
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena BUICĂ – BUNI 
 

Este membră a următoarelor asociaţii: 

 Liga Scriitorilor din România, din anul 2008;  

 Asociaţia Scriitorilor Români din Canada, din anul 2009;  

 Asociaţia Scriitorilor Români din Quebec, din anul 2009;  

 Academia de Interferenţe Internaţionale Paul Polidor, din anul 2014.  

 

S-a născut în ziua de 3 ianuarie 1933, în comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman. Din 

anul 1964 este absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română a Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost profesoară de limba şi literatura română la mai 

multe şcoli şi licee din Bihor, Cluj şi Bucureşti. S-a pensionat în anul 1988. Din anul 

1998 locuieşte în Toronto, Canada.  

Debutul literar a avut loc în anul 2003, în publicaţia Observatorul din Toronto, la care 

semnează o rubrică permanentă Prin sita vremii.  

A publicat apoi în revistele online ale Asociaţiei Române pentru Patrimoniu (ARP), 

coordonate de remarcabilul om de cultură Artur Silvestri, care i-a fost mentor şi i-a 

oferit  în revista Ecoul o rubrică intitulată Frumuseţea scrisului. A mai publicat  şi în 

alte reviste on-line ARP: Monitor cultural, revista de informaţie culturală Analize şi 

fapte, Epoca, Neamul românesc, Semănătorul, Cărticica românească de copii, 

Universul cărţilor. 

 

Este prezentă în mai multe reviste de cultură şi spiritualitate, on-line şi pe suport de 

hârtie, atât din ţară, cât şi în toată diaspora românească:  

Romanian VIP - Dallas, Texas; Rexlibris – Australia; Revista româno-canadiano-

americană Starpress Internaţional; Phoenix magazine - Arizona, USA; Clipa" – 

California, USA, Gândacul de Colorado – USA; Candela de Montreal şi Destine literare 

– Montreal; Faptu’ divers şi Alternativa - Toronto,  

"Bruxellesmission" – Belgia; Agero - Stuttgart, Germania; Prolitera, Ro-Mania din 

Cipru etc. 

 



În ţară: Vatra veche, Tărgu Mureş; Armonii culturale, Adjud; Revista Singur, Toptal`s 

Daily News" şi Climate literare, Târgovişte; Regatul cuvântului, Confluenţe româneşti 

și Constelaţii diamantine, Craiova; Agora Literară, Cluj-Napoca; Revista Ligii 

Scriitorilor Romani(LSR); Cetatea lui Bucur, revista LSR, filiala Bucureşti; Memoria 

slovelor, Vâlcea; Moldova literară, Iaşi; Oglinda literară, Focşani. 

 

Distincţii şi premii: 

 

Premiile revistei Observatorul din Toronto, în anii 2004 şi 2005  pentru perseverența 

în a promova limba şi cultura română;  Trofeul Don Quijote, 2004, acordat de 

Societatea Scriitorilor Români din Spania; Diploma de excelenţă, acordată de 

Academia Dacoromână, Bucureşti 2011, pentru remarcabila creaţie literară 

românească; Premiul acordat de Liga Scriitorilor Români, 2012, volumului Luminişuri ; 

Premiul I obţinut la Concursul Internaţional de Poezie şi Proză, organizat de publicaţia 

Starpress International, director Ligya Diaconescu, 2012; Diploma de Excelenţă pentru 

întreaga activitate literară acordata de Revista ProLitera, director Ecaterina Cîmpean; 

Diploma de Excelenţă pentru cea mai interesantă carte editată în anul 2012, 

Întoarcerea spre obârşii, acordată de Editura Anamarol, Bucureşti; Diplomă  acordată 

de Prim-ministrul Canadei, Stephan Harper,  şi Diplomă acordată de Prim-ministrul 

provinciei Ontario, Dalton McGuinty, ambele în anul 2013, la împlinirea vârstei de 80 

de ani; Premiul Tempus, Academia Dacoromână pentru promovarea valorilor 

dacoromâneşti; Diploma de Merit,  pentru întreaga activitate literară şi publicistică  din 

partea  revistei  Cetatea lui Bucur Bucureşti şi a Ligii Scriitorilor Români, 2013;  

Marele Premiu  la  Concursul Internaţional de Poezie şi Proză Limba noastră cea 

română, organizat de publicaţia Starpress  Internaţional, director Ligya Diaconescu; 

Diploma Tinereţe fără bătrâneţe, acordată de Cenaclul Nicăpetre aparţinând publicaţiei 

Observatorul din Toronto, 2013; Diploma  şi Medalia Virtutea Literară, acordate de 

Liga Scriitorilor din România, 2014; Premiul al III-lea la concursul literar organizat de 

revista Memoria slovelor; Trofeul Steaua românismului, Societatea Mondo calendero, 

Râmnicu Vâlcea, 2015;  Diplomă de excelenţă, acordată de revista  româno-

canadiano- americană Starpres Internaţional, cu prilejul sărbătoririi limbii române, 

2015; Diplomă de fidelitate, acordată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariţia 

primului ziar privat din România, revista Curierul, 2015"; Diplomă de excelenţă pentru 

colaborare şi activitate literară, desfăşurată în cadrul revistei Memoria slovelor, 

Râmnicu Vâlcea, 2016; Premiul anului 2017 pentru Cartea monografică şi de cultivare 

a valorilor tradiţionale, pentru Pe cărările vieţii, Editura Anamarol, Bucureşti, acordat 

de Liga Scriitorilor din România; Diplomă de felicitare pentru aniversarea vârstei de 85 

de ani, semnată de doamna Prim-ministru  provinciei Ontario, Kathleen Wynne, 3 

ianuarie, 2018; Premiul III la concursul Centenarul Unirii  organizat de revista 

Starpress, 2018; Diploma  Ordinul Ambasadorii culturii - pentru merite deosebite în  

activitatea depusă ca ambasador al  literelor românești în  Canada, septembrie. 2018; 

Diploma de excelență conferită cu prilejul   lansării în cadrul Festivalului concurs literar 

Bogdania, ediția VIII-a,  2019. 

 



Cărți publicate: 

 

A publicat proză scurtă, eseuri, evocări, portrete literare, recenzii, poveşti pentru 

copii, memorialistică şi note de călătorie.  

 Crâmpeie de viaţă – 2005, Editura Forum, Bucureşti;  

 Gând purtat de dor – 2006, Editura Forum, Bucureşti;  

 Prin sita vremii – 2007 Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Oglindiri – 2009, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Luminişuri – 2011, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Întoarcerea spre obârşii – 2012, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Zâmbind vieţii  – 2013, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Frumoasele vacanţe  – 2014, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Liliacul înflorit la poarta înserării  – 2014, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Frumuseţea scrisului,  2015, Editura Anamarol, Bucureşti; 

 Îmi plec fruntea  –  2015, Editura Anamarol, Bucureşti;   

 Consemnări pe curat"  – 2015, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Pe cărările vieţii – 2016, Editura Anamarol, Bucureşti;  

 Elena Buică - O ambasadoare a sufletului românesc,  o monografie a scrierilor 

semnate de Elena Buică, comentarii critice, volum alcătuit de Cezarina 

Adamescu, cu prezentarea unor fragmente din cărţile autoarei, 2016, Editura 

Anamarol, Bucureşti; 

 Sensul giratoriu al vieţii Editura Armonii culturale, Adjud, 2017; 

 Intre două lumi, volum bilingv, dedicat Canadei, la sărbătorirea celor 150 de ani 

de existenţă ca stat și României la 100 de ani de la marea Unire, Editura 

Armonii culturale, Adjud, 2017; 

 Puterea magică a gândului- antologie de autor, Editura Armonii culturale, Adjud, 

2018; 

 În pas cu timpul, proză scurtă,  Editura Armonii culturale, Adjud, 2018. 

 

 

Scrierile sale au  apărut în mai multe volume semnate de alți autori:  

Tradiţia căluşului în judeţul Teleorman de la ritual la spectacol, autor Stan V. Cristea, 

Editura AIUS Craiova, 2008; 

Mărturisiri de credinţă literară vol.II, pag.6, sub îngrijirea lui Artur Silvestri, Carpathia 

Press, 2008;  

Mărturii tulburătoare In memoriam, Artur Silvestri”, anul IV, nr.11-12 (46-47), 

decembrie, 2008;  

In memoriam, Artur Silvestri, colecţie iniţiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri, 

executată la C.N.I. Coresi S.A. în 2009, Bucureşti; 

Artur Silvestri – Aşa cum l-am cunoscut, C.N.I. Coresi S.A., 2010, Bucureşti;  

De vorbă cu stelele (vol. II), autor George Roca - Editura Anamarol, Bucureşti 2010;  

Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume - Starpress 2010, vol I în 

limba română şi engleză şi în 2011, vol al II-lea în limba română şi franceză, volumul 

al III-lea în limba română si germană, autor Ligya Diaconescu, Editura Fortuna; 



Românii sunt deştepti, elevaţi şi talentaţi, în limba română şi engleză, Starpress 2013  

volumul I şi al II-lea, 2014;  

Antologie Universală - Comori de vise -  Poveşti, povestiri, amintiri, iniţiat de 

Gheorghe A. Stroia, Editura Armonii culturale,  Adjud;  

În 10 volume de antologie de proză  Scripta manent Editura Anamarol - Bucureşti, 

2013  - 2016, coordonator Rodica Elena Lupu în colaborare cu George Roca; 

Eposs Meridiane - Antologie de proză scurtă românească - iniţiată de Gheorghe A. 

Stroia, Editura Armonii culturale - Adjud 2013;  

Dicţionarul Scriitorilor Romani de Azi - Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin editat la 

Porţile Orientului din Iaşi, 2011; 

Dicţionarul Scriitorilor Membri ai Ligii Scriitorilor Romani, Editura, Dacia XXI" - 2011;  

Antologia Din stampe, Clujul... , coordonatori Iulian Patca şi Al. Florin Ţene, Editura 

Napoca Nova, Cluj Napoca, 2013;  

Dicţionarul Autorilor Români Contemporani, Ploieşti, Arial, 2013, iniţiat de prof. 

Carmen Cătunescu;  

O altfel de istorie a literaturii române contemporane», iniţiată de Ştefan Doru Dăncuş, 

Editura Singur - Târgovişte 2013;  

Enciclopedia Academiei Dacoromâne, 2013, București; 

Antologia revistei Singur, Ştefan Doru Dăncuş - Editura Singur, Târgovişte 2014;  

Antologia Limba noastra cea română, 2014;  

Întâlniri semnificative, critică eseistică, vol.XVI, InfoRapArt, Galaţi, 2014; 

Antologia Pe cărările toamnei,  Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2014, coordonator, 

Voichiţa Pălăcean-Vereş;  

Antologia Să ningă peste inimi bucurii, antologie literar-artistică Editura Napoca Nova, 

2014, Voichiţa Pălăcean-Vereş;  

Mierle într-un lan cu maci, antologie literar-artistică îngrijită de Voichiţa Palacean-

Vereş, Editura Napoca Nova, Cluj Napoca, 2014;  

Muguri, ierburi şi petale, antologie îngrijită de Voichiţa Palacean-Vereş, Editura Napoca 

Nova, Cluj Napoca, 2014;  

Antologia Simfonie-n verde crud,  Napoca Nova, 2014, Voichiţa Pălăcean-Vereş;  

Antologia Iarna scriitorilor, Editura Olimpias, 2015, coordonator Ligya Diaconescu;  

Antologia literar-artistică Pe cărările toamnei, Editura Napoca Nova, 2014, Voichiţa 

Pălăcean-Vereş;  

Antologia ASLRQ - 2015;  

Antologia Intâlniri dunărene, 2015, Editura InfoRapArt- Galaţi;  

Antologia Doamne ale scrisului românesc la început de secol XXI, Editura  Olimpias, 

2016, coordonator, Ligya Diaconescu;  

Dictionar al scriitorilor romani editat de Liga Scriitorilor Romani, Cluj-Napoca, 2016;  

Antologia de proză Actor printre vise Editura Armonii culturale, 2016, coordonator 

Gheorghe A. Stroia;  

Antologia de autor: Diaspora literară românească, autor Cezarina Adamescu, Editura 

InfoRapArt, Galaţi, 2016;   

Antologia de proză O lume se grăbește. Dar încotro?, coordonator Ion N Oprea, 2017, 

revista Luceafarul;  



Un dicționar al scriitorilor români contemporani, coordonaror Ioan Holban, volumul V, 

Editura Tipo Moldova, 2016. 

 

A scris prefeţele a peste 20 de volume de opere literare ale scriitorilor români și 

câteva zeci de note critice despre diverse cărți apărute. 

 

Referințe critice:  

 

Dr. Gabriela  Căluțiu Sonnenberg - despre volumul Zâmbind vieții: Azi, în tabloul 

complex al unei lumi scuturate din balamalele normalității, o lume care ne sperie cu 

drame la tot pasul, există o autoare care se încumetă să se opună blând curentului 

general,  recompensându-ne cu același etern zâmbet. Numele ei este Elena Buică. 

Elena Buică scrie sprințar, tinerește chiar dacă abordează lucrurile metodic, organizat, 

așa cum a învățat și continuă să învețe la școala pe care o adoră ca om și ca 

profesoară, școala vieții. Ronțăie ideile anevoie, le smulge reflecții neașteptate iar în 

final le dă o formă palpabilă, îmbrăcându-le în cuvinte din care-ți vine să muști, 

pofticios. Autentică, plină de vervă și umor, veselă și jucăusă, deschisă experiențelor 

inovatoare, optimistă, practică și decisă, iscoditoare, Elena Buică este în primul rând 

OM. Acestea sunt "armele" cu care combate și convinge, cele care străbat prin toate 

paginile acestui nou volum, scos de sub tipar în anul 2013. Buni pare să fi descoperit 

rețeta fericirii bucurându-ne și pe noi cu scăpăriciul ei! 

  

Elena Armenescu – membră USR, Anamneza (fragment): Dacă peste o sută de ani 

se va face un studiu antropologic al culturii, un cercetător atent s-ar opri cu siguranță 

și asupra operei prozatoarei Elena Buică, și ar putea constata că domnia sa excelează 

prin volumele sale de memorialistică. Scrise într-o frumoasă și curgătoare limbă 

română de o îndrăgostită de frumos, de adevăr, dar și de profunde idei existențiale, 

volumele Elenei Buică sunt citite cu pasiune, stârnind nostalgii, atunci când povestește 

întâmplări și trăiri autentice ale oamenilor, începând cu cei de la sat, pe care i-a 

cunoscut în copilărie, până la mari personalități ale științei și culturii, pe care i-a 

cunoscut de-a lungul vieții, în țara natală - România, sau în cea adoptivă - Canada. 

Afirm pe bună dreptate că antropologii au ce descoperi în scrierile sale! De ce? Pentru 

ca autoarea are sădit în ea un adevărat suflet românesc ancestral, înzestrat cu bunul 

simț, care dovedește apartenența la o veche civilizație – cea geto-dacă, zamolxiană – 

aflată într-o continuă evoluție spirituală prin adoptarea normelor morale creștine. 

  

Paula Romanescu - membră USR, despre volumul Luminișuri: Mesagerul cu 

fidelitate de pasăre călătoare care se întoarce cu fiecare primăvara la cuibul ştiut de 

sub cer, a venit. Se numește Elena BUICĂ şi este purtătoare de lumină. Noua sa carte 

Luminişuri este un paşaport de care universul fără margini (de cel din gândul omenesc 

vorbesc) trebuie să ţină seama în babilonia de gânduri de pe pământul oamenilor, 

fiindcă este glasul inconfundabil al iubirii de toate câte sunt”… Ceea ce mi-a atras 

atenţia a fost bucuria cu care autoarea retrăieşte (relatându-le pentru noi prietenii 

ştiuţi şi neştiuţi din patria limbii române) întâmplări din lumea ca o scenă prin care 



trece mereu cu zâmbetul pe buze. (Îmi amintesc de o fiinţă fericită pe al cărui chip 

zâmbetul uitase să mai apună şi, care într-o zi, în faţa aparatului foto de la o instituţie 

care nu prea ştie de zâmbet, i s-a sugerat să nu mai zâmbească. ,,Dar acesta este 

chipul meu de când am înţeles că viaţa este un miracol,, a răspuns zâmbind şi mai 

luminos făptura aceea solară). Este o invitaţie la călătorie spre a ne întoarce în noi mai 

bogaţi cu încă o lumină. 

  

Ana Dobre - membru USR: Cu o bogată experienţă de viaţă, preocupată de trecere şi 

de marea trecere, de problemele grave ale vieţii şi ale existenţei, Elena Buică se 

străduieşte să afle, prin scrisul său, semnele prin care poate opri clipa, implorând-o 

goethean să se eternizeze prin frumuseţe. I se pare că acest semn este scrisul, de 

aceea nu conteneşte să prindă în imagini momente esenţiale prin care particularul se 

converteşte în general... Cu realizări menite să-i umple sufletul – proză scurtă 

(Crâmpeie de viaţă, Gând purtat de dor, Prin sita vremii, Oglindiri, Luminişuri, 

Întoarcerea spre obârşii, Zâmbind vieţii, Frumoasele vacanţe, Liliacul înflorit la poarta 

înserării), cu recunoaşteri ale breslei prin premii şi includeri în antologii, Elena Buică 

se poate considera împlinită profesional, putându-şi contempla destinul de scriitor 

român. 

  

Prof. dr. Nicoleta Milea – membru USR: Un chip solar, cu o aura puternică, așa ni 

se arată chipul  din cărțile Elenei Buică și ca să-l receptăm nu-i greu, trebuie doar să 

,,ne înfruptăm”, cu savoare, din cuvântul scris, descoperit la vârsta solemnă, simbol a 

ceea ce este întruparea divinului. Fascinantul univers al cărților o înscrie pe Elena 

Buică în descendența acelor oameni sensibili, născuți cu har la lumina Cuvântului, 

purtând în întreaga lume, oameni, locuri, amintiri de care, cu siguranță, istoria 

culturală nu va uita. 

  

Cezarina Adamescu - membră USR: Un scris genuin smuls parcă din pământurile 

virgine ale sufletului. Un duh arhaic,  un puternic suflu de autenticitate, o undă de 

romantism şi un car plin vârf de umanitate – nostalgie cât cuprinde, se degajă din 

toate scrierile ei, atât de minuţios alcătuite, care merg direct la inimă. Un fel de pâine 

spirituală, o mană inefabilă  şi apă vie constituie scrisul pentru Elena Buică. 

Autenticitatea trăirilor sale sufleteşti un poate fi pusă la îndoială.  Graţie scrisului, 

viaţa a dobândit alt sens, alte dimensiuni şi, fără să-şi piardă din materialitate, a 

devenit esenţială, inefabilă, şi-a schimbat şi traiectul,  e chiar suportabilă. Textele 

sale, sunt, după propria mărturisire „un labirint cu infinităţi ascunse”. 

  

Gheorghe A. Stroia – membru al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe: 

Citind scrierile îndrăgitei scriitoare româno-canadiană, Elena Buică – BUNI, așa cum 

este cunoscută cititorilor și prietenilor săi, dar și altor lectori, intri în lumea specială a 

gândurilor și trăirilor autoarei, regăsindu-te în scrierile sale, empatia și emoția fiind la 

cote maxime. Tainele scrisului sunt dificil de dezlegat multora dintre cei cărora nu au 

avut puterea de a-și așterne pe hârtie ideile, așa cum le simt, ori chiar așa cum și le 

imaginează. Întotdeauna, prin scris, autorul se dezvăluie pe sine, cu propriile gânduri, 



cu propriile percepții asupra lumii și vieții, însă, pentru ca scrierea să fie autentică, o 

condiție necesară și suficientă o reprezintă sinceritatea scrisului și, implicit, acceptarea 

propriilor limite, descoperirea în profunzime a sinelui și, de ce nu, generozitatea. Ca să 

scrii, doar ca să demonstrezi lumii cât ești de erudit sau că ideile tale sunt unice, 

nemaiîntâlnite - cum fac mulți dintre contemporani, din nefericire - nu este un lucru 

tocmai potrivit. Cititorul, cel mai aspru și mai sincer critic, va afirma simplu: îmi place, 

nu-mi place, indiferent de strădaniile autorului de a se fi făcut înțeles, plăcut, 

acceptat. Mai mult, deși pe hârtie așternem picături din sclipirile trimise harului primit 

de fiecare – măsurat în talanți biblici, am putea spune, primind fiecare în măsura 

hotărâtă de Cel Drept (unii primind mai mult, alții mai puțin) – cel ce deschide cartea 

are capacitatea de a citi printre rânduri, de a identifica, pe fundalul scrierii, sufletul 

care a scris, cu luminile și umbrele sale, așa după cum bine amintea doamna scrisului, 

Elena Buică. Scrisul poartă amprenta autorului său, însă modul în care este perceput, 

este tot atât de diferit, câți cititori îl parcurg. E normal ca fiecare om să aibă propriul 

său mod de a înțelege conținuturile și de a interpreta/traduce mesajul textului, iar 

dezideratul de a mulțumi complet imensa diversitate a lectorilor rămâne doar o fata 

morgana. Vor exista întotdeauna cei care vor aprecia scrierea – motivând că s-au 

regăsit în emoțiile întâmplărilor ei, după cum vor exista cei care nu vor aprecia 

scrierea la adevărata ei valoare, acest lucru fiind în strânsă corelație cu fondul uman și 

sufletesc al fiecăruia. Dar, dacă cititorul are un anumit mod de a vedea lucrurile, nu 

neapărat analitic, ci mai mult factual, există și cititori avizați/ critici literari, care vor 

diseca scrierea după anumite canoane, astfel că unii o vor aprecia, alții o vor denigra. 

Este dreptul fiecăruia la o opinie, însă pertinența, condescendența și imparțialitatea 

aprecierii, sunt la fel de importante ca și scrierea în sine. Ajunsă destul de târziu, pe 

îndepărtate orizonturi canadiene, scriitoarea Elena Buică, din Țigăneștii Teleormanului, 

strânge, în această carte, o serie din scrierile proprii și aprecieri la adresa scriitorilor 

români din țară sau din diaspora, în modalitatea sa unică de a vedea lucrurile: cu 

respect și îngăduință, cu o noblețe aparte. Buni alege, pentru opiniile sale, 

modalitatea directă de exprimare, de la inimă la inimă, reușind, de fiecare dată, să 

puncteze, fără drept de echivoc, calitățile, atuurile scrierii, să identifice punctele forte 

(dar să și atenționeze asupra aspectelor mai puțin reușite ale acesteia). Se 

conformează, astfel, inconștient de firesc, celei mai frumoase definiții a actului critic, 

dată de Tudor Arghezi: „De obicei, critica literatului incapabil consistă în afirmarea 

însușirilor ce lipsesc dintr-o lucrare literară din pricină că aprofundarea calităților 

evidente îi este dificilă”. Fără a-și aroga veleități de critic literar, ci recunoscându-se 

pe sine ca cititor avizat, BUNI asemuiește viața cu un imens sens giratoriu, cu multe 

căi de ieșire, pe care fiecare dintre noi vom fi obligați, la un moment dat, să apucăm 

și, cel mai probabil, o vom urma pe aceea pe care îndelung ne-am pregătit-o. Am ales 

în viață lumina și frumusețea ei - fapta bună, vorba înțeleaptă - vom urma calea  

către lumină, am ales în viață întunericul și negativitatea ei -  răutatea, vorba lipsită 

de înțelepciune - vom ieși din sensul giratoriu pe calea către întuneric. De noi și doar 

de noi, depinde. În concepția creștină ortodoxă, există doar două căi ale acestui imens 

sens giratoriu: Lumina (Binele) și Întunericul (Răul). Dar, dacă ar fi să reamintim și 

dogmele catolice, ar exista și o a treia stare și anume purgatoriul („lui Dante”), în care 



sufletele ar fi ținute captive părți din Veșnicie, până când sufletul, purificat, s-ar putea 

îndrepta spre lumină. Însă, indiferent dacă vorbim despre una sau mai multe căi de 

ieșire, nu există și o cale de întoarcere, părăsirea Giratoriului Vieții făcându-se direct 

spre Veșnicie.  

 

Extrase din operă: 

 

Gânduri la 85 de ani 

 

Rostind în gând numărul anilor rotunjiți la 85, am pornit pe calea timpului înapoi, 

încercând să înțeleg de ce nu se mai potrivește ceea ce știam despre senectute cu 

ceea ce simt și trăiesc acum. Unele tipare ale bătrâneții, în care se încadrează acum 

generația din care fac parte, n-au fost cunoscute de părinții noștri și nu aveau cum să 

ni le transmită. În ultimele decenii, când au apărut semnificative schimbări, deși 

capabile să modifice viitorul omenirii, s-a scris puțin, iar studiile și cercetările în acest 

domeniu sunt firave. Vor apărea ele, după ce timpul va așeza totul în tiparele 

cuvenite, dar, până atunci, încerc singură să fac săpături și să mă ajut și de ceea ce 

circulă pe internet și pe facebook, impresii personale cu aspecte surprinse de cei aflați 

în vârstă înaintată. 

Ce a făcut posibilă apariția acestor schimbări? Răspunsul e clar. Ele se datorează 

majorării speranței de viață. Astfel, bătrânețea, instalându-se mai târziu, e firesc că 

apar schimbări semnificative. 

Eu mi-am făcut debutul literar la 70 de ani, și multe persoane credeau că e o virtute 

ca la acești ani să mai pornești la un nou drum de viață. La rândul meu, eu mă miram 

de mirarea lor. Trăind o prelungire a deplinei maturități, simțeam neschimbată forța 

vitală și mă întrebam, cine se păcălește în această situație? Cele 15 volume apărute 

până la cei 85 de ani, sunt o dovadă a  vitalității, așadar păcăleala era doar a celor 

care vedeau evoluția omenirii, precum în urmă cu câteva decenii. Acum, când aceștia 

au ajuns la vârsta de 70 ani, sunt departe de a crede că sunt bătrâni, că resursele 

vitale s-au epuizat. Noi am moștenit credința că bătrânețea se instalează la vârsta de 

50 de ani. Pe vremea părinților mei, puțini atingeau vârstă de 70 de ani, iar despre cel 

care a trăit până la 80 de ani se spunea: „…unul care a trăit mult, uitat de 

Dumnezeu...”. Dacă pentru generația părinților noștri, 50 de ani era vârsta când, 

oficial, se începea bătrânețea, pentru fiica mea, bătrânețea va începe chiar dincolo de 

85 de ani. 

Din cele câteva studii făcute pe această temă, rezultatele sună astfel: „Apogeul 

activităţii intelectuale a omului are loc în jurul vârstei de 70 de ani, când capacitatea 

intelectuală creşte de 30 de ori. Începând cu vârsta de 60 de ani, omul începe să 

utilizeze concomitent ambele emisfere cerebrale”. 

Eu m-am pensionat „de bătrânețe”, la 55 de ani, și anul acesta împlinesc 30 de ani de 

muncă în deplinătatea puterilor. Până acum, carul zilelor mele a fost încărcat cu zile 

bune și cu împliniri. Continui și acum să fac eforturi pentru a nu mă supune tiraniei 

timpului. 



Aduc mulțumire Proniei Cereșți că am primit cadou 25-30 de ani de viață trăită cu 

realizări pe care, odinioară, nici nu le puteam întrezări. Și mai este ceva pentru care 

trebuie să aduc mulțumiri. Seminția, din care mă trag, este una de linie lungă, iar, pe 

de altă parte, nu am de ce să mă plâng de bătrânețe, pentru că multora li s-a refuzat 

acest privilegiu, în timp ce eu am trăit frumos și cu împliniri această perioadă calitativ 

îmbunătățită.  

Spre deosebire de trecut, capacitățile intelectuale și fizice au fost mai bune decât 

toate experiențele din tinerețea furtunoasă, plină de greșeli, sau din maturitatea plină 

de obligații. În această perioadă totul este posibil: bucurii, călătorii, o carieră nouă... 

Acum reușim să ne cunoaștem și să ne împăcăm cu sinele nostru și cu cei din preajma 

noastră, să ne găsim calea în viață, calea de care am avut atâta nevoie și pe care am 

căutat-o de-a lungul anilor. Acum și-au dat mâna, într-o interesantă combinație, 

sănătatea, puterea și experiența. Acum au alte înțelesuri problemele vieții. Nu mă mai 

revolt împotriva nedreptăților, suferințelor și poverilor ieșite în cale, impasul acesta l-

am depășit. Acum știu că izbânda, spiritul viu, inteligența și alte valori morale se 

dezvoltă numai în confruntarea cu dificultățile vieții. Acum înțeleg altfel rânduiala și 

înțelepciunea lumii, dar și nebunia ei și gust din plin frumusețea și carisma acestei 

lumi în care încă vieţuiesc.  

Eu pot depune mărturie că au dreptate statisticile, care concluzionează că cea mai 

fericită perioadă a vieții este această etapă și care consideră că bătrânețea e vârsta de 

aur.  

Pe tema aceasta am scris adeseori și, revăzând acum acele scrieri, rămân consecventă 

acelorași păreri:  

„Senectutea îşi are incontestabil valorile ei. Ea poate fi o vârstă eliberată de dorinţa 

aurului şi a averii pe care să le înlocuiască cu mireasma fânului cosit, cu frumuseţea 

macilor înfloriţi, cu doine ascultate în fapt de seară pe pragul casei bătrâneşți, cu 

seninul cerului, şi oceanul de stele, cu puritatea albului zăpezilor şi treptat cu toate 

minunile simple care dau vieții sensul cel mai profund.” 

„Senectutea te eliberează de gânduri ascunse, de calcule impure, lăsându-ţi loc pentru 

armonie, echilibru, măsură în tot ce faci, te întoarce spre nevinovăţia din timpul 

prunciei.” 

„Freamătul vieții are alt ecou, mult mai profund și cu alte înțelesuri. Aerul pe care îl 

respir acum e mai pur, mai luminos. Supraveghez cu înțelegere și blândețe substanța 

vieții, conflictele inevitabile și meandrele ei. Acum văd viața ca pe o tablă de șah, 

urmărind cu luciditate și calm fiecare mișcare. Fiind o fire solară, mă străduiesc, ca și 

în anii care vor urma, să îmi păstrez zâmbetul, optimismul și puterea de a privi 

obiectiv realitatea.” 

Așa se explică pasul îndrăzneț de a mă dedica scrisului la vârsta de 70 de ani. Sunt 

convinsă că deschiderea spre nou, acceptarea diversității, a plenitudinii vieții și a 

schimbării, aduce ființa omenească pe noi trepte. Încremenirea în tipare fixe sunt 

borne de netrecut, pe care ni le punem singuri în calea vieții. 

Abia acum, la 85 de ani, am simțit că trec în cea de a treia etapă de viață, desigur, 

semnele au început treptat, de câțiva ani, dar mi-am păstrat zâmbetul care mi-a 

susținut elanul. Abia acum privesc spre toiagul bătrâneţilor fizice, dar nu și spre cel al 



trăirilor interioare. Pentru acesta, toiagul este scrisul. Scrisul este singura mea forță 

care mi-a mai rămas la fel, înainte de a face pasul în neant, căci nimeni nu poate ocoli 

trecerea în alte dimensiuni ale existenței, acolo unde timpul și spațiul nu există. 

Scrierile mă scot din starea de sine și mă transpun într-o altă lume, mă feresc de 

îndoieli, îmi dau forța fremătătoare a vieții, mă ajută să las liberă calea de a vibra în 

voie. 

 

Testament literar 

 

În efemeritatea existenţei noastre pământeşti, fiecare ne dorim să marcăm trecerea 

firească prin „cele pământene” în tradiţia veche, sădirea unui pom, sau ceva care să 

ne reprezinte ca individ, parte dintr-o societate în care ne-am născut, ne-am format şi 

am vieţuit, cu bune şi cu rele deopotrivă. Unii lasă averi, adevărate tezaure dobândite 

cu trudă sau poate nu, trăind o viaţă întreagă înrobiţi de strălucirea lor, alţii îşi 

drămuiesc moştenirea în tainiţele sufletelor lor, aşezând-o în cuminţenia unui alt fel de 

bogăţii, acelea de sorginte spirituală.  

Zestrea pe care eu o las este una de suflet, cea a scrierilor mele, o zestre învăluită în 

zâmbetul pe care l-am dăruit mereu vieții și în special oamenilor cu deschidere spre 

lumină, bunătate și împliniri pe calea cea dreaptă. Cuvintele poetului Tudor Arghezi 

din poezia „Testament” („Nu-ți voi lăsa drept bunuri, după moarte, / Decât un nume 

adunat pe-o carte”) mi se potrivesc și mie, fără să fac vreo trimitere și la valoarea 

scrierilor. În lada mea de zestre nu se găsesc decât scrierile literare izvorâte, după 

puterile mele, din profunzimea trăirilor şi gândurilor zămislite în vâltoarea vieţii sau în 

ceasurile de singurătate. Când am venit în Canada, am renunțat la agoniseala din 

țară, în schimbul altor valori, cele de ordin spiritual, și chiar dacă au fost renunţări 

care m-au durut am învățat cum să aşez în cufărul ce-l voi lăsa moştenire acel ceva 

care a întrecut în bine ceea ce am pierdut în plan material, lada mea de zestre 

spirituală. În ea sălășluiește spiritul meu deschis în relația cu oamenii, cu natura, cu 

lucrurile mai importante ale lumii, în relația cu Dumnezeu. Aici zace așteptarea, dar şi 

stăruinţa de a surprinde şi oglindi faptele pozitive pe chipul celor care biruie 

vicisitudinile vieții. Aici se poate auzi şi tumultul gândurilor şi al frământărilor cu care 

am încercat să reclădesc o viaţă, cu universul şi relativitatea ei, din frânturi, din petice 

de forme şi culori diferite. Sunt gânduri născute din contemplarea asupra propriei 

vieți, dar şi din experienţa altora, o adevărată adunare de reverberații care au venit 

din substratul trăirilor interioare, punând în mișcare secrete roţi sufletești.    

De cele mai multe ori, cu zâmbetul pe față, am scris și pe răni care sângerau, dar cel 

mai adesea am încins peniţa în cerneala dragostei de viață, a iubirii şi respectului față 

de semeni, scriind rânduri, rânduri mereu cu speranța că acestea vor respira în timp. 

Ele au adunat laolaltă căutările înfrigurate, izbânzile și umilințele neputinței de a 

cuprinde necuprinsul sau de a depăși propriile limite, dar și speranța de a fi de folos 

atunci când va veni timpul ca această ladă să se deschidă. 

Trăind în Canada, țara pe care o iubesc și o respect din adâncul inimii, am scris 

nenumărate pagini despre aceste locuri binecuvântate, dar niciodată nu m-au părăsit 



nostalgia și dorul de țara mea natală, România, și de Ţigăneştiul copilăriei mele, iar 

prin osârdia condeiului scrierile mele s-au aşternut între aceste două lumi. 

M-am aplecat cu drag asupra mai multor aspecte privitoare la Ţigăneştiul natal, ca o 

încercare de restaurare, într-un anume fel, a unui spațiu concentrat de românitate, cu 

structuri stabile de esenţă țărănească, cu orânduială străveche, așa cum era în timpul 

copilăriei mele, momente pe care le-am trăit înainte de mișcările tulburi care au urmat 

şi care au produs atâtea răsturnări de valori. Chemând faptele să se adune într-o albie 

cu apă limpede, ca pentru primenire, am încercat doar a resuscita câteva secvenţe 

care aparţin istoriei noastre, pentru a nu se uita şi a nu se pierde un anumit șir de 

valori. Am fost atrasă de enigmele şi starea de frumusețe a arhaicității satului 

românesc, fără să viețuiesc acolo ca un om abstras din timp. Atâta vreme cât 

pământul se învârte, n-am putut rămâne înţepenită doar în contemplație 

retrospectivă. Am reintrat în vremurile în care trăiesc cu temperanţa şi cu firescul 

necesar, pentru a nu fi privită de către semenii mei ca picată din stele  într-o 

contemporaneitate în care, parcă, nu îmi mai găsesc locul.  

Deşi am bătut cărări ritualice cu simțământul statorniciei, nu am rămas  în arhaicitate, 

dar nici nu m-am luat la întrecere cu cei care exersează caligrafia mai subţire a omului 

modern, cel al zilelor noastre. Îmi place să înclin condeiul mai mult spre clasicism, 

fiindcă e  mai încărcat de etică. 

M-am străduit să prezint şi lucruri noi, stăruind mai ales asupra acelora care pot să 

dureze, care să imortalizeze experiențele omenești, să îmbogăţească orizontul 

cititorilor cu noi realități, aducându-le un plus de cunoaştere, să le facă viaţa mai  

variată, mai interesantă. Prin ceea ce am scris am încercat să scot în relief oamenii de 

lângă noi cu conduită exemplară, dar pe care adesea nu-i remarcăm în zorul cu care 

suntem presaţi de timp. Pentru că iubesc în aceeași măsură şi literatura şi literaţii, m-

am aplecat cu admiraţie şi respect asupra unor cărţi şi asupra autorilor lor, pentru a 

pune în lumină căutările lăuntrice care duc la esenţă, străduindu-mă să surprind, de 

cele mai multe ori, concreteţea unei clipe. 

Scrisul meu s-a așternut întotdeauna cu entuziasm, stăruind asupra cuvintelor, 

dorindu-mi să le fac să mă asculte, ca apoi să le așez în ordinea cea mai potrivită, în 

încercarea de a pătrunde în insondabila viaţă sufletească. Într-un fel, scrisul meu este 

și ca o împotrivire în faţa lumii roboților care au stăpânit un domeniu considerabil din 

existenţa noastră, împingând în umbră tărâmul sentimentelor, al emoțiilor, al fiorului 

vieţii.  

Cele mai multe scrieri ale mele nu se întind pe multe pagini, având o dimensiune 

rezonabilă şi încadrându-se în rigorile genului literar căruia aparţin, proza scurtă. Mi-

am îngăduit o mai mare largheţe doar acolo unde frumusețile pământului strigau 

implorându-mă să le acord spațiu mai extins, din care apoi să poată fi „gustate” cu 

bucurie şi interes de către cititorii însetați de minunățiile acestei lumi.   

Zâmbesc astăzi vieții cu recunoștinţă pentru că mi-a oferit, spre încheierea destinului 

meu pământean, un complex de împrejurări ce mi-au permis a mă apleca asupra 

scrisului aducător de picuri de lumină din izvorul bucuriei curate și înălțătoare. 

Zâmbind vieții, am încercat să mă înalț prin scrieri dincolo de clipă, să explorez cu 



sufletul şi mintea adâncuri de nepătruns și să-mi potrivesc pașii pentru a pătrunde în 

viitor. 

Zâmbetul meu o învăluie cu multă căldură şi pe draga mea nepoată, Mara-Elena, 

mângâierea sufletului meu, dar se îndreaptă cu gratitudine şi sinceritate şi spre cei ce 

vor urma, şi tuturor le încredinţez, alături de dragostea-mi nemărginită de oameni, de 

frumos şi de bine, dorința de a duce mai departe şi a face să strălucească necontenit 

lumina din cuvânt.  

 

Nevoia de model 

 

Scrisoarea unei dragi prietene, care îmi vorbea despre modelele ce i-au influențat 

viața, mi-a scos la lumină gânduri și trăiri care odinioară formau preocupările mele. Cu 

fața îndreptată în special spre tineret, dar nu numai, mă îndeamnă inima să scriu câte 

ceva despre nevoia de model. 

Cu toții asistăm astăzi la o criză de valori, la o lipsă de ideal, fenomen mai evident în 

rândul tinerilor. Un factor important, cum este mass-media, prea adesea înlocuiește 

modelele decente și respectate în societate cu modele care nu sunt recomandate de 

urmat, ba mai mult, acestea devin modele după care "fanii" sunt "topiți". 

Oamenii sunt ființe influenţabile și de aceea personalitatea și comportamentul unei 

persoane sunt rezultatele mediului înconjurător și ale modelelor alese. Ne formăm în 

funcție de ceea ce vedem în jur. Prin puterea exemplului ne raportăm la persoane, 

lucruri, acţiuni. Am devenit ceea ce suntem  datorită familiei, mediului în care am 

crescut, educației în școli, experienței pe parcursul vieții și datorită unor semeni care 

au jucat un rol în viața noastră, oameni luați ca model, la care ne-am raportat și care 

ne-au influențat o parte din  gândire și din comportamentul nostru. Asemenea 

oameni, fie că ni-i alegem noi ca model, fie că se impun ei printr-o personalitate 

puternică, ne inspiră de cele mai multe ori inconștient, de-a lungul vieții. 

Modelul pe care îl alegem de urmat este în funcție de vârstă și proporțional cu nivelul 

de cultură și de aceea avem mereu nevoie de reînnoirea regulilor de viață, pe măsură 

ce acumulăm noi experiențe și avem o judecată mai bine dezvoltată. 

 Sunt unele persoane orgolioase, mai ales în adolescență și în tinerețe, care spun că 

doresc să fie oameni "originali" și nu vor să "copieze" pe nimeni. Aceștia confundă 

lucrurile crezând că ghidarea după un model înseamnă o copie la indigo, pierzându-și 

personalitatea. Ei nu văd că existența unor oameni model înseamnă o șansă de a 

învăța. Ei nu trebuie să uite că toți, fără excepție, avem nevoie de termeni de 

comparație, că viața tuturor oamenilor este marcată de anumite persoane care ne-au 

influențat desfășurarea vieții: părinții, profesorii, colegii, colectivitatea în mijocul 

căreia am trăit. O influență mai puternică se remarcă în localități mai mici, unde "gura 

lumii" este o adevărată busolă a comportamentulului. Toți au contribuit la formarea 

noastră interioară și fiecare a luat forma de la cei din jur, precum ia apa forma vasului 

în care a fost turnată. Dorința de autodepășire impune cristalizarea direcțiilor de viață, 

ghidarea acțiunilor individuale și sociale, ca fiind cele mai importante condiții 

existențiale. 



Dar nu există limite între ceea ce facem și ceea ce alegem, percepțiile oamenilor sunt 

diferite, criteriile alegerii exemplului de urmat sunt subiective, în funcție de 

temperament, de etapa de vârstă,  sau de sistemul de valori. O persoană, care este 

apreciată pentru un anume comportament, poate fi dezaprobată de alții. Nu există 

"rețete" pentru cum trebuie să ne purtăm în viață, și firesc ne punem întrebarea: cum 

ne orientăm  prin hățișurile existenței noastre pentru a face cea mai bună alegere, mai 

ales că un model poate schimba radical viața ? Alegerea cu grijă face diferența între 

noi, dar unde și cum găsim modelul de urmat, fiindcă nu există limite în ceea ce 

alegem să facem? Dacă lăsăm capacitatea noastră de discernământ să facă alegerea, 

cum știm că nu am greșit? 

Când vorbim de oameni model, nu pretindem că am întâlnit oameni perfecți. Fără 

greșeli făcute cu voie sau fără voie nu există ființă omenească pe acest pământ. 

Cerescul și pământescul formează esența din care suntem plămădiți fiecare într-o 

formă unică, din lumină și umbră. Persoanele pe care le luăm model nu pot fi perfecte, 

dar pot avea laturi ale caracterului demne de urmat, o dreaptă cumpănă a gândirii, 

judecăți de valoare și acțiuni în conformitate cu sistemul nostru de valori și în care, de 

ce nu, ne regăsim într-o oarecare măsură și noi.  

Putem considera model pe oamenii care se evidenţiază  prin inteligenţa de a-şi 

conduce constant viaţa, pe care îi privim cu admirație,  persoane care  ne inspiră într-

un anumit domeniu din care să învățăm anumite lecții, care ne transmit  impulsul 

pentru reușită și dorința de a fi mai buni pe zi ce trece. Putem să ne orientăm spre cei 

încrezători în viață care ne ajută să nu ne pierdem încrederea în oameni și în valorile 

lor, oricât ne-ar fi de greu. Să avem întotdeauna în minte că părinții, profesorii, 

preotul sunt persoanele care tot timpul ne doresc binele. Și nu în ultimul rând putem 

învăța de la fiecare om câte ceva, dacă suntem dispuși să vedem partea pozitivă a 

fiecărui individ. 

Prin avalanșa de schimbări datorate dezvoltării științei și tehnicii, când parcă nu ne 

mai găsim „magistrala”, ne întinde o mâna de ajutor istoria, ea însăși chintesență a 

modelelor, cernute prin sita timpului. Prezentul își proiectează orientările valorice în 

viitor, având rădăcinile în trecut. Oamenii Mari ai unui neam pot fi luați ca model, dar 

s-a întâmplat ca după cel de al doilea război mondial, valorile țării noastre să capete 

alte conotații. Marile valori umane au fost decimate, au devenit gunoaiele istoriei și le-

au luat locul nonvalorile. Nici după evenimentele din decembrie 1989, n-a mai fost 

posibilă recuperarea. Ba mai mult, oamenii model, personalități ale istoriei, ale marilor 

descoperiri, invenții sau ale culturii, au fost desființaţi… (chiar și în cazul 

incontestabilei genialități a marelui nostru poet, Mihai Eminescu, au fost discuţii). 

Zilele închinate ceremoniei de înmormântare a Regelui Mihai I al României au fost zile 

în care au văzut altceva, un alt model de comportament. Sute de mii de oameni din 

toată țara parcă au fost mișcați din loc de un resort interior. Sătui de ceea ce văd la 

televizor despre cum se desfășoară viața noastră cea de toate zilele, cu oameni 

învrăjbiți, fără repere morale, cu o politică fără preocupări evidente pentru viitorul 

țării, poporului i s-a arătat că, dincolo de această lume, mai poate exista și altceva.  

Trebuie să recunoaștem că acest "altceva" și personalitatea Regelui Mihai I au fost 

puse în evidență de modul desăvârșit al desfășurării ceremonialului funerar cu mare 



fast. Mulți români abia acum au putut să afle și să vadă înaintea ochilor că există și o 

altă față a lumii, construită pe tiparul altor modele, că se poate atinge desăvârșirea în 

activitățile pe care le desfășurăm, așa cum a decurs desfășurarea fără cusur a cestei 

ceremonii ample și deosebit de complexe.  

Funeraliile au creat un moment de reînviere a altor vremuri, au oferit un model cu alte 

valori, de distincție și demnitate, un model de ceea ce înseamnă onoarea la români, 

un model care a contribuit la sporirea prestigiului Ţării. 

În istoria noastră, ca și în literatura română, sunt multe pagini luminoase dedicate cu 

căldură, admirație și respect unor mari personalități sau unor dascăli. Chipul Domnului 

Trandafir zugrăvit cu căldură de M. Sadoveanu îl păstrăm cu toții în amintire cu drag și 

admirație. 

În concluzie, subliniez că este important să purtăm sub pleoape imaginea luminoasă a 

modelelor noastre de viață, dar să nu uităm că este esenţial să ne formăm o identitate 

proprie, să ne căutăm propriul traseu în viață cu ajutorul modelelor și astfel să 

devenim la rândul nostru modele de urmat pentru alții. 
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