura, iar în decursul 

următoarei lecţii, alt obiect şcolar. 

   Faţa lui Artur exprima nedumerire-Cum? Cum 

poţi învăţa matematica aparte de fizică, iar fizica 

izolată de chimie? 

- Polly, când educaţia a început să capete 

structura celei contemporane?  

- Probabil vei fi stupefiat, dar sistemul de 

învăţământ actual a apărut ca o simbioză între 

educaţia din Grecia antică şi tehnologiile 

moderne. Metoda antică se baza pe faptul că 

profesorul doar îl îndruma pe elev spre calea 

cunoaşterii. Discuţiile lor erau similare cu 

dialogul nostru. 

- Şi înaltele tehnologii? 

- Prototipul pentru ele l-au reprezentat jocurile 

video. Tocmai aici a fost dezvoltată tehnica 

conform căreia jucătorii puteau forma grupuri pe 

interese, elabora strategii comune şi crea modele 

personale. Pe lângă asta, se aplica principiul 

accesării libere, în orice moment comod pentru 

participant. 

   Artur aruncă din nou privirea înspre fereastră. 

Pe cerul negru ca smoala sclipeau plăpând 

milioane de stele precum perlele. În oraşul, aflat 

în partea opusă pădurii, începură să strălucească 

blând luminiţe. Băiatul căscă involuntar 

întorcându-se înspre monitor. 

- Artur, am observat pe faţa ta semne ale 

epuizării. Se pare că nu ţi-ai revenit complet după 

zbor. Îţi sugerez să ne oprim şi să continuăm 

mâine studiile. 

- Vorbeşti exact ca mama mea, replică Artur 

zâmbind. Cu toate acestea, amândouă aveţi 

probabil dreptate. 

   Tânărul se ridică în picioare. 

- Ai vreun plan pentru lecţia de mâine? 

- Da, cred că mă voi alătura grupului şi voi 

continua lucrările de cercetare. 

- Minunat. Sunt sigură că colegii tăi vor fi 

încântaţi să te revadă. Mi-am permis să contactez 

serviciul de transport. Capsula ta va ajunge în 

câteva minute. 

   Ajungând pe terenul din faţa centrului 

educaţional, Artur inhală cu lăcomie aerul umed. 

Un vânt domol, de primăvară îi ciufuli părul. 

Băiatul îşi ridică privirea înspre cer. Pe bolta 

acum similară unui candelabru se vedea un punct 

roşu-portocaliu-Marte. Se pare că şi următoarea 

vacanţă Artur o va petrece la bunici. În plus, pe 

staţia lor au promis că vor deschide un centru de 

studiu, iar el va putea rămâne în ospeţie fără a 

întrerupe procesul de învăţământ. 

 

 

 

 

Hurjui Andreea Dorotheea 

 

  
 

Elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Ion 

Luca Caragiale din București. A obţinut Premiul 

I, secţiunea proză scurtă la ediţia a VIII-a a 

Festivalului-concurs internaţional de creaţie 

literară Bogdania, 2019. Gala premiilor a fost 

pe 18 iunie 2019 la sediul AGIR din Bucureşti. 

 

O planetă a iubirii 

 

De ce sunt fericiți copii mici? 

Oare pentru că noi ceilalți, frați, părinți avem 

grijă ca ei să fie fericiți? 

Nu! 

La ei fericirea e o stare de fapt. Ei știu să se 

bucure de orice descoperire: culori, sunete, de 

mirosul cojii de portocală, dar mai ales ei știu să 

dăruiască iubire. De la un zâmbet la un pupic și o 

îmbrățișare răspândesc în jurul lor o energie 

imensă iubirea. 

Să dăruim iubire în jurul nostru prin bunătate, 

prin vorbe frumoase, prin gesturi, să le fim 

aproape oamenilor care au nevoie de ajutorul 

nostru. Să ne folosim energia și talentul în folosul 

celorlalți și vom fi fericiți. 

E greu să mulțumești pe toată lumea, dar stă în 

puterea noastră să ne străduim în a face lumea 

mai bună atunci când chipurile oamenilor din 

jurul nostru sunt triste, noi să le înseninăm. 
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Cu sufletul împăcat că am făcut ce este corect și 

frumos, atunci fericirea nu mai reprezintă doar o 

poveste frumoasă, este realitatea trăită, 

fără invidie, fără cinism, fără egoism. 

Să circule între noi această energie și planeta 

noastră va fi o planetă a iubirii. 

 

N-am timp... 

 

Am așa o poftă de scris, parcă toate roțile se 

învârt la unison. 

Le aud melodia... 

Știu, nu o să ies o vreme din casă și caut un 

refugiu plăcut. 

Și ce e mai plăcut decât să îți asculți sufletul. 

Să mă opresc o clipă din iureșul acesta nebun. 

Timpul ne presează. Da știu! 

Teme, proiecte, responsabilități. 

Și uite așa ne stresăm, ne enervăm atât de tare ca 

vedem negru. 

Ei, știi! 

Lumea asta are culoare, oamenii cântă, râd, 

plâng, trebuie doar să-i vezi și să-i auzi. 

Ai timp? 

Nu, n-ai? 

Dar ai dorința de a-i asculta? 

Da? 

Atunci oprește-te și ascultă-i, primește-i, 

zâmbește-le sau șterge-le lacrimile. 

Dăruiește-le un pic din timpul tău, din sufletul tău 

și din banii tai la care ții atât de mult. 

Crede-mă vei fi mult mai fericit. 

 

 

Spiridușul 

 

Clinc! Clinc! 

Mă trezește un clopoțel. 

Ce o fi? 

Pe pervazul ferestrei mele aleargă o ființă 

minusculă de la un capăt la altul. E agitat acest 

musafir nepoftit. 

Ce caută dis-de-dimineață în loc să doarmă? 

Îl privesc pe furiș ascunsă după draperie. Observ 

că are în mână o carte și citește din ea apoi 

închide ochii și iar citește și iar închide ochii. 

O da! Memorează cu siguranță. Precis e vorba de 

o poezie, dar cine să-l asculte pe acest omuleț? 

Ei bine, acum o să-l ascult și o să deschid puțin 

fereastra. Noroc că nu trebuie să o deschid larg 

să-l sperii și să o rupă la fugă. 

Așa, nici nu m-a simțit, atât de preocupat este? 

Dar ce spune? 

E o limbă nemaiauzită, iar vocea lui nu e de 

copilaș cum mă așteptam e chiar bătrân piciul 

ăsta. 

Clinc! Clinc! Răsună clopoțelul de pe fesul lui. 

În sfârșit răsuflă mulțumit și spune: Amin! 

E clar, a învățat o rugăciune! 

Mâine e Crăciunul, rugăciunea lui se va împlini! 

Pe vârful degetului îi întind o stafidă rămasă pe 

farfuria cu fursecuri. O cuprinde cu ambele 

mânuțe și ca pe o pernă adoarme cu capul pe ea. 

Prima rază de soare îmi pătrunde în privire și 

miracol: piciul dispare. 

Nu! N-a fost un vis! 

Am văzut un spiriduș învățând o rugăciune pe 

pervazul ferestrei. 

Dar de ce a venit la mine? M-am tot gândit, cred 

că răspunsul este să-mi arate că orice ființă se 

roagă lui Dumnezeu. Voi face și eu la fel în 

această seară de Ajun. În timp ce mă rugam se 

aude clopoțelul. 

Clinc! Clinc! 

Spiridușule tu ești? 

Pe pervazul ferestrei mele lucește ceva... o stafidă 

cu totul și cu totul din lumină. Am s-o așez în 

vârful bradului să-mi lumineze toată casa. 

Dar, ce spun eu toată casa, să-mi lumineze 

sufletul! 

 

 

 

Beatrice Kiseleff 

 

 

TRADIȚII DIN MIEZUL VERII 

 

          Lunile iulie și august, sunt marcate de 

două mari sărbători creștine care le domină pe 

toate celelalte: Sfântul Ilie (20 iulie) și Adormirea 

Maicii Domnului/ Sfântă  Maria Mare (15 

august). Poporul păstrează o serie de legende a 

căror origine se pierde în negura vremurilor, pe 

când moșii și strămoșii noștri își explicau cum 

puteau, după mintea lor,  anumite fenomene. 

Unele dintre aceste mituri și legende au fost 

îngăduite de creștinism, pentru a se putea 

răspândi mai ușor într-o lume păgână.  După cum 

ne spune Mircea Eliade în Aspecte ale mitului, 

„deși ‹creștinarea› divinităților și a  miturilor 

‹păgâne› a fost violent atacată de profeții 
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Vechiului Testament și de-abia tolerată de 

Biserică, ea se află în centrul vieții religioase a 

populațiilor rurale, mai ales a acelora din  

Europa de sud-est. ” 

          De pildă, în Antichitate și în Evul Mediu, 

zilele caniculare (de la jumătatea lunii iulie la 

jumătatea lui august) inspirau o serie de credințe 

mitice care asociau căldura cu o fatalitate 

cosmică. Ei socoteau canicula a fi o perioadă a 

monștrilor devastatori pe care, sfinții sau eroii 

înzestrați cu puteri supranaturale, trebuia să-i 

combată. 

          Pe seama Sfântului Ilie și a dușmăniei 

dintre el și diavol circulă o mulțime de legende și 

credințe. Legenda de bază, care circulă în diferite 

variante prin toate regiunile țării, ne spune că 

înainte de a fi sfânt, Ilie, înșelat de diavol, și-a 

ucis mama și tatăl, așa cum îi fusese ursit. În 

diversele variante, fie că fusese înstrăinat, de mic, 

pentru a evita împlinirea nenorocirii despre care 

aflaseră, fie că întorcându-se din armată, este 

informat că soția îl înșelase cu tatăl lui, sau 

indiferent sub ce formă diavolul îl  întărâta și-l 

făcea să-și ucidă părinții. Dar, Dumnezeu văzând 

cât se căiește și știind că diavolul l-a păcălit, îi dă 

tunetul și trăsnetul să-l distrugă pe diavol.  

          Tudor Pamfile (Sărbătorile la români) a 

adunat din diverse surse, o sumedenie  de legende 

și superstiții despre acest sfânt, vă redăm și noi 

câteva dintre ele: Sfântul Ilie, spun sătenii, s-a 

supărat pe lumea pe care el o ținea și de aceea s-a 

suit la cer cu carul lui, cu care aleargă de atunci 

trăsnind. 

          Sfântul Ilie umblă mânios cu trăsnetele 

după diavol, pe care-l trăsnește și-l detună, căci 

are mare ciudă pe el. El știe că, la sfârșitul lumii 

se va lupta cu necuratul și va fi omorât de acesta, 

iar din sângele lui se va aprinde lumea, ca să se 

curețe. După această curățire va veni Judecata de 

apoi. 

          „Ploaia se face din omătul care e 

împrejurul pământului și care stă și vara. Din 

acest omăt, o parte se ridică la cer, unde Sfântul 

Ilie îl topește și din care face apă pentru ploaie. 

Dracii însă îl prefac în gheață și grindină ca să 

nu aibă oamenii parte de pâine; dar Sfântul Ilie 

o strivește cu sulița. 

          Cică dracii s-au apucat să facă munți și 

ziduri înalte ca să ajungă până la Dumnezeu, ca 

să-l răstroarne din împărăția lumii. Dumnezeu, 

cum a simțit aceasta, l-a trimis pe Sfântul Ilie pe 

pământ după ei. Sfântul a început să tune după 

ei, unii au murit, dar alții au fugit.” 

          Se crede că Sfântul Ilie toacă întotdeauna, 

pe la miezul nopții, dar nu-l aud decât cocoșii  

care încep imediat să cânte.  

          Dacă tună și trăsnește de ziua Sfântului,  

creștinii aprind lumânarea de la Paști și tămâie 

prin casă, „ca să fugă necuratul”. 

          În ziua de Sfântul Ilie nu-i este nimănui 

îngăduit să lucreze, din cauza pietrei sau a 

grindinei și a focului iscat din trăsnet. Este 

obiceiul ca până în această zi să nu se mănânce 

mere, iar femeile cheamă de Sfântul Ilie copiii 

din împrejurimi, și îi duce sub un măr, pe care-l 

scutură, ca să mănânce copiii fructele căzute ( 

pentru că se crede că în această zi vin sufletele 

copiilor morți pe la casele lor).  

          Prin unele locuri de prin Oltenia și Muscel, 

se crede că Sfântul Pantelimon, ar fi fratele 

Sfântului Ilie, și i se zice și Sfântul Ilie Mic, 

fiind serbat pentru trăsnet, și, nici mere nu se 

mănâncă, prin acele locuri, până în ziua 

respectivă.  

          În ziua de 21 iulie poporul îl  sărbătorește 

pe Ilie Pălie, pe alocuri cunoscut doar ca Pălie, 

despre care se crede că este vizitiul Sfântului Ilie, 

care s-a aruncat împreună cu sfântul, în mare cu 

car cu tot. El se ține pentru foc și pentru arșiți 

mari din cauza cărora se usucă semănăturile. Prin 

Bucovina se ține și pentru  piatră și grindină. Pe 

unde se socotește a fi aducător  de foc, se zice că 

Pălie naște focul, iar Foca, sărbătoarea de a doua 

zi, îl întețește. 

          După cum am menționat la început, a doua 

mare sărbătoare creștină, din cele două luni 

sărbătorite, se  află în luna august, Adormirea 

Maicii Domnului. Cultul Maicii Domnului este 

dovedit nu numai prin numeroasele legende și 

povești despre minunile făcute de Sfânta Fecioară 

care circulă prin toată țara, menționate de 

aproape toți etnologii și folcloriștii noștri, ca 

binecuvântarea broaștei care a mângâiat-o când 

își plângea Fiul, sau a racului care furase pironul 

ce-i fusese bătut Mântuitorului în inimă și altele. 

Când e secetă mare, cei de prin Bucovina, aruncă 

o icoană a Maicii Domnului pe apă, ca să vină 

ploaia. 

          Cum luna august este ultima lună de vară, 

coincizând cu secerișul și cu zilele de caniculă, 

sunt practicate o mulțime de ritualuri, cum ar fi: 

paparudele și caloia- nul, pentru invocarea ploii. 
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Iată cum descrie Dimitrie Cantemir, în Descriptio 

Moldaviae,  paparudele:„oamenii de la țară 

îmbracă o copilă mai mică de zece ani cu o 

cămașă făcută din frunze de copaci și buruieni. 

Toate celelalte copile și copiii de aceeași vârstă 

o urmează și se duc jucând și cântând; iar 

oriunde sosesc, babele au obiceiul de a le turna 

apă rece în cap.” Acest obicei l-am apucat și eu, 

se mai practica prin 1936-38. O țigăncușă, 

îmbrăcată în frunze, venea însoțită de alte 

persoane: femei tinere sau mai în vârstă și unu, 

doi copii, pe la porțile caselor cu paparudele. 

Oamenii îi primeau, fetița juca acompaniată de 

câteva cuvinte de invocare a ploii, psalmodiate de 

însoțitorii ei, care sunau cam așa: Jucați 

paparudele,/ Să pornească ploile,/să umple 

pătulele,/ Paparudele,/Să plouă cu 

ciurele,/Ciurele , dărmoanele,/Să se verse 

ploile,/Să se umple gârlele,/Ca să crească 

florile,/Paparudele ș.a.m.d. Cei care-i primeau, 

udau paparuda, cu apă rece, după care-i omeneau 

cu bani sau de-ale gurii.  

 

          O altă datină de la sfârșitul secerișului era 

Cununa care se făcea fie de fiecare țăran în 

gospodăria lui (împletind o cunună din spice de 

grâu, pe care o uda, după care îndeplinea un 

anumit ritual cu familia sa), fie datina era 

împlinită la clacă, de toți cei ce luaseră parte la 

secerat, ambele se făceau cu credința că ritualul 

asigura rodnicia, fertilitatea pământului. La clacă, 

fetele împleteau o cunună, după care fetele și 

flăcăii se îndreptau, cu alai mare, spre casa 

gazdei, oprindu-se pe la răspântii, unde 

purtătoarea (sau purtătoarele de cunună) era 

udată cu apă. Apoi intrau în casă unde avea loc 

descântecul cununii. Iată cum începe unul dintre 

ele:  Cununa de unde vine/ Multe clăi s-au 

tocmit bine/ Și cu grâu și cu secară/ Și cu orz de 

primăvară./ Cununa trebuie udată/Cu apă de la 

ciurgău, cu vin ars din făgădău. Deschideți, 

oameni, poarta/ Că venim cu cununa/.../ (Poezia 

obiceiurilor tradiționale, editată de Editura 

pentru literatură , BPT, 1967). După terminarea 

urării, cununa de pe capul fetei se punea pe masă, 

participanții mâncau bucatele pregătite și se 

încingea petrecerea, după cum descrie Ion 

Vlăduțiu obiceiul, în Etnografia  românească. 

          Bogăția de datini, obiceiuri și superstiții 

care circulă încă, mai cu seamă prin satele 

noastre este inepuizabilă. 

 

INTERVIU 

 

Nicolae VASILE  

 

 
 

În  dialog cu domnul Octavian UDRIȘTE 

despre mobilitatea durabilă 

 

Am participat recent la un simpozion pe tema 

progresului tehnologic bazat pe rezultatele 

cercetării românești, organizat de către Asociația 

Generală a Inginerilor din România-AGIR, ajuns 

la ediția a XIV-a. Au fost prezentate lucrări 

interesante ale cercetătorilor români, despre care 

cârcotașii spun că nu mai există, care produc 

rezultate notabile, nu numai în produse, cum 

eram obișnuiți cândva, ci și în concepte și 

încercări de a schimba anumite mentalități, dintre 

care unele sunt păguboase. Un asemenea concept 

este cel de mobilitate durabilă, bine definit și 

instituționalizat de Uniunea Europeană, tematică 

deja abordată de doctoranzi în teze recente, dar 

care înaintează cu pași mici spre aplicarea 

practică, în România. 

Unul dintre cei mai îndreptățiți interlocuitori, pe 

această temă, participant la manifestarea amintită, 

este dl. Octavian UDRIȘTE, ani de zile implicat 

în conducerea unor instituții reprezentative din 

domeniul transportului de călători. 

 

 
 

Octavian UDRIȘTE 
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NV: Domnule Octavian UDRIȘTE, eu v-am 

cunoscut acum mulți ani, când erați unul dintre 

coordonatorii tehnici ai exploatării metroului din 

București, o realizare pe care nici chiar și cei mai 

înrăiți critici ai socialismului nu se încumetă să o 

conteste, pentru că a constituit un real succes. Eu 

eram atunci cercetător la ICPE și participam la 

punerea în funcțiune a unor echipamente electrice 

concepute și realizate de noi.  

Pentru citititorii noștri, aș vrea să ne detaliați 

traseul dumneavostră profesional, care, consider 

eu, vă îndreptățește să emiteți, azi, ca distins 

membru de onoare al Academiei de Științe 

Tehnice din România, judecăți de valoare în 

domeniul abordat. 

 

OU: Încep prin a vă spune că sunt deosebit de 

onorat, că fac „obiectul” acestui interviu și țin să 

vă mulțumesc pentru acest fapt. Înainte de a vă 

descrie traseul meu profesional, trebuie să vă 

spun că sunt a treia generație de feroviari din 

familie. Bunicul, din partea mamei a fost mecanic  

de locomotivă la depoul din Cernăuți, iar cel din 

partea tatălui, originar din Mehedinți, a fost șeful 

magaziei din Gara Dealul Spirii, din București. 

Există și o a patra generație de feroviari în 

familie, fiica mea, inginer de material rulant, 

lucrează la proiectarea de  rame electrice și 

automotoare la firma Stadler din Berlin. Pasiunea 

pentru trenuri am căpătat-o cu ocazia 

numeroaselor călătorii, făcute în copilărie cu 

părinții, dar mai ales, in cele două vacanțe (1939 

si 1943) petrecute la Vijnița, localitate de 

frontieră cu Polonia, pe Ceremuș, la casa 

părintească a bunicii mele. Bunicul, se 

pensionase  de la CFR și lucra la o fabrică de 

cherestea, ca mecanic  de „mocăniță”. Astfel că, 

la vârsta de patru ani, am avut ocazia să mă urc 

pe o astfel de locomotivuță. Mai mult, atunci 

când veneau și prietenii tatălui meu, bunicul atașa 

la urma trenului un vagonet special, cu care ne 

urca în munte, pe Valea Vijnicioarei. El cobora, 

la un moment dat cu vagoanele cu bușteni, iar noi 

veneam seara singuri, cu vagonetul la vale, numai 

cu frâna de mănă. Frânari erau unchii mei, cu 5-

10 ani mari ca mine. Cred că vă imaginați ce 

plăcere ne făcea această „aventură”. Așa m-am 

„infestat” cu „microbul” tracțiunii feroviare. Am 

știut de mic ce o să fiu când voi fii mare. Ca 

urmare, am absolvit în anul 1958, Facultatea de 

mecanică, secția locomotive, de la Institutul de 

Căi Ferate (transformat, prin anii '60, în 

Facultatea de Transporturi, din cadrul UPB). 

Cariera mi-am început-o la depoul Timiș Triaj 

(Brașov), prin stagii de fochist și mecanic, pe 

proprie răspundere, la manevră, trenuri de marfă 

și de călători. A fost una dintre cele mai frumoase 

si interesante perioade ale vieții. În august 1959, 

când au sosit la Brașov primele două locomotive 

diesel electrice din noua generație, produse de un 

consorțiu elvețian   condus de firma Sulzer, am 

fost direct implicat în asimilarea noii tehnici, ca 

fiind singurul inginer feroviar din Brașov 

vorbitor de  germană. Prin mine, inițial ca 

traducător apoi ca „instructor”, au fost școlarizate  

serii de  meseriași, mecanici și chiar ingineri. 

Timp de trei ani am coordonat și sectorul de 

întreținere și reparații ale acestor locomotive.  In 

toamna anului 1962 am fost transferat la 

Ministerul Căilor Ferate, la serviciul de 

învățământ, cu misiunea de a elabora/moderniza  

programele   de școlarizare ale elevilor din școlile 

profesionale,  de maiștrii si de mecanici, 

corespunzător noii tehnici din tracțiunea 

feroviară. După cca. 18 luni am fost cooptat într-

o „grupă tehnologică”,  afiliată conducerii căii 

ferate, compusă din șase ingineri/consilieri, câte 

unul din fiecare ramură/domeniu, cu misiunea de 

a elabora tehnologii de exploatare. In martie 

1967,  imediat după ce s-au reluat relațiile 

diplomatice cu R.F. a Germaniei,  ministerul a 

primit o invitație din partea Bundestagului, 

pentru un seminar itinerant privind transportul în 

marile orașe. Am avut șansa să fac parte din 

delegație, alături de domnii ING. COSTIN 

Georgian directorul Institutului de Proiectări Căi 

Ferate0 și ing. Petre Ciortan consilier la IPCF. A 

fost o adevărată școală, la care au participat și alți 

specialiștii  din SUA, Olanda, Suedia , Liban și 

Singapore. Am vizitat  cel puțin zece orașe mari 

unde am discutat cu autoritățile administrației 

locale și din instituții implicate în transportul 

public (integrat), urban/suburban/ regional. Nu 

pot să uit ce am văzul la Munchen,  un oraș 

șantier,  care se pregătea pentru jocurile  olimpice 

din 1972. Se lucra la metrou și la linia  de  S-

Bahn, ce subtraversa orașul. În toate orașele 

vizitate am avut ceva de învățat. În plus, am cerut 

însoțitorului nostru, să-mi faciliteze accesul pe 

locomotive, în timpul deplasărilor cu trenul. 

Astfel, am ”descoperit” că mecanicul  este singur 

în cabină, fără ajutor ca la noi și circulă cu 160 
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km/h, fapt posibil datorită instalațiilor de 

siguranță cu care era dotată locomotiva și 

infrastructura și anume: dispozitivul de vigilență 

cu acționare intermitentă „Sifa” ce nu se putea 

bloca (ca la noi) și instalația de control a vitezei 

în funcție de indicația semnalelor, ”Indusi”. 

Bineînțeles că aceste „descoperiri„ și nu numai, 

au făcut obiectul raportului prezentat ministrului, 

care a dispus imediat achiziționarea lor. 

Instalațiile au fost asimilate, pe bază de licență, 

obținută gratuit, de la Standard Electrik Lorenz 

din Stuttgart, ca bonus, odată cu licența pentru 

tuburi cinescoape pentru televizoare. ICRET-ul a 

asimilat cofretul și Electromagnetica 

inductoarele, astfel că, în circa trei ani s-au dotat 

toate locomotivele și liniile principale. În anul 

1968, am fost iar în Germania, alături de alți 

câțiva colegi, timp de patru luni, ca bursier ONU 

la calea feraată-DB, unde, de asemenea, am avut 

multe de învățat. Mai târziu, între 1973-1976, în 

calitate de „revizor general de siguranța 

circulației”, a treia persoană în ierarhia căilor 

ferate, am modernizat instrucțiile de exploatare, 

introducând unele dintre noțiunile și 

reglementările  învățate la DB, printre care și 

„echipele simplificate”, adică mecanicul singur 

pe locomotivele trenurilor de călători. 

De la 1 august 1977, am făcut parte din echipa de 

cinci feroviari, care, prin ordin al ministrului, a 

primit misiunea de a  organiza exploatarea 

metroului. Sarcinile noastre erau: să elaborăm 

instrucțiile de exploatare, să recrutăm personal, 

să-l școlarizăm și să-l autorizăm, să efectuăm 

probele tehnologice, urmate de punerea în 

funcțiune și  exploatare lui. Construcția primei 

linii de metrou, dintre Semănătoarea și Timpuri 

Noi, a început, în anul 1975, sub coordonarea 

Intreprinderii Metroul București care îndeplinea 

trei funcțiuni și anume: proiectant general, 

antreprenor general și beneficiar de investiție!!??  

Cum noi feroviarii nu prea știam, în amănunt, ce 

înseamnă un metrou, a trebuit să facem o serie de 

vizite de documentare. Am început la Harkov și 

am continuat cu Moscova, Kiev, Budapesta, 

Praga, Munchen, Paris, etc. După recrutarea 

primelor nuclee de personal, am început 

școlarizările, pe domenii, la Harkov și Budapesta. 

Este cunoscut faptul că, Ceaușescu  când a 

dispus, în anul 1972, execuția metroului, a impus 

condiția ca să fie realizat fără sprijin extern (nu 

ca la Budapesta, Varșovia, Praga și mai târziu, 

Sofia, metrouri  realizate cu sprijin sovietic). 

Condiția, dusă la extrem, n-a permis importuri de 

completare. Ca urmare, vagoanele de metrou au 

fost cea mai slabă verigă din întregul sistem. 

Astfel, spre exemplu, întrerupătorul automat 

pentru curent continuu,  a fost  „improvizat” de 

fabrica Electroaparataj, dint-un foarte bun 

întrerupător pentru curent alternativ trifazat 

(oromax), dar care nu făcea față noii sale misiuni. 

Ca urmare, electricienii din depoul Ciurel, l-au 

rebotezat „petromax”, deoarece ardea primul, ca 

o lampă de petrol. În aceste condiții, s-a dispus 

constituirea unei comisii de fiabilizare a 

vagoanelor de metrou, comisie condusă de dl. dr. 

ing. Florin Tănăsescu directorul general al ICPE-

ului.    

După amânări succesive,  l-am deschis  pentru  

public, sâmbătă 16 noiembrie 1979,  pe baza unui 

proces verbal, semnat de dl. Fl.Tanasescu si de 

mine, în calitate de șef al serviciului de material 

rulant. Inaugurarea oficială a avut loc în data de 

19 decembrie 1979. Astăzi, în prejma celor 40 de 

ani de exploatare, avem cu toții satisfacția că 

metroul n-a fost oprit niciodată din cauza 

vagoanelor fiabilizate de noi. Este drept, că după 

1990, am înlocuit toate  întrerupătoarele automate 

cu unele din import și am liniștit lucrurile. Păcat 

că n-am fost lăsat să continuu programul de 

modernizare al trenurilor, cu industria autohtonă. 

 

NV: La trecerea de la o epocă la alta, problemele 

de fond ale tuturor domeniilor rămân aceleași și 

țin de fundamentele tehnice  consolidate în timp, 

dar apar noi concepte , care ne obligă să ne 

ordonăm altfel gândirea lucrurilor. Unul dintre 

aceste concepte este mobilitatea durabilă, care 

înseamnă transportul în condițiile dezvoltării 

durabile, adică ținând cont de aspectele 

energetice și cele de mediu. Cum considerați că 

s-a aliniat România la acest deziderat, în 

angajamentele față de Uniunea Europeană și în 

faptele concrete de pe teren? 

 

OU: Nu știu cât de noi sunt aceste concepte. 

Poate sintagma este alta. Un transport sigur, 

confortabil, când este vorba de călători și 

predictibil, s-a practicat de mulți ani „în lumea 

bună”. În ultima vreme s-au adăugat, așa cum ați 

spus, aspectele energetice și în special, cele de 

mediu, de când s-a constat că emisiile de gaze cu 

efect de seraă (CO2 și NO2) influențează 
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schimbările climatice. Noi însă, din păcate, 

suntem încă departe de astfel de „subtilități”. Să 

privim Bucureștiul. Este orașul cu cel mai 

aglomerat trafic urban din Europa, pentru simplu 

fapt că, printre altele, este singura mare 

aglomerare urbană  care nu dispune de o ofertă 

alternativă atractivă, cu trenuri sub-

urbane/regionale, cu circulație în tacte/cadentat 

care, coroborat cu sistemul „Park&Ride”, să  

contribuie la diminuarea navetismului cu 

autoturisme. Este de notorietate faptul că pe 

șoselele de penetrație dimineața se circula bară la 

bară spre București iar după amiaza calvarul este  

în sens invers. De asemenea, noi ne situăm pe 

primul loc în Europa la numărul de victime 

datorate accidentelor rutiere, cu 95 decedați 

pentru fiecare milion de locuitori, față de media 

europeana de 51. Și acest record negativ este  

datorat, în primul rând, infrastructurii rămasă 

mult în urma creșterii traficului. 

 

NV: Prin prisma cerințelor acestei mobilități 

durabile, considerați că există o abordare 

echilibrată între transportul de călători rutier, 

feroviar, naval și aerian. 

 

OU: Din păcate, la noi încă nu se poate pune 

problema în acest mod, cel puțin în transportul 

feroviar, tot din cauza infrastructurii. Dată fiind 

durata mare de parcurs pe calea ferată, 

transportul aerian a preluat pasagerii pentru 

distanțele mari. În țările cu linii de mare viteză, 

transferul este în sens invers.  Și în transportul 

terestru la noi, pe multe dintre relațiile de 

transport, calea ferată și-a pierdut călătorii în 

favoarea celui rutier, mai rapid si mai ieftin. 

Similară este, în mare măsură  și situația în 

transportul de mărfuri. Șoselele sunt pline de 

TIR-uri cu containere, pentru că nu avem 

terminale intermodale  și o politică tarifară 

atractivă care să stimuleze transportul combinat. 

 

NV: Domeniul transporturilor, ca beneficiar al 

unor uriașe fonduri de investiții, este puternic 

polarizat politic, nu considerați că anumite 

măsuri luate pe criteriul modei ne împing într-o 

direcție pe care am putea-o regreta mai târziu? 

Este o vorbă românească, foarte înțeleaptă, care 

spune că atunci când mergi într-o direcție greșită 

nu este bine să te grăbești! 

 

OU: Eu cred că trebuie să o regretăm deja. Pe 

fondul creșterii  ratei de motorizare și a lipsei 

infrastructurii, deplasarea pe șosele este de foarte 

multe ori infernală iar consecințele le-am amintit 

mai sus. Politicul se concentrează, din păcate, 

chiar dacă uneori mai mult în vorbe, pe proiecte 

pentru transportul rutier interurban (autostrăzi) și 

urban (parcări), neglijând sistemul feroviar.  În 

cei 30 de ani ce au trecut de la evenimentele din 

decembrie, n-am construit autostrăzi la nivelul 

necesar și posibil, pe măsura fondurilor puse la 

dispoziție de UE dar, în schimb, am distrus calea 

ferată. O ultimă lovitură dată acestui sistem 

strategic a avut loc in 1998 când a fost 

destructurată Societatea Națională a CFR, acțiune 

care a complicat și mai mult funcționarea 

sistemului. Este cazul să se revină, cât mai urgent 

posibil. Suntem singura țară din Europa  în care 

calea ferată nu este organizată sub formă de grup, 

concern sau holding. Trebuie făcut ceva. Ce ne 

lipsește? Voința politică.   

 

NV: Și acum, la final, o întrebare anecdotică, 

care prinde bine la public!... Este adevărat că 

prima cale ferată românească, de la Giurgiu la 

București, a fost făcută pentru că viitoarea regină 

a României, Elisabeta, i-ar fi spus regelui Carol I, 

când a cerut-o de soție, că nu vine într-o țară care 

nu are cale ferată? Urma să vină cu vaporul până 

la Giurgiu.  

Pun această întrebare și din cauza situației actuale 

a acestei construcții istorice. Dacă alte argumente 

nu mai sunt, vă dau unul poetic, fosta suverană 

fiind și o mare iubitoare de poezie. Apropo de 

valorile morale, sensibila poetă contemporană, 

Carolina Ilica, spune într-o poezie recentă: ”Țin o 

livadă pentru un nuc/ și țin un nuc pentru un 

cuc!/” . 

 

OU: Se pare că Principele Carol atunci  când a 

călcat pe pământul românesc a promis că, la 

proxima ieșire din țară, va utiliza calea ferată. Ca 

urmare, la 7 septembrie 1869, fiind nevoit să 

plece din țară ca să-și rezolve unele probleme de 

familie, a apelat la constructori ca săi organizeze 

un tren special, chiar dacă linia nu era încă 

pregătită pentru public. Trenul s-a organizat și 

astfel Principele s-a ținut de cuvânt. „Ein Mann 

ein Wort”. Păcat că la 31 octombrie a.c., când se 

vor împlini 150 de ani de la darea în exploatare a 

linie București Filaret-Giurgiu, aceasta este 
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închisă iar gara Filaret, clădire de patrimoniu, a 

fost vândută, în loc să fie transformată într-un 

muzeu al căilor ferate, așa cum și-au dorit 

înaintașii noștri.  Cum vom serba? Mare păcat! 

NV: Vă mulțumesc! 

OU: Și eu vă mulțumesc! 

                                     

 
Imagine din Depoul Ciurel cu membrii Comisiei 

de fiabilizare a vagoanelor de metrou (1979) 

 

De la stânga la dreapta: Alexandru Vătreanu, dir. 

adj ICPTT, Gh. Turbuț, director direcția tehnică 

Ministerul Transporturilor, ing. Malcoci -șef 

colectiv proiectare Material Rulant, IMB, 

D.Tilea, ing. ICPTT, D. Simulescu, ing. șef 

Electroaparataj, I.Giovani-tehnician Depoul 

Ciurel, Florin Tănăsescu-director general ICPE, 

Octavian Udriște- șef serviciu Material Rulant-

IEMB, Alexandru Crinu Megieșan, ing. Serv. 

MR- IEMB, ing. Bakony, director tehnic  

Institutul de proiectări IVA Arad, Caius 

Miculescu,  ing. proiectant MR-IMB, Puiu Canja, 

ing.proiectant MR-IMB, ing. Dan , proiectant 

MR-IMB, Antonio Bianco, ing. Serv MR-IEMB. 

În plan secund, (pe cupla vagonului): ing. Ion 

Străinescu, ICPE, ing. Gavrilescu, ICPTT. 

* Banii pot fi coaja multor lucruri, dar în nici un 

caz miezul acestora. Ei aduc mâncare, dar nu şi 

pofta; medicamente nu şi sănătate; cunoștințe, nu 

şi prieteni; servitori, dar nu loialitate; zile de 

bucurie, nu şi linişte şi fericire.” 

                     – Henrik Ibsen 

  

TEATRU 

 

Ştefan APOSTU 

Piesa de teatru Nastasia – (Recenzie)  

 

Înainte de a pătrunde în lumea Nastasiei, trebuie 

să vă propun o scurtă călătorie în lumea 

dramaturgului ce a scris această piesă de teatru, o 

tragicomedie ancorată în mizera realitate a 

mahalalei bucureștene la început de secol 

douăzeci.  

George Mihail Zamfirescu (n. 1898, București – 

d. 1939) a fost un scriitor român, continuatorul 

speciei inaugurate în dramaturgia română de 

Mihail Sorbul, comedia tragică, prin 

„Domnișoara Nastasia” (1927), „Idolul și Ion 

Anapoda”. A debutat în 1918 cu versuri publicate 

în „Literatorul”. A fost redactor la „Facla”, 

„Adevărul” ș.a., conducător de companii teatrale, 

director de scenă la Teatrul național din Iași 

(1933-1939). Primul său volum, „Flamura albă” 

(1924), cuprinde, tratate în spirit polemic, 

episoade de război și din anii imediat următori. 

După volumul de nuvele „Gazda cu ochii umezi” 

(1926) și „Madona cu trandafiri” (1931), roman 

al mediului provincial obtuz, Zamfirescu a 

conceput ciclul epic „Bariera”, dedicat periferiei 

bucureștene și alcătuit din „Maidanul cu 

dragoste” (1933), „Sfânta mare nerușinare” 

(1935), „Cântecul destinelor” (1939) și „Bariera” 

(publicat postum). Ciclul reconstituie, în 

tonalități realiste alternând cu altele naturaliste și 

folosind analiza psihologică, atmosfera pitorească 

și sordidă a periferiei bucureștene interbelice și 

relevă, în același timp, contradicția dureroasă 

dintre setea de puritate, de fericire și mizeria 
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materială și morală a locuitorilor ei. Comedia 

tragică „Domnișoara Nastasia” (1927) este un 

emoționant tablou al aceleiași periferii, în care 

năzuința eliberării oamenilor simpli din cătușile 

unei existențe sufocante se dovedește irealizabilă. 

A mai scris piesele „Cuminecătura” (1925), 

„Idolul și Ion Anapoda” (1935), „Sam, poveste 

cu mine, cu tine, cu el” (1939), culegerea de 

articole despre teatru „Mărturii în 

contemporaneitate” (1938). 

Cu toate că a scris mult G.M. Zamfirescu a rămas 

în dramaturgia românească cu piesa” Domnișoara 

Nastasia”, piesă ce stă la baza acestei piese, 

regizate de maestrul Mihai Mălaimare, la Teatrul 

Masca. 

Nastasia trăieşte într-o lume săracă şi plină de 

durere şi frustrare, o mahala cu maidane de 

gunoi, cu femei murdare şi beţivani” şi doreşte să 

scape de ea cu orice preţ. Singura ei speranţa este 

tânărul Luca care a învăţat meserie într-un atelier 

de curelărie. El îi promite că o va scoate din 

sărăcie şi o va lua cu el. Totul ia o altă întorsătură 

când Vulpașin, spaima mahalalei şi el pretendent 

la mâna Nastasiei, pe care tânăra nu îl vrea cu 

nici un chip, îl omoară pe Luca. Înnebunită de 

durere, Nastasia decide că răzbunarea cea mai 

cruntă pentru Vulpașin ar fi să se mărite cu el şi 

apoi să se sinucidă. Ea îşi pune în aplicare planul 

şi în noaptea nunţii, când toată lumea petrece, 

este găsită moartă. Aceasta este, pe scurt, 

povestea piesei... dar.. aici la Masca.. nu e 

întotdeauna atât de simplu, iar Mihai Mălaimare, 

împreună cu echipa tânără de actori ne 

demonstrează, încă odată, dacă mai era nevoie, ce 

înseamnă să fii actor la Teatrul Masca și, de ce 

nu, ce înseamnă să fii actor complet. Ca să putem 

vorbi de spectacol trebuie, de fapt este imperativ 

să vorbim de ceea ce reprezintă Teatrul Masca 

acum, după atâția ani. 

Oficial, Teatrul Masca a fost fondat în data de 

24 mai 1990. 

Ideea înfiinţării unui nou teatru a apărut în 

decembrie 1989, atunci când se prăbuşea un 

sistem şi când inclusiv arta îşi punea problema 

renovării. Anca Dana Florea, regizor şi Mihai 

Mălaimare, actor la Teatrul Naţional, la acea 

vreme şi cadre didactice la IATC I. L. Caragiale 

Bucureşti au decis ca a venit momentul unui nou 

început. Iniţial teatrul a fost anunţat că o iniţiativă 

privată, dar foarte curând s-a dovedit că ar fi 

existat şanse minime ca ea să reziste şi au luat 

decizia să obţină înfiinţarea Teatrului Masca, 

instituţie subvenţionată, aflată în subordinea 

Ministerului Culturii, lucru care, prin semnătura 

Dlui Prim Ministru Petre Roman, s-a petrecut 

câteva luni mai târziu. 

Fenomenul Masca a luat amploare odată cu 

nebunia actorului Mihai Mălaimare, atunci, la 

începutul anilor ’90, când a luat decizia să 

renunțe la scândura Teatrului Național, și 

împreună cu o mână de oameni să pornească la 

un asemenea drum. Toți, mai ales colegii de 

teatru, l-au văzut că pe un paria, ca pe un 

nebun... dar, există o expresie veche: râdeți voi, 

râdeți acum, căci la final nebunul va rămâne în 

picioare iar voi pe jos. Această expresie este 

chintesența succesului și a faptului că, odată cu 

sacrificiile, cu muncă asiduă și cu credința într-o 

idee, fenomenul Masca și creatorul său, au reușit 

să devină un exemplu de teatru adevărat, cu 

actori adevărați, compleți, numai dacă ne gândim 

la faptul că Statuile Vivante este un concept care i 

se datorează maestrului Mălaimare, iar acum este 

un fenomen la nivel internațional. 
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Cristina Panait este actrița ce-i dă viață 

Nastasiei, o tânără spectaculoasă prin tot ceea ce 

face pe scenă cu acest personaj. Ceea ce nu v-am 

spus, și nu pentru că am omis, ci că nu am vrut, 

este faptul că atât Cristina, cât și restul colegilor 

de scenă, în acest spectacol, ca de altfel în toate 

spectacolele de la Masca, nu vorbesc, sau o fac 

dar cu un minim de text. 

În ”Nastasia” totul se transmite prin mâini, ochi, 

picioare, dar nu prin voce. Totul este o emoție 

transmisă doar prin jocul total al corpului. 

Cristina mai are la activ alte 6 spectacole, jucate 

cu casa închisă, pe scena de la Masca, spectacole 

în care, la fel, face roluri de excepție. 

Robert Poiană îi dă viață lui Luca, marea iubire, 

dar și marea dramă a Nastasiei, și tânărul acesta, 

la fel ca și în ”Romeo și Julieta” (spectacol non-

verbal, pus în scenă tot la Masca), este impecabil, 

atât prin joc, cât și prin atitudinea elegantă, 

uneori chiar imperială. 

Eugen Fetescu este Vulpașin, șef de mahala, 

îndrăgostit nebunește de Nastasia, și dacă 

dramaturgul piesei originale s-a gândit la un 

anume actor atunci când a creat acest personaj 

greu, determinant pe tot parcursul piesei, Eugen 

Fetescu ar fi fost primul pe lista autorului, 

garantat. Eugen este Vulpașin, și Vulpașin este 

Eugen Fetescu. Dacă este recunoscut pentru un 

ceva, regizorul și actorul Mihai Mălaimare, este 

că are sclipiri de geniu și știe ce rol i se potrivește 

unui actor ca o mânușă, și acest rol este rolul lui 

Eugen Fetescu. Prin jocul non-verbal, prin trăiri, 

prin gesturile sale, Eugen respiră, trăiește, există 

ca Vulpașin. Nu știu dacă ar fi să joace într-o 

reiterare clasică, verbală, l-ar face la fel de bine, 

dar aici, în non-verbal este genial. 

Alex Floroiu este micuțul Ionel, golan de 

mahala, admirator a lui Vulpașin, și dacă ar fi să 

mergeți să vedeți spectacolul ar merita și pentru 

faptul că inimosul actor din Moinești face un joc 

de zile mari. Mic și-al dracu’, cum s-ar spune în 

popor, cam așa este Alex în acest spectacol. 

Restul echipei, ce completează lumea Nastasiei, 

din mahalaua bucureșteană este întruchipată de 

actorii Alină Crăița – Safta, cântăreața, Maria 

Panainte – Paraschiva, fata în roșu, Laura 

Dumitrașcu –Vecina Nastasiei, Valentin 

Mihalache – Bețiv, soțul vecinei, Amalia Popa 

–Niculina, puștoaica, Alina Bondoc – Domnica, 

sora cea mare, femeia cu boa-ul, Cristiana Savu 

– Sultana, sora cea mică și Mădălin Mladinovici 

– Tănăsică, cârciumar. Regizorul acestui regal 

teatral este actorul Mihai Mălaimare, care, de 

altfel, joacă în acest spectacol în rolul Lăutarului. 

Ceea ce amplifică emoția acestui spectacol, dar 

mai degrabă o completează și pe alocuri chiar 

devine un alt personaj principal, sunt luminile. 

Scenariul luminilor din acest spectacol este unul 

de-a dreptul genial, te duce în poveste, îți dă 

mesajul, emoția, locul și cel mai important ajută 

actorii să ne transmită nouă, spectatorilor, trăirile 

personajelor până în măduva oaselor.  

 

Echipă ce a stat la baza acestui spectacol, în 

spatele scenei merită toate aplauzele și toată 

considerațiunea spectatorului avizat, sau mai 

puțin avizat. Ea este formată din Asistent regie: 

Valentin Mihalache, Decor: Puiu Antemir, 

Costume: Oana Drăghici, Muzica: Răzvan 

Alexandru Diaconu, Coregrafie: Mirela 

Simniceanu, Lupte scenice: Ioan Albu și 

Instrumente: Aurel Buga. 

Muzica lui Răzvan Alexandru Diaconu a adus un 

plus original spectacolului, adăugând atunci când 

era nevoie de tensiune, romantism, liniște, 

revoltă, ură, totul prin aranjamentele orchestrale 

și compoziția stilistică a pieselor, în colaborare 

cu instrumentistul Aurel Buga. De viziunea 

regizorală a maestrului Mălaimare nu cred că mai 

e nevoie să vorbim, ea fiind la baza a tot ceea ce 

se întâmplă, respiră, există și trăiește în Teatrul 

Masca de atâția ani. 

Maestre jos pălăria în fața forței interioare pe 

care o aveți de atâția ani pe scena din ”casa” 

domniei voastre, Teatrul Masca! 

Spectacolul, ca și concluzie, este un regal, din 

toate punctele de vedere, și ar fi păcat să nu 

mergeți să-l vedeți. Cu aceste gânduri și 

rânduri vă invit să vizionați ”Nastasia” la 

Teatrul Masca. 
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Noutăţi editoriale 

Ionel MARIN despre volumul RUDELE DE 

SÂNGE, autor Nicolae ROTARU, Editura 

U.Z.P., Bucureşti, 2019 

 

 
 

       Prof. univ. dr. ing. Nicolae Rotaru, 

remarcabilă personalitate a literaturii şi culturii 

române contemporane, este autor a 117 cărţi, din 

care aproape 100 de beletristică (roman, nuvelă, 

povestire, schiţă, pamflet, aforistică, poezie şi 

eseistică). Este membru al USR şi un redutabil 

ziarist, membru fondator al UZPR. Este de 

asemenea creator de reviste (fost director al 

revistei Pentru patrie), senior editor, membru în 

colegii de redacţie şi titular de rubrici, etc. 

        Pentru mine şi Bogdania a fost o mare 

onoare să-l avem ca invitat special la ediţia a 

VIII-a a Festival-concurs internaţional de creaţie 

literară Bogdania, 2019 şi săi oferim un Premiu 

de excelenţă. La sediul AGIR din Bucureşti, pe 

data de 18 iunie 2019, am primit recenta 

dumnealui carte „RUDELE DE SÂNGE” 

scoasă de curând la Editura U.Z.P. din Bucureşti. 

Despre cărţile domniei sale au vorbit numeroase 

şi mari personalităţi ale spiritualităţii şi culturii şi 

nu voi cuprinde prin cuvinte inestimabila avere 

sufletească, de scriitor prolific şi devotat slujitor 

al limbii şi neamului românesc. 

   Autorul ne avertizează că poveştile din volum 

nu sunt reale, dar sunt realiste şi inspirate din 

viaţa satului, din târguri, ori metropolă 

europeană, „un fel de rural şi urban despărţite sau 

legate de un inevitabil suburban. Satul, mahalaua 

şi oraşul. Treimea habituală care m-a avut drept 

trăitor”.  

 Volumul Rudele de sânge, cu două capitole: 

Ţara din ţărână (zapişti rurale), cu 46 povestiri şi 

Ţara din asfalt (scrisori urbane), cu 29 de 

interesante poveşti urbane, în total 75 de 

povestiri, toate pot fi cuprinse în mai multe 

scenarii de film românesc contemporan.  

De profesie şi ofiţer, în prezent (Gl. Bg. (r), 

domnul  Nicolae Rotaru nu poate accepta 

resemnarea ci, ca un luptător precum străbunicul 

Ion, care a luptat la Plevna pentru Independenţa 

Regatului României, bunicul Tudorache în 

Primul Război Mondial, ori tata Constantin, 

„combatant şi-nvingător al morţii până-n Munţii 

Tatra, în Cel De-al Doilea Război Mondial”. Prea 

multe sate părăsite, în părăsire, de exemplu satul 

Adâncata, din lunca Argeşului, „un sat 

răstignit, trist şi beteag”, un sat aproape părăsit 

„îşi toarce încet firul vieţii sau, mai bine spus, 

îşi deapănă firul morţii”, grea cruce de purtat şi 

eu tot sper că vom găsi soluţiile salvatoare. 

A jigni ţara, a vorbi urât despre întreaga ţară şi 

popor, cred eu că nu este o soluţie ci afirmarea 

adevărului concret şi mai ales implicarea în 

asigurarea evoluţiei economice şi bunăstării 

localităţii în care trăim şi muncim. Toate 

poveştile incluse în volum sunt incitante, sunt 

pline de învăţăminte şi personajele pozitive pot 

constitui o pildă spre revigorare, însănătoşirea 

societăţii în ansamblul ei. Afirm că este vorba de 

o carte bine închegată, toate capitolele fiind 

necesare pentru înţelegerea mesajului pe care 

autorul ni-l transmite, cu mult talent şi rafinament  

Vă îndemn să procuraţi şi citi ineditul volum de 

proze „Rudele de sânge” şi cu certitudine vom 

înţelege mai bine ce s-a întâmplat cu noi în 

ultimii 30 de ani şi încotro trebuie să mergem. 
 

Ionel MARIN despre CARTEA VIEŢII 

MELE, autor Prof. Geo CĂLUGĂRU, 

Editura Paul Editions, Bucureşti, 2019 
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       Este o mare bucurie să scriu câteva 

aprecieri despre, remarcabilul scriitor şi 

promotor al culturii române, Prof. Geo 

CĂLUGĂRU, din Bucureşti. Fiind un om 

deosebit cu un suflet şi caracter desăvârşit, pentru 

opera sa literară şi activitatea educativă, pentru 

implicarea efectivă în numeroase evenimente 

culturale, domnul Geo Călugăru a fost răsplătit 

cu numeroase disticţii, diplome, plachete. Este un 

exemplu demn de urmat de noi, toţi ceilalţi 

români, slujitori ori nu ai limbii şi culturii 

române.  

       Volumul CARTEA VIEŢII MELE, 

intitulat sugestiv şi convingător, reprezintă de 

fapt un buchet mare şi parfumat de cadouri 

literare oferit de valorosul scriitor Geo Călugăru, 

confraţilor şi publicului cititor din România şi nu 

numai. Profesor de vocaţie, poet, prozator, eseist, 

critic literar, promotor cultural de excepţie, 

prieten remarcabil al scriitorilor şi tinerilor cu 

talent, a reuşit să se impună ca un mecena, 

construind şi zidind o opera durabilă şi foarte 

necesară timpurilor noastre. Se poate vorbi foarte 

mult despre conţinutul cărţii, despre scriitorii, 

actorii, artiştii, despre interviurile, aprecierile 

critice asupra unor volume ale colegilor de 

breaslă, despre paginile de poezie, proză, etc., 

însă vă las dvs., plăcerea lecturării unei cărţi 

reuşite, bucuria unei călătorii prin o parte din 

cultura românească contemporană.  

       Vă mulţumesc, maestre Geo CĂLĂGĂRU, 

că existaţi, că faceţi lucruri minunate pentru 

România şi pentru creşterea prestigiului 

literaturii, artei şi culturii româneşti în ansamblu. 

Sunteţi un colaborator apropiat al revistei şi 

Asociaţiei Bogdania şi vă mulţumesc şi cu 

această ocazie pentru prestaţia dvs. în cadrul 

Festivalului-concurs international literar 

Bogdania, 2019.   Felicitări pentru noua bijuterie 

literară şi să ne bucuraţi, în continuare de verbul 

dulce românesc care ţâşneşte cu drag din fiinţa 

domniei voastre. La mulţi ani! 

  

Viețile Sfinților, Bârda, Editura ,,Cuget 

Românesc”, 2019, vol. I, 703 pag.,  40 lei;  vol. 

II, 552 pag., 40 lei;  vol. III, 744 pag., 50 lei;  vol. 

IV, 602  pag., 40 lei;  vol. V, 432 pag., 30 lei.       

            Aceste volume conțin viețile sfinților 

sărbătoriți în timpul unui an.   Nu putem vorbi de 

sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, 

ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne 

gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și 

credința creștină au fost chiar dintre Sfinții 

Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în 

prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu 

putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a 

lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și 

au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru 

omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și 

au luptat pentru apărarea valorilor majore ale 

învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, 

prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales 

prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa 

Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în 

Principatele Române.  Viețile Sfinților nu sunt 

povești, ci fapte de viață, scrise cel mai adesea cu 

sânge și lacrimi, dar și cu speranță nestrămutată. 

Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei 

din București câteva din cele peste 40 de volume 

din Vitae Sanctorum (Viețile Sfinților), care 

cuprindeau hotărârile judecătorești ale instanțelor 

romane privitoare la creștinii care  nu voiau să 

jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite 

acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările 

și sărbătorile dedicate împăratului, care era 

socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu 

ucideau pe creștini de dragul de a ucide, ci îi 

condamnau în urma unei judecăți oficiale, 

desfășurată după toate regulile procedurale, în 

conformitate cu legislația imperială în vigoare de 

la acea dată. Colecția menționată mai sus 

conținea, așadar, sentințele judecătorești, prin 

care erau condamnați la moarte pentru 

nerespectarea legilor imperiului. Volumul de față 

nu ne prezintă documente judecătorești, ci 

povestirea multora din acele procese. Vedem 

oameni simpli, oameni cu diferite ocupații, cu 

diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziții 

sociale, care manifestă credința și apartenența lor 

la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. 

Nu se înfricoșează de judecată, de bătăi, de 

închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc 

credința lor și suportă cu un eroism cutremurător 

metodele sălbatice prin care li se storcea și ultima 

picătură de viață din trupul vlăguit și terciuit. 

Când pui astfel de oameni alături de unii dintre 

creștinii noștri de azi, care-și leapădă nepăsători 

credința și se duc la diferite secte pentru simplul 

motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau 
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câțiva biscuiți, poți să realizezi cât de departe 

suntem de sfințenia celor de atunci!  

Întâlnim în acest volum creștini învățați, care-și 

dedică viața studiului Sfintei Scripturi și adâncirii 

învățăturilor ei. Luptă cu vorba și  cu 

condeiul  pentru apărarea învățăturilor 

fundamentale ale credinței creștine: Sfânta 

Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele 

Icoane și multe altele. Pentru curajul lor suferă 

alungări din funcții, confiscări de averi, exiluri, 

bătăi și chiar moartea. Aceștia sunt stâlpii 

teologiei creștine, pe care se sprijină Biserica de 

două mii de ani. Astfel de modele de credință și 

de viață oferim enoriașilor și cititorilor noștri, 

într-o vreme în care mass-media, pe toate 

canalele sale, oferă cu totul alte modele. 

 

 

 

Prof. Traian RUS 

 

Carte de învăţătură 

 

 
Nu este un demers simplu să emiţi judecăţi de 

valoare despre o asemenea carte. Eu sunt profan 

în domeniul creştinismului, sau cel puţin aşa mă 

consider, cu toate că pregătirea mea de 

specialitate, profesor de istorie, mi-a permis să 

acumulez multe informaţii. Până acum nu am 

putut înţelege de ce este atâta durere în această 

lume, de ce se nasc copii cu handicapuri severe, 

unii trăind cu dureri cumplite toată viaţa lor. Nu 

am putut înţelege de ce lui Adam i s-a interzis să 

se apropie de pomul cunoaşterii binelui şi a 

răului, atâta timp cât a fost înzestrat cu raţiune. 

Şirul întrebărilor mele era mult mai lung. Dar, cu 

toate acestea, nu puteam înţelege lumea fără 

existenţa lui Dumnezeu. Chiar Mântuitorul ne 

dovedeşte prin faptele Sale pedagogia binelui. 

Am citit şi recitit lucrarea părintelui Radu Botiş 

„Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea 

de mântuire a Domnului Iisus Hristos” şi 

ezitările mele s-au risipit. M-am simţit chiar 

provocat să mă exprim. Motivele sunt suficiente.  

Am fost 40 de ani dascăl la clasă. Credeam că 

sunt un dascăl bun iar aprecieri în acest sens au 

fost destule. Rezultatele elevilor mei le certifică. 

Ceea ce nu am ştiut în toţi aceşti ani am aflat din 

această carte: cel mai mare învăţător al tuturor 

timpurilor a fost Iisus Hristos. M-am ghidat o 

viaţă întreagă după pedagogii şi metodici 

elaborate de specialiştii vremii iar acum constat 

cu tristeţe că nici una dintre acestea nu deservea 

celei mai mari dorinţe a omului: mântuirea 

sufletului său. Şi atunci oare ce am făcut în toţi 

aceşti ani? Am dat informaţii, priceperi, 

deprinderi, sfaturi. Ţelul final al activităţii mele a 

fost fundamental greşit. Revelaţia mă determină 

şi mai mult să condamn comunismul. Ne-a făcut 

pe toţi orbi.  

Chiar dacă mulţi dascăli ai generaţiei mele au 

fost hăruiţi de Dumnezeu cu talent pedagogic, au 

neglijat principii fundamentale. Le aflu tot din 

lucrarea părintelui Botiş: îngemănarea cuvântului 

cu dragostea creştină, adaptarea discursului la 

nivelul capacităţii de recepţie a celor cărora le 

este destinat, principiul practic-educativ. Altor 

principii nu le-am adaptat corect metodica 

succesului. Nici metodei dialogului, nici celei 

analitică, nici metodei observaţiei şi nici a 

exemplului personal nu le-am ştiut aplica reţete 

de succes. Toate acestea, pentru că nu am 

cunoscut nimic din opera didactică a 

Mântuitorului. Părintele Radu Botiş ne 

semnalează tocmai această lipsă.  

Un alt element esenţial pe care îl semnalează 

cartea este respectarea tuturor etapelor învăţării: 

dobândirea informaţiei, formarea deprinderilor de 

a o utiliza, dar şi aplicarea ei spre folosul 

celorlalţi. Dascălii trebuie să fie ei înşişi modele 

de dăruire, pentru că puterea modelului este 

uriaşă. Iisus Însuşi le cerea apostolilor să nu 

devină „morminte văruite”, ci „sarea gustoasă a 

pământului”. Fiind pe cruce, în chinurile cele mai 

groaznice, a avut puterea să se roage pentru călăii 

săi. Este exemplul suprem al comportamentului 

model.  
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Evenimente culturale 

 

Cercul Scriitorilor Ingineri „LITERAR 

ING”, Bucureşti, România. 

Cronica evenimentului din 18 iunie 2019 

 

În luna iunie, şedinţa Cercului Scriitorilor 

Ingineri LITERAR ING s-a desfăşurat  pe data 

de 18 iunie 2019, în sala mică din AGIR 

Bucureşti, locul întâlnirilor noastre literare.  

În deschidere şedinţei, domnul Nicolae VASILE, 

preşedintele cenaclului LITERAR ING, a 

menţionat că, aşa cum s-a transmis prin e-mail, în 

această zi avem o ordine de zi foarte încărcată şi, 

în consecinţă, este necesar ca vorbitorii să-şi 

structureze intervențiile într-u timp minimal. 

Domnul Nicolae VASILE aminteşte că astăzi 

şedinţa noastră are patru părţi, şi anume: 

- Gala premiilor Festivalului-concurs 

internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”; 

- Prezentarea mesajului revistei CONVORBIRI 

LITERAR-ARTISTICE; 

- Lansarea volumului de poezii al domnului 

Corneliu NEAGU; 

- Lansarea volumului de poezii al domnului 

Eduard Dorin ENE. 

Având în vedere cele de mai sus, s-a trecut rapid 

la primul punct al zilei. 

 

I. Desfăşurarea Galei Festivalului-concurs 

internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”  

Conducerea manifestării a fost preluată de 

domnul Ionel MARIN, care a prezentat în detaliu 

acest festival organizat sub auspiciile Asociaţiei 

cultural-umanitară BOGDANIA din Focşani, 

care editează şi revista de creaţie şi cultură cu 

acelaşi nume. 

 
Domnul Ionel MARIN a precizat că premiile, 

care vor fi înmânate cu această ocazie, au fost 

decernate ca urmare a unei activităţi de evaluare 

foarte serioase efectuate de un juriu de 

personalităţi cunoscute cu activităţi literare 

deosebite, format din domnii: Nicolae VASILE, 

Ionel MARIN, Ben TODICĂ (din Australia), 

Geo CĂLUGĂRU şi Vasile GROZA. 

Au urmat o serie de intervenţii din partea 

membrilor prezidiului. 

Doamna Doina BÂRCĂ, secretar literar al reviste 

INDEPENDENŢA ROMÂNĂ. 

INDEPENDENŢA PRIN CULTURĂ, editată de 

Fundaţia literar-istorică STOIKA, parteneră a 

festivalului, a declarat că participă cu plăcere la 

această festivitate care ne bucură sufletul, pentru 

că tinerii participanţi ne pun în situaţia să 

constatăm că viitorul nostru este OK, că avem o 

generaţie viitoare talentată. Doamna Doina 

BÂRCĂ prezintă salutul revistei şi fundaţiei pe 

care le reprezintă şi urează succes tinerilor care 

vor fi premiaţi în cadrul acestui festival. 

 
Domnul George TERZIU, menţionează că 

domnul Ionel Marin a avut o importanţă 

deosebită în viaţa sa şi, spune dânsul, în acest fel 

oamenii au aflat că mai există încă prietenii 

literare şi că, acţionând împreună, putem realiza 

obiective importante. 

Domnul Ionel MARIN mulţumeşte lui Dumnezeu 

că l-a ajutat să facă revista BOGDANIA, 

mulţumeşte celor care au transmis materiale 

pentru publicare. Dânsul este convins că, pe 

lumea aceasta, cele mai importante sunt: Patria, 

Credinţa şi Cultura, că doar prin Credinţă şi 

Cultură vom reuşi să ridicăm Patria acolo unde 

merită. 
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Apoi, a luat cuvântul domnul prof. dr. ing. 

Nicolae ROTARU care, cu umoru-i cunoscut, 

declară că a venit ca şofer al domnului Geo 

CĂLUGĂRU, ca să prindă discursul domnului 

Vasile GROZA. Deşi are ceva probleme cu 

sănătatea, a ţinut să fie prezent la sărbătorirea 

revistei BOGDANIA, care acum are, într-adevăr, 

7 ani de acasă!. Revista CERVANRES, fondată 

de domnul George TERZIU, şi revista 

BOGDANIA, fondată de domnul Ionel MARIN, 

se îngemănează. Aici sunt oameni care slujesc 

Patria, care, după Nichita STĂNESCU, este 

LIMBA ROMÂNĂ!  

În final, urează victorii norocoase, iar „...de la 

ROTARU, să aveţi bucurii cu caru’!” 

A urmat doamna profesor Magda BĂCESCU, 

preşedintele Asociaţiei Cultural Artistice „JOC”, 

din Bucureşti, partener la manifestarea de astăzi, 

care a salutat pe toţi oamenii de cultură prezenţi, 

cu salutul basarabean: „Vă cuprind pe toţi cei de 

faţă”, echivalent al „Vă îmbrățișez pe toţi.”. A 

declarat că se bucură că participă şi că este o 

onoare pentru dumneaei să fie împreună cu cei 

care ţin cultura la nivel înalt. Cât despre noua 

generaţie, doamna Magda BĂCESCU a declarat 

cu fermitate că: „ce vine după noi, e ceva bun!”, 

că are încredere în cei tineri, pe care îi cunoaşte 

foarte bine, dar acești tineri trebuie scoşi la 

lumină şi trebuie promovaţi. În final, apreciază că 

domnul Ionel MARIN este un caracter deosebit şi 

oferă 3 premii din partea Asociaţiei Cultural 

Artistice „JOC”.  

 
 

Doamna Magda BĂCESCU regretă că nu a 

realizat, cu această ocazie, o nouă ediţie pentru 

„JOCURILE COPILĂRIEI”, ca şi anul trecut, 

dar speră să facă până la finalul anului, în acest 

sens, fiind încurajată şi asigurată de domnul 

Nicolae VASILE. 

Domnul colonel MATEI surprinde, prin stilu-i 

caracteristic, cu o nouă grafică realizată în 

„săritura calului”, de data aceasta având ca 

personaj central pe domnul Ionel MARIN. 

În final, a luat cuvântul domnul Nicolae 

VASILE, preşedintele juriului, care, de la 

început,,  a dorit să menţioneze că a fost surprins 

în mod plăcut de calitatea lucrărilor literare 

primite pentru evaluare, în mod special la 

categoria eseuri, unde tinerii participanţi au 

dovedit nu numai talent, dar şi o maturitate 

neaşteptată. Dânsul felicită pe premianţi şi le 

doreşte mult succes. 

Cât priveşte revista BOGDANIA, se poate spune 

că ea a depăşit stadiul de revistă, devenind, între 

timp, o adevărată ...mişcare culturală, şi aceasta 

nu numai la nivel naţional şi chiar internaţional. 

Materialele primite din afara ţării, din Europa, 

din Australia, din Canada etc., atât pentru 

publicare, cât şi pentru concurs, dovedesc cu 

prisosinţă acest lucru . 

Domnul Ionel MARIN are un comportament 

nestandard, spune dânsul, reuşind să nu aibă 

...orgolii nefaste şi să rămână atât de natural şi 

prietenos cu toţi colaboratorii. De altfel, succesul 

revistei se datorează şi faptului că domnul Ionel 

MARIN s-a înconjurat de colaboratori deosebit 

de valoroşi, printre care: Geo CĂLUGĂRU, 

George TERZIU, Michaela, Al. ORESCU, 

Cristian Petru BĂLAN, Florentin 

SMARANDACHE şi alţii, care dau credibilitate 

şi valoare fiecărui număr de revistă. 

Domnul Ionel MARIN mulţumeşte domnului 

Nicolae VASILE pentru cuvintele şi aprecierile 

frumoase la adresa revistei şi asociaţiei 

BOGDANIA, şi trece la festivitatea de premiere 

propriu-zisă, pe fiecare gen literar în parte: 

poezie, proză, eseu etc. 

 

II. Prezentarea mesajului revistei 

CONVORBIRI LITERAR-ARTISTICE 

Această parte a manifestării a fost o surpriză 

deosebită pentru cei prezenţi, dar mai ales pentru 

domnul Nicolae VASILE, preşedintele Cercului 

Scriitorilor Ingineri LITERAR ING din AGIR, 
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care a împlinit de curând 65 de ani de viaţă, 

eveniment care s-a produs în ziua de 16 iunie 

2019. 

Doamna Antoneta RĂDOI, director şi redactor-

şef la revista CONVORBIRI LITERAR-

ARTISTICE, a prezentat celor prezenţi un 

supliment al revistei, special realizat pentru acest 

eveniment şi a dat citire unui  „laudaţium” bine-

meritat, care a evidențiat calităţile profesionale, 

ştiinţifice şi literare/culturale ale domnule 

NicolaeVASILE, dar în primul rând acelea care îl 

definesc ca om: modestia, smerenia, cuminţenia 

şi sfinţenie, chiar. Doamna Antoneta RĂDOI a 

afirmat că: „...n-a pregetat să fie OM acolo unde 

a simţit că trebuie să pună umărul, ghidându-se 

după principiul umanităţii...”. Domnul VASILE, 

spune dânsa, ne-a ajutat cu spaţiu de desfăşurare 

a cenaclurilor noastre, dânsul „a fost ca un 

părinte spiritual...oferindu-ne încredere...”. A 

făcut toate acestea  „pur şi simplu, din dragoste 

pentru cultură, pentru spiritualitate, din 

umanitarism”, şi a încheiat mulţumindu-i pentru 

toate acestea şi urându-i: LA MULŢI ANI 

BINECUVÂNTAŢI! 

Toţi cei de faţă au urat şi au aplaudat minute în 

şir. 

 
După terminarea prezentării mesajului doamnei 

Antoneta RĂDOI, s-a produs o altă surpriză, şi 

anume omagierea colegei noastre de cenaclu, 

doamna Marilena CARAGHIAUR, care a 

împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. Colegii au 

întâmpinat-o cu urări de sănătate şi viaţă lungă, şi 

i-au cântat  „Mulţi ani trăiască”. O urare 

deosebită a fost făcută în versuri de către domnul 

Candid STOICA. 

 

III. Lansarea cărţii domnului Corneliu 

NEAGU, intitulată „DRUM SPRE 

ETERNITATE” 

La începutul ceremoniei, a luat cuvântul domnul 

Nicolae VASILE, preşedintele Cercului 

Scriitorilor Ingineri, care a declarat că îl cunoaște 

pe domnul profesor Corneliu NEAGU de foarte 

mulţi ani, dat fiind că amândoi au lucrat ca 

profesori în Universitatea Politehnica din 

Bucureşti. Domnul Corneliu NEAGU este un 

specialist în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnicii 

actuale, este cercetător, inventator şi, desigur, 

poet de prestigiu. Opera sa ştiinţifică este 

concretizată în numeroase tratate şi articole 

ştiinţifice, cu arie de recunoaştere naţională şi 

internaţională. În literatură a debutat după 

pensionare, în 2016, dând viaţă unui vis frumos, 

pe care l-a purtat în suflet încă din adolescenţă. 

Până acum, a realizat 4 volume de versuri, câte 

unul pe an. 

Acum ne aflăm la al cincilea volum, realizat de 

Editura CORESI.  

 
A vorbit, apoi, domnul Vasile POENARU, 

directorul Editurii, care a arătat că domnul 

Corneliu NEAGU a debutat în urmă cu patru ani, 

dar a publicat deja patru volume. Primul volum 

de versuri este intitulat FATA MORGANĂ, a 

doua cartea se numeşte CUNOAŞTEREA DE 

SINE, a treia TĂCEREA DIN ADÂNCURI, iar a 

patra carte poarte numele de TIMP ŞI DESTIN: 

Acum ne aflăm la lansarea celei de a cincea carte, 

care se cheamă DRUM SPRE ETERNITATE, 

care este o încununare a creaţiei sale poetice. 

Talentul să a fost păstrat ani de zile şi acum dă 

roade. 

Din lecturarea poeziei „Gândul”, reiese caracterul 

filozofic al creaţiei sale, poetul punând fiinţa 

umană în centrul filozofiei sale, pentru că: „nici 

măcar lumina nu ajunge acolo unde ajunge 

gândul”, un vers de o deosebită frumuseţe, plin 

de conţinut. Poetul Corneliu NEAGU este un 

poet talentat, cunoscător al limbii şi al artei 

poetice. Un poet adevărat! 

A urmat domnul profesor Geo CĂLUGĂRU 

care, în stilul bine cunoscut, face o incursiune în 

literatura clasică, arătând că lecturarea volumului 

i-a amintit de .„Epigonii” lui Eminescu. Mai 

departe citează câteva versuri, de unde rezultă că: 
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„Nu se apreciază lumina pe care creatorii o pun 

în lume...”, că „Toate relele din lume ce sunt 

..într-un mod fatal legate de ...o mână de 

pământ”. 

Înţelesul este profund, dar harul poetului renaşte 

din umbra unui vis frumos. Îi mulţumeşte 

autorului pentru volum şi pentru ocazia de a 

vorbi despre el, evidenţiind faptul că autorul a 

conştientizat iubirea, pentru că iubirea este 

singurul drum, după drumul crucii. Citează apoi 

poezia „Drum spre eternitate”, poezie care dă şi 

titlul volumului şi care sintetizează crezul 

poetului, dar evidenţiază şi regretele sale:  „Dacă 

aş fi ştiut să le adun şi să le gust pe toate...”. 

Domnul Ovidiu ŢUŢUIANU, la rândul său, 

consideră că ne aflăm în faţa unei cărţi de 

referinţă, o carte lucrată cu talent, de 236 de 

pagini, care cuprinde 171 de poezii. Evidenţiază 

poezia „Gara virtuală”, ca loc de amintiri, în alt 

volum fiind vorba de o „Gară fantastică”.... 

Domnul Ovidiu ŢUŢUIANU, prin natura 

pasiunii sale pentru muzică, dânsul fiind pianist 

şi compozitor, observă că şi domnul Corneliu 

NEAGU este un meloman avizat, deoarece scrie 

despre diferite instrumente muzicale. Chiar şi 

dansul este o obsesie a autorului, după cum 

rezultă din ce scrie în volum. 

Citeşte apoi din poezia „Drum spre eternitate”, 

unde se remarcă tehnica artistică a poetului, 

tehnică care „Renaşte din umbra unui vis...”.  

Domnul ŢUŢUIANU găseşte că era bine dacă 

autorul includea în carte un CV scurt, o prefaţă şi 

un cuvânt al autorului şi îi invită pe cei prezenţi 

să citească cartea. 

În final, actriţa Doina GHIŢESCU dă citire la 

câteva poezii, care sunt primite cu aplauze 

puternice. 

 

La sfârșit, a luat cuvântul domnul profesor 

Corneliu NEAGU, care, cu modestie, a mulţumit 

celor care au vorbit frumos despre cartea lansată 

şi a punctat câteva elemente personale. 

Aplauzele de final au fost adresate direct 

autorului volumului „Drum spre eternitate”. 

 

IV. Lansarea cărţii domnului Eduard Dorin 

ENE, intitulată  “Pădurea se-nchină” 
La lansarea cărţii, a luat cuvântul, aducând 

aprecieri asupra volumului şi, desigur, autorului, 

cunoscuta epigramistă, doamna Elis RÂPEANU, 

doctor în epigramă. 

A mai luat cuvântul domnul profesor Geo 

CĂLUGĂRU şi, desigur, autorul volumului. 

Şedinţa s-a terminat cu interludii la pian, 

susţinute de domnul George Ion IONESCU şi cu 

interludii folk, prezentate de domnul GRIGORIO 

de Romania, cunoscut oaspete al cercului nostru. 

A consemnat, Dr. ing. Corneliu CRISTESCU 

 

Revederea de aur, întâlnirea de suflet a 

promoţiei 1969 din comuna Suraia, Judeţul 

Vrancea, 20 iulie 2019 

 
       De fiecare dată când mă întorc în satul natal 

Suraia, simt o strângere de inimă, revăd casa 

părintească, îmi amintesc de părinţii şi bunicii 

mei care au fost oameni deosebiţi, buni gospodari 

şi cu multă dragoste faţă de comunitate şi ţară. 

Nu pot uita că prin jertfa şi a lor România a 

devenit la 1 Decembrie 1918 o ţară liberă şi unită 

în graniţele strămoşeşti.  

 
       Comuna SURAIA aşezată pe malul drept 

al Siretului, se află în extremitatea de est a 

județului Vrancea. La recensământul din anul 

2002 populaţia comunei era de 5.496 locuitori, în 

scădere a ajuns la 4.595 de locuitori, la ultimul 

recensământ efectuat în anul 2011. Afirm cu tărie 

că surăienii sunt oameni harnici, buni gospodari 

şi oameni de ispravă.  

       Ziua Sfântului proroc Ilie, 20 iulie 2019, a 

fost o zi specială, ziua când după 50 de ani, am 

păşit din nou pragul Şcolii Gimnaziale din 

Suraia, cu bucurie dar şi mari emoţii pentru a ne 
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reîntâlni cu foştii profesori şi colegi, să ne 

reamintim aspecte din anii de elev de Şcoală 

gimnazială şi să aflăm ce ne-a rezervat viaţa în 

această lungă perioadă. 

       La ora 10.00 a sunat clopoţelul! De câţiva 

ani în curtea fostei Şcoli funcţionează o Grădiniţă 

de copii. Deopotrivă, profesori şi foştii elevi ai 

Şcolii generale de 8 ani, Nr. 1 din Suraia am fost 

întâmpinaţi de doamna Ing. Neacşu Fănica şi de 

copii de grădiniţă, frumoşi şi talentaţi, coordonaţi 

cu multă dăruire de educatoarea Bouroş Otilia, 

prezentându-ne un frumos program artistic. 

 

 
 

 
 

 
       La Şcoala veche a răspuns prezent fostul 

Director, Prof. Istrate Nicu (fizică şi chimie), 

prof. Istrate Ecaterina (matematică), Totolici 

Mărioara, (prof. lb. franceză, lb. rusă), Totolici 

Ion (prof. matematică), şi majoritatea 

covârşitoare a elevilor clasei a VIII-a, A şi a 

VIII-a B. 

 
       Apoi, după emoţionanta reîntâlnire, ne-am 

deplasat cu microbuzul şi maşinile proprii la 

Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" din 

centru comunei Suraia.  

 
Aici ne-am întâlnit şi cu ceilalţi elevi ai Şcolii 

generale Nr.1, Judecătorie şi Şcolii generale Nr. 2 

din satul Dimaci, comuna Suraia. 

       Am fost întâmpinaţi de Prof. George Ariton, 

directorul Şcolii şi de către domnul Vasile 

GROSU, Primarul comunei Suraia. Ne-am 

îmbrăţişat şi am intrat în frumoasa şi spaţioasa 

Sală de sport a Şcolii. Doamna Neacşu (Repede) 

Fănica, organizatoare a urat bun venit, a anunţat 

invitaţii şi oferit Diplome, plachete şi buchete de 

flori doamnelor profesoare. Domnul Primar a 

mulţumit de onoarea făcută şi a promis că se va 

ocupa şi mai mult de şcoală.  

 
       Au răspuns prezent invitaţiei minunaţii noştri 

profesori, printre care: Istrate Nicu, Istrate 
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Ecaterina, Totolici Ion, Totolici Mărioara, 

Tănasa Viorel (prof. matematică), Ionela 

Beldie (prof. română), Alexe Cristica (prof. 

biologie), Tănase Dinica (prof. chimie), 

învăţătorii Tănase Georgică şi Tănase 

Gherghina. 

       Printre marii absenţi amintesc pe iubiţii 

noştri învăţători: Istrate Constantin, Cazacu 

Neculai şi Tănasa Neculai; profesorii: Bereş 

Alexandru, Mocanu Gheorghe, Mihalache 

Gheorghe, Pârvu Gheorghe, Tărălungă D-tru, 

Harabor Corneliu, Manolache Dumitru, Nestor 

Emil, Petica Iulia şi  mulţi foşti colegi, cărora li  

s-a ţinut un moment de reculegere şi pregătit o 

masă specială cu prescuri, parastas şi candele 

aprinse. Spiritul lor a fost lângă noi! 

       Pentru dirigintele clasei a VIII-a A, Prof. 

Mocanu Gheorghe catalogul  a fost strigat de 

către Prof. Tănase Viorel.  

 

 
Fiecare fost absolvent a adresat cuvinte, aprecieri 

şi urări frumoase profesorilor, colegilor, 

invitaţilor şi organizatorilor. 

 
       O parte dintre colegi au plecat la oraş, 

învăţând şi desfăşurând diferite profesii şi 

meserii, alţii au rămas în comună şi prin muncă 

cinstită au devenit buni gospodari şi şi-au 

întemeiat solide familii. Viaţa unui om este un 

miracol şi de fiecare dintre noi a depins acest 

lucru. Dumnezeu mereu ne-a fost aproape şi va fi 

în continuare cu noi, cu poporul român de 

pretutindeni. Familia pe primul loc, apoi cariera 

şi celelalte aspecte ce ţin de soarta, destinul 

omului. Au venit colegii din comună, din ţară, o 

familie din Italia şi doamna Tinca din SUA.  

       Au fost adresate cuvinte din inimă tuturor 

profesorilor pentru dăruirea deosebită cu care ne-

au învăţat şi ne-au îndrumat, ne-au ajutat şi 

sfătuit, ca să ajungem, astăzi, oamenii realizaţi. 

Educația, credința și cultura vor putea împreună 

contribui definitiv la înlăturarea războiului din 

viața societății şi la sigurarea unui viitor luminos. 

Mulţumiri profesorilor a adresat şi scriitorul 

Ionel Marin care a precizat că Şcoala este 

templul al educaţiei şi cunoaşterii, că dânşii, fără 

excepţie, au pus trainice cărămizi la temelia 

devenirii noastre. Astăzi le suntem recunoscători 

pentru lumina cărţilor, frumuseţea şi tăria 

sufletească de dascăli cu vocaţie şi mare dragoste 

pentru elevi şi şcoala românească. A citit o 

frumoasă dedicaţie, dedicaţie pe care o redau mai 

jos. 

 

REVEDEREA DE AUR 

De la zidire, pornim călători pe drumul veşniciei, 

Sub aripa vremilor, în privirea omului,  

paşii răsăritului… 

Ninge cu fulgi de clipe, cu raze de lacrimi 

Peste visele din copilărie, din şcoala primară… 

Eternul Dor, vulcanul iubirii revărsându-se, 

Ca un clopot de aur peste sufletele noastre. 

Tăria, renașterea, victoria ne-au fost imbolduri, 

Scut, flacără, speranță și urcuș tineresc… 

În Noi există marea familie a înaintașilor, 

Raiul cu frumuseți nebănuite, sanctuarul divin de 

apărat. 

Profesorii, părinţii, rudele exemple demne de 

urmat,  

Pildă a înțelepciunii și dăruirii ne-au fost… 

Și acum suntem atașați de glie, de ogorul 

părintesc. 

Tot înainte am privit, scurte ne-au fost bucuriile, 

Lungi eforturile, visele ciobite de greutăți… 

Și în ciuda tuturor ”neîmplinirilor”, ridicat-am  

Privirea spre fabuloasele  coline albastre ale 

cerului, 

Ajungând la pragul binemeritatei pensii. 
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Și a venit vremea să ne reîntâlnim, după 50 de 

ani, 

De la finalul școlii generale din comuna Suraia 

Astăzi, 20 iulie 2019, de Sf. proroc Ilie, 

Am venit din întreaga țară, aproape întreaga 

promoție, Promoţia 1969, promoţie strălucită… 

Dorul în sfârșit ne-a adus la aceiași rotundă masă, 

Bucurie mare, îmbrățișări, vorbe dulci, 

prietenești, 

Amintiri vesele din primii 8 ani de şcoală, 

Dar şi tristeţe că unii dintre profesori, colegi, 

părinţi, 

Ne-au părăsit şi acum ne privesc din înălţime, 

Odihnă binemerită în Împărăţia cerească! 

Astăzi avem chipul transformat, arginți la tâmple, 

Mersul mai puțin apăsat, privirea blândă, iar 

Parfumul, fiorii tinereții sunt tot mai rari… 

Încât anii care au fost și repede ce-au mai trecut, 

Rămân sursa amintirilor pentru viitor… 

Peste noi, plutesc ecourile încă vii ale celestei 

comori. 

Preţuieşte Clipa! Trăieşte, fără popas,  

lasă urme, semne, amintiri, nepreţuite amintiri… 

Sub cupola de-azur ne mistuim în pierderi, 

Aripi de îngeri susţin trecerea, jertfă iubirii 

Către propria stea, spre lumina eternităţii, 

Ca nestinsele noastre doruri să  crească-n 

infinit… 

TUTUROR ANI MULŢI, CU SĂNĂTATE, 

BINECUVÂNTARE ŞI FERICIRE! 

 

După citirea celui de-al cincilea catalog de către 

doamna Tănase Gherghina şi încheierea 

discuţiilor s-au făcut frumoase fotografii. 

 

 
Bucuria revederii a continuat la restaurantul 

AURORA din localitate, în veselie şi caldă 

prietenie.  

 
 

 
 

Oare când ne vom mai revedea? 

 

 
 

Sper că de acum la fiecare cinci ani… 

       Cu îmbrăţişări şi cele mai frumoase urări de 

bine tuturor profesorilor şi colegilor promoţiei 

1969 din comuna Suraia.  

La mulţi, frumoşi şi liniştiţi ani! 

 

 Ionel MARIN 
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