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Editorial 

 

Ionel MARIN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevoia de educaţie de calitate, carte şi cultură 

 

Sună clopoţelul! Începe un nou An şcolar, o nouă 

reformă a învăţământului,  cu multe şi mari 

schimbări. Nu mai sunt semestre, nu mai sunt 

teze, iar la admiterea în licee nu mai contează 

mediile din şcoala gimnazială. Este bine, nu este 

bine? Ţinând seama de pandemie, criza 

energetică, subfinanţarea sistemului de 

învăţământ putem să obţinem rezultate foarte 

bune în învățământul preuniversitar și în cel 

superior?  

Prin Educatie ne pregătim pentru viaţă, devenim 

parte integrantă a societăţii, fiinţe sociale demne 

de menirea noastră. Adesea am afirmat că cea 

mai frumoasă „zidire”, Omul, mărgăritar al vieţii, 

este singura ființă de pe planeta Pământ, 

conștientă de Sine, care cugetă şi îmbrăcat în 

haina luminii, descătuşat de răutate şi frică, 

înfloreşte şi produce bucurie semenilor şi lumii. 

Scânteia divină, Omul este şi trebuie să rămână, 

cu certitudine o fărâmă din infinitul mare, din 

universul văzut şi cel nevăzut, un crâmpei de 

suferinţă cu dorul permanent de zbor, prin 

anotimpuri, către Nemărginire. Viaţa omului este 

o comoară extraordinar de frumoasă, tainică şi 

unică în manifestări.  

Consider că viaţa normală înseamnă: iubire, 

echilibru, demnitate, onestitate, respectul 

valorilor umane. Viaţa în final devine, pentru 

fiecare dintre noi, o poveste. 

Acad. Ioan Aurel Pop, afirmă:  

,,Omul postmodern european și american este, în 

mare măsură, lipsit de repere morale, de valori 

culturale și, câteodată, chiar creștine. Lipsa 

aceasta majoră vine din educația defectuoasă din 

familie și din școală. Mulți au ajuns să creadă azi 

că, dacă știu de mici să folosească telefonul 

mobil sofisticat, dacă au în degetul cel mic 

universul digital, sunt demiurgi și pot să facă 

orice doresc, fără restricții. Or, o lume fără reguli 

(între care intră și limitările) devine haotică. Din 

această carență majoră s-a născut o ignoranță 

crasă, o repudiere a culturii generale, o 

necunoaștere endemică a valorilor lumii, pe care 

cei care se cred acum „guru” le exploatează. 

Altfel nu se poate explica cum și de ce, 

protestând în chip legitim împotriva discriminării 

și a rasismului, ajungi să condamni un roman 

precum „Coliba unchiului Tom”, un film precum 

„Aripile vântului”, să dărâmi o statuie ca cea a lui 

Cristofor Columb etc. Aici este vorba despre 

manipulare grosolană, posibilă pe fondul 

ignoranței și prostiei. Consider că este greşit să 

ne îndepărtăm de valorile umane, ori să le 

minimalizăm şi să facem din oameni fiinţe 

docile, lipsite de libertate şi drepturi. Aducem 

mari deservicii umanităţii, mutilând societatea, 

robotizând viaţa. Omul, fiinţă creatoare, parte din 

natură, a creaţiei divine nu trebuie să renunţe la 

libertate, la credinţă şi la cultură. 

Noi românii suntem un popor creştin şi aşa 

trebuie să rămânem! Prima şi cea mai mare 

poruncă este să-ţi iubeşti aproapele, semenul ca 

pe tine însuţi. Nu poţi fi liber fără iubire. 

Viaţa este o bătălie permanentă cu noi înşine de a 

fi mai buni, de a lăsa o urmă, semne posterităţii. 

Factori esenţiali care contribuie la îmbunătățirea 

educației: calitatea profesorilor și a predării; a 

doua problemă este legată de învățarea pe tot 

parcursul vieții; al treilea factor îl reprezintă 

inovarea și tehnologiile digitale în educație. 

Fără educaţie, bun simţ, cultură, credinţă, nu vom 

înţelege sau contribui major la realizarea unui 

viitor bun în care adevărul, armonia şi fericirea să 

fie elemente definitorii şi în folosul tuturor. Prin 

educație, oamenii și popoarele dobândesc cultură. 

Un popor fără cultură este un popor foarte ușor 

de manipulat. Îndobitocirea se realizează prin 

aceste forme, în care oamenii învață numai ceea 

ce li se spune, merg pe minima rezistență, nu mai 

citesc cu ochii și cu mințile lor, nu mai au puterea 

să decanteze lucrurile, preiau de-a gata tot ceea 

ce li se oferă, se gândesc la viața simplă pe care o 

duc, în primul rând la nevoile materiale, și nu mai 

au timp pentru minte și suflet. Ineficienţa 

educaţiei duce la declinul omului, al lumii. 
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Educaţia să fie realizată nu urmărind principiile 

oricărei forme de globalism totalitar ci rolul şi 

menirea omului în societatea contemporană. 

Respect, înţelegere, iubirea semenilor. Ştim bine 

că nu poți stinge răul cu rău şi că violența naște 

doar violență. 

Copiii sunt comorile noastre, prin ei putem atinge 

cerul și împreună cu tinerii constituie baza 

viitorului unei țări.  

Fără școală nu vom avea și viitor. Este imperios 

necesar să reducem la maxim rata de abandon 

şcolar şi ineficienţa din sistemul de învăţământ. 

Încurajaţi copiii, tinerii să poartă aripi ai viselor 

şi să se prindă de porţile cereşti, luminând astfel 

hotarele netimpului, ale veşniciei. Am moștenit 

de la părinți o Limbă frumoasă, o sfântă vatră, o 

istorie glorioasă. De aceea și noi avem datoria să 

lăsăm copiilor noștri o țară bogată, liberă și 

prosperă.  

Fără cultură generală, dispare și o capacitate 

extraordinar de importantă pentru un om, 

capacitatea de a discerne și de a compara, care te 

ajută să iei decizia cea mai bună. Ideea asta de a 

face totul online ne conduce la un fel de 

mecanism al gândirii noastre. Generațiile mai 

tinere, și nu este vina lor, nu gândesc decât dacă 

apasă tastatura. Cuvântul acesta ,,îndobitocire” 

este un cuvânt șocant, dar până la urmă exprimă 

în mare măsură o realitate dureroasă spre care 

tindem”. Școala stă la baza formării viitorilor 

specialiști și de caractere. Educația copiilor ar 

trebui să urmărească în primul rând instruirea 

copiilor cu noi cunoștințe pentru a-i face mai 

umani. Școala noastră nu are nevoie acum 

neapărat de schimbarea numelui materiilor, de 

introducerea de noi discipline, precum: educația 

„sexuală” şi altele. Se încearcă pas cu pas 

ștergerea identităţii naționale şi crearea unei 

societăţi globale. 

Să prețuim și să iubim, necondiționat și cu toată 

ființa, România! Unii spun și fără temei că nu 

avem modele în învățământ. Poate se impune 

revenirea la reconstrucția învățământului 

românesc instructiv (nu educativ) clasic, în spirit 

haretian.  

Acad. Spiru Haret (15.02.1851-17.12.1912), 

cunoscut şi ca drept „om al școlii”, a reformat 

şcoala românească, construind pe timp cât a fost 

ministru 1.980 de localuri de Şcoală. Deşi încep 

cursurile şcolare, la pestre 300 de şcoli, licee din 

ţară, încă se fac reparaţii…Este jenant, cine 

răspunde? Școala, familia, Mass-media trebuie să 

se implice mai mult în educație, în pregătirea 

tinerilor pentru o profesie și pentru viață. De 

asemenea pe Internet, în unele publicații și chiar 

emisiuni radio a pătruns sexualitatea, 

pornografia, știri care zăpăcesc, etc. Nu 

nesimțirea, tupeul, violența, lenea și alte lucruri 

negative trebuiesc ”promovate”, ci în mod 

deosebit faptele pozitive, aducătoare de bucurii și 

realizări sufletești deosebite. Din nefericire 

asistăm la o globalizare a culturii  și numai prin 

educație permanentă, prin credință vie, autentică, 

putem să renaștem și să asigurăm un trai mai bun 

pe meleagurile sfinte ale României. Avem tineri 

talentați, în toate domeniile de activitate, inclusiv 

în literatură. Sunt bucuros că anual se înscriu în 

competiția Concursului internațional de creație 

literară Bogdania, adolescenți, tineri şi vârstnici 

din ce în ce mai talentați. Revista Bogdania a fost 

şi rămâne revista creatorilor care iubesc, 

preţuiesc şi contribuie la înălţarea edificiului 

etern - România. Încă o dovadă că putem avea un 

viitor strălucit și că acesta depinde, în cea mai 

mare măsură  de tineri și de noi toți. Familia este 

locul în care se transferă valorile părinților către 

următoarea generație. Viața intimă a copiilor și 

tinerilor și educația în domeniul foarte sensibil al 

sexualității umane îi privește pe părinți, 

nicidecum pe stat sau pe unele ONG-uri pro-

LGBT/avort/contracepție. Nu sunt fireşti şi 

necesare: libertinajul, desfrâul, educația imorală, 

etc. Căutaţi, descoperiți pe Dumnezeu, care este 

Iubire, Lumină, iar Hristos: Calea, Adevărul şi 

Viaţa. Este obligația noastră să-i educăm în 

spiritul valorilor moral-creștine ale neamului, al 

respectării și continuării tradițiilor noastre și de 

atașament față de Patria Română. Cuvântul scris 

este o comoară a timpului, este haina sufletului şi 

cu certitudine, limba română - lumina sufletului 

românesc. Domnul Academician Ioan Aurel Pop 

afirmă că „Limba română ne obligă să rămânem 

români. Puțini scriitori au săbii ascuțite împotriva 

confuziei și a dezinformării din sistem. Sunt 

promovați simpatizanții, iar dacă vrei să fii primit 

în gașcă trebuie să te aliniezi cu minciunica ta 

poetică în rând. Marii scriitori ai lumii au plătit 

pentru adevărul și demnitatea lor. Eminescu a 

sfârșit asasinat, Dostoievski a fost condamnat la 

moarte, suspendat și apoi închis în Siberia patru 

ani, Hemingway a trăit în Cuba și alți zeci și sute 

au scris din pușcăriile României. Scriitorii trebuie 
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să găsească acele căi potrivite pentru a-i ajuta pe 

oameni să-și găsească fericirea chiar și în aceste 

clipe nefericite produse de pandemie și în mod 

special de noua stare a civilizației în care am 

intrat. Că de reîntors la forma dinainte nu se va 

mai putea. Ar trebui să cadă prea multe capete ca 

să se întâmple. Nu putem fi pasivi ca scriitori 

pentru că e și viața noastră, iar să înghițim 

gălușca regimului în continuare, nu se cheamă 

scriitură adevărată, ci servitute și obediență”. 

Cultura și limba română sunt cei mai de seamă 

apărători ai neamului și ai spațiului nostru 

românesc. Cultura română a fost în istorie mai 

înaltă decât Carpații și ea a vegheat spiritul 

neamului nostru în toate provinciile românești. 

Cultura trebuie să ne învețe să trăim în armonie, 

echilibru și dragoste. Cultura trebuie să 

influenţeze pozitiv mentalitatea şi modul de viaţă 

al semenilor noştri, să ne ajute să devenim mai 

buni, mai înţelepţi şi fericiţi. Cultura scrisă, 

cărțile, mass-media pot contribui mai mult la 

renaşterea spirituală, la promovarea frumosului 

din gândire, din sentimente, din viaţa cotidiană. 

Jurnaliştii, scriitorii au datoria de a vindeca starea 

naţiunii, a umanității, de a asigura informarea 

corectă, prezenta adevărul, cu tărie şi demnitate. 

Nu trebuie să fim pasivi, indiferenţi, faţă de viața 

noastră, faţă de România şi de români. Planeta 

poate deveni, nu un câmp de luptă, ci o lume a 

iubirii, păcii şi bunăstării tuturor popoarelor. 

Cărţile, indiferent de tematică, nu trebuie să 

sădească teamă, nesiguranța pentru ziua de 

mâine, neliniște, ura față de cel de lângă tine, 

obiceiurile nesănătoase, vulgaritatea, alte vicii şi 

imoralităţi. Cartea este mama învățăturii, pomul 

cunoaşterii şi al înţelepciunii. Cine învață merge 

înainte; cine nu – dă înapoi. Cartea e pomul 

înţelepciunii. O casă fără cărţi este ca un om fără 

suflet, iar cea mai mare casă a cărţilor din 

România este Biblioteca Naţională. Clădirea 

modernă este cea mai mare investiţie în domeniul 

culturii făcută după 1989. Mai mult, colecţia sa 

are 13 milioane de unităţi bibliografice include şi 

unele dintre cele mai valoroase manuscrise din 

întreaga lume, scrise în totalitate, cu cerneală de 

aur. O bibliotecă reprezintă infinitul sub un 

singur acoperiş. Dacă avem cărţi trebuie să şi 

citim. Confucius afirma: ,,Oricât de ocupat ai fi, 

trebuie să găsești timp ca să citești. Altfel vei 

capitula în fața ignoranței”. Citind o carte bună, 

undeva, se deschide o uşă, intră mai multă lumină 

şi înţelegere. Valorile, ca să fie acceptate și 

înfăptuite, trebuie să fie asumate rațional, 

întemeiate emoțional, juste, egale pentru toți. 

Doar citind, cunoscând realitatea şi implicându-

ne vom şi realiza ceea ce ne este de folos în viaţă. 

Sunt destui, din nefericire care ne denigrează şi 

acestora trebuie să le dăm riposta cuvenită, 

tuturor celor ce „schilodesc” istoria reală a 

neamului românesc. Oare ne preocupăm 

îndeajuns pentru copii noştri ca să trăiască 

frumos, să-i pregătim pentru muncă şi viaţă, 

pentru a sluji, cu credinţă, Patria? Fiecare ar 

trebui să contribuim la un viitor mai bun! De mici 

trebuie să-i învăţăm pe copii ce se cuvine şi ce 

nu, să le dezvoltăm respectul şi dragostea pentru 

tradiţiile, limba, istoria şi cultura poporului. De 

aceea consider că este o relaţie strânsă şi 

reciprocă între cele trei noţiuni. Fără implicare nu 

se pot îndeplini visele şi dorinţele noastre. Viaţa 

ne scoate în evidenţă faptul că fără credinţă şi 

cultură un om este vulnerabil în faţa greutăţilor, 

încercărilor. Fără cultură un popor moare 

lent…Sergiu Celibidache arăta: „Cultura nu este 

altceva decât drumul spre libertate” iar Simion 

Bărnuţiu „Cultura e puterea cea mai tare de pe 

pământ şi e o cetate nouă a unităţii naţionale”. 

Numai prin carte, prin actul de educaţie şi cultură 

îţi lărgeşti cunoaşterea, devii mai puternic, mai 

înţelept, liber şi stăpân pe propriul destin. Sunt 

astăzi două lumi paralele, diametral opuse şi în 

care averea şi mărirea nemeritate au produs 

stăpâni nemiloşi şi enormă suferinţă şi 

nedreptate. Globalizarea, după unii, înseamnă 

dezumanizare, amestecarea forțată a raselor, 

emigrație și haos economic, politic si social-

cultural. ,,Globalizarea presupune cooperare 

globală pe principii fundamentale de drept 

codificate, îndelung și înțelept negociate global, 

respectul tablei de valori universale, validate de 

milenii, prin consens pe Terra comună”. Să 

spunem un NU hotărât ideologiilor politice, 

orientărilor politice care nu urmăresc binele 

public, interesele majore ale cetăţenilor lumii… 

Peste toate crizele s-a aşezat un ,,nesimţit de 

virus” care se tot reinventează şi încă face ravagii 

în lume. De când am înţeles mai bine ce este 

viaţa, care este rostul şi sensurile ei, încerc să 

şlefuiesc din bijuteriile acesteia pentru a le dărui 

dvs., celor ce au nevoie de ele. Adesea am 

afirmat că românul este ,,o minune a istoriei” şi 

cred că este adevărat. Au trecut milenii peste 
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această parte a lumii şi am supravieţuit tuturor 

furtunilor. Desigur nu e puţin lucru să retransmiţi 

urmaşilor glia străbună şi să rămâi făclie tainică a 

creştinismului şi punte de iubire către Europa şi 

întreaga lume.  

Creştinul trebuie sa fie diferit de lume, deasupra 

lumii nefireşti, anormale, de astăzi, şi acesta 

trebuie să fie unul din lucrurile fundamentale pe 

care să le ştie ca o componentă a educaţiei sale 

creştine. Cuvântul Domnului dă tărie, luminează, 

rodeşte speranţă şi iubire. 

Să nu lăsăm ţara noastră, ca România să fie adusă 

în mlaştina exagerărilor mondiale ci să repunem 

în funcţiune obiectivele strategice din economie, 

să invingem crizele: energetică, alimentară, 

financiară, medicală, etc. O „România educată” 

presupune şi un sistem funcţional şi în beneficiul 

tuturor cetăţenilor acestei minunate ţări. Din 

punct de vedere practic, pedagogic și metodic, 

orice disciplină școlară care are alocată o oră pe 

săptămână (sau, mai rău, o oră la două 

săptămâni) înseamnă doar pierdere de vreme. A-i 

asculta pe elevi și a le încheia medii la o materie 

cu o oră pe săptămână este o formă fără fond. La 

o oră pe săptămână, nu se poate face nici fixarea 

cunoștințelor și nici recapitulare, ceea ce 

îndeamnă la superficialitate și la formalism. 

Informația intră pe-o ureche și iese pe cealaltă. 

Iar a avea materii cu cel puțin câte două ore pe 

săptămână înseamnă a te rezuma la maxim zece 

discipline (mult mai puține la clasele mici). 

Este oribil, se încearcă ,,uciderea”  în primul rând 

a logicii și bunului simț! Este momentul ca 

oamenii de știință, personalităţile de valoare din 

orice domeniu de activitate să acţioneze, solitar şi 

cu hotărâre, pentru trezirea şi salvarea  neamului 

românesc. Ţara are nevoie de eroi, că de paraziţi 

ne-am săturat…Deja prea mulţi dintre noi au ales 

calea străinătăţii şi nu lupta împotriva 

fărădelegilor, răutăţilor şi neajunsurilor cotidiene. 

Să luptăm pentru o ţară normală căci numai astfel 

vom scăpa de suferinţă, de umilință şi regres. 

Cum ne privim în ochi părinții și bunicii când, în 

fața unei amenințări medicale de amploare 

mondială, alegem calea conspirațiilor prostești și 

donăm vaccinuri de sute de milioane de euro 

către țări care se pare că ne depășesc cu mult 

nivelul de inteligență? De ce cei vinovaţi nu sunt 

traşi la răspundere?  

Oamenii de cultură ai neamului nostru trebuie să 

fie uniți și să vegheze la hotarele țării și ale 

culturii românești. Cultura și limba română sunt 

cei mai de seamă apărători ai neamului și ai 

spațiului nostru românesc. Cultura română a fost 

în istorie mai înaltă decât Carpații și ea a vegheat 

spiritul neamului nostru în toate provinciile 

românești. 

Țările bogate ale lumii, puternic dezvoltate 

economic ar trebui să sprijine și țările înapoiate, 

să le sprijine evoluția în propriul lor spațiu 

geografic, în cadrul frontierelor naționale. 

Sărăcia, analfabetismul, crizele, boala, corupția, 

violența sub toate formele nu asigură un trai mai 

bun, stabilitate și fericire.  

Milioane de oameni suferă în tăcere şi lăcrimează 

în zonele de război, în ţările sărace şi în ţara 

noastră de dorul fiilor, fiicelor plecate departe de 

ţară să-şi câştige existenţa. Câteva sute de mii de 

copii duc zilnic dorul de părinţi plecaţi în bejanie 

pe diferite meleaguri ale străinătăţii. Trecem 

printr-o furtună, o furtună artificială care usucă 

buzunarul oamenilor şi agravează viaţa prin 

creşterea preţurilor la gaze, energie, carburanţi, 

alimente, etc. Frate, soră priveşte către infinit, 

lucrează binele şi roagă-te pentru sănătatea şi 

fericirea întregii planete. 

"...Adevărul Absolut este simbolul Eternităţii şi 

nici o minte limitată nu va putea vreodată să 

capteze ceea ce este etern; Se impune o nouă 

renaştere, o revenire la normalitate. 

Europa, planeta întreagă urmărește cu întristare 

știrile despre un război din vecinătatea noastră, 

un război care aduce moarte, imense suferinţe, 

pierderi irecuperabile…. suntem în pragul unei 

conflagrații mondiale, una dură în care se pot 

tranșa din nou granițe și teritorii. 

Suntem într-o criză umanitară gravă şi nu trebuie 

să alimentăm cu resurse războiul ci prin 

diplomaţie să evităm transformarea agresiunii 

ruse într-o confruntare mondială nimicitoare 

pentru continentul Europa şi lumea întreagă. Să 

folosim cu pricepere şi înţelepciune resursele, să 

facem tinerei generaţii, cu simţ de răspundere o 

Educaţie de calitate şi de folos tuturor. 

Sunt convins că ROMÂNIA, prin dragostea, 

implicarea şi frăţia noastră, a tuturor locuitorilor 

ei, poate deveni o ţară binecuvântată de 

Dumnezeu în Europa. Avem responsabilitate faţă 

de prezentul şi viitorul ţării şi al planetei noastre. 

Nu uitaţi Cartea rămâne sursa principală de 

înţelepciune, luminare, hrănire spirituală, 

desăvârşire şi de evoluţie. Succes!  
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Al. Florin ŢENE   

 

  
 

Glorie limbii române prin înţelepciunea ei 

 

Mi-e dat să-mi rostesc gândurile 

să visez 

în Limba Română, 

fiecare cuvânt un fagure, 

ca mierea luminii în degetarul macilor, 

ca vârsta arborilor în cercuri, 

în fiecare din ele trudeşte un străbun, 

veghează o baladă. 

Patria Limbii Române e Istoria 

acestor plaiuri păscute de Mioriţa, 

modelate de doine 

şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit 

cu grijă 

la izvoarele dorului. 

Ea nu poate fi mutată, 

cum nu se poate înstrăina fântâna 

de izvoare. 

Am spart coaja de nucă 

a cuvântului şi peste înţelesuri am dat 

de bine , dulci ca mierea,de ducă 

şi ură, 

avea gust de zgură 

dar şi de păcat, 

simţeam eminesciană vibraţie, 

înţelepciunea lui Pann din gură în gură 

era în sămânţa gata de germinaţie. 

Am spart coaja seminţei cuvântului 

şi-am dat peste altă sămânţă, 

un alt înţeles, o altă cărare, 

o altă speranţă, 

o clanţă 

pentru o altă, 

o altă… 

până rămâne 

măduva Limbii Române. 

În fiecare cuvânt e un oier, 

un ţăran 

care face holda să cânte 

imnurile acestui pământ 

scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente 

ale brazdelor. 

Rostiţi un cuvânt în limba noastră 

şi veţi simţi 

şi gustul mierii 

şi vânturile veacurilor 

şi mirosul câmpiilor. 

Rostiţi un cuvânt în Limba Română 

şi veţi auzi 

mângâierile mamei 

şi vorbele tatei grele ca piatra 

din temelia casei. 

Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului 

şi veţi vedea cum trec cuvintele 

din hrisoave în versurile eminesciene 

precum ploaia în rădăcini. 

Aceasta este eternitatea ei, 

gloria ei 

de a fi mereu 

ca frunzele pe o cetină seculară. 

II 

Patria îmi este Limba ce o vorbesc 

pe care am supto de la mama 

cu ochii blânzi 

ca Mioriţa. 

Când îmi aplec urechea de sânul pământului 

aud lucrînd Meşterul Manole 

ce, încă, modelează ţara 

pe care o numim 

Limba Română. 

De bat la porţile cerului 

şi iau o cană de lut 

cu apă 

simt sufletul izvoarelor 

din adâncurile munţilor 

acolo unde inimile rămân 

pe oale de Horez. 

De iau în palme un bulgăre 

din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat 

lutul îmi seamănă. 

Poate-s oasele străbunilor mei 

ceva din înţeleptul suflet respirând 

în conturul măsurat. 

Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte 

şi-l pipăi simţindu-i respiraţia 

în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de 

grâu plesneşte în lutul 

cu străluciri solare. 

Când mănânc pâinea,urcă până la mine 

neamurile noastre toate, 

seva înţelepciunii 
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adusă până la noi 

de limba ce o vorbesc. 

III 

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 Gutenberg 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… 

* 

Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste 

Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi 

Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste 

Cum iubirea trece de la părinţi în fraţi. 

De atâta dor zăpezile cer poeme în brazde 

Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape, 

Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde, 

Şi, pe neştiute vin din veşnicie să se-adape. 

Îmi este dor de Eminescu pe înserate 

Când îi citesc versul pe genunchi de iubită, 

Construiesc din metafore cu migală palate 

Şi alături de el cad iarăşi în ispită… 

* 

Eminescu, cetatea limbii române 

cu toate turnurile Carpaţilor 

modelate de balade 

în care îşi au adăpost 

Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân, 

toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ. 

Eminescu planetă luminoasă 

în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor 

laminate de înţelepciunea poporului 

scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul. 

Eminescu cetate cu toate punţile lăsate 

să intre armata îndrăgostiţilor 

cu pletele argintate de stele 

şi braţele pline cu roadele cîmpiilor 

întinse în inima noastră. 

Eminescu paşi de aur ce se aud trecând 

din istorie în limba noastră 

şi luând forma cuvintelor 

ce ne leagă 

precum iubirea, precum aerul 

de acest pământ dulce 

ca limba română 

precum Eminescu. 

Îi aud paşii venind dinspre lumină 

Şi foşnetul stelelor în părul LUI 

Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină 

La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui. 

Coborâd dinspre Carpaţi îl aud uneori 

Cu fruntea împodobită de gânduri 

Pe cărări de-argint şi flori 

De tei presărate rânduri, rânduri. 

Îi aud glasul venind dinspre trecut 

Dulce ca mierea cuvintelor străbune 

Când este veacul şoaptă de-nceput 

Şi luna vibrează iubirea pe strune. 

Doinesc tulnice pe poteci de munte 

În balade prelungind chemarea 

Aşternută peste veacuri punte 
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Pe care să vină odată cu zarea. 

Din poeme se desprinde, spre el venim, 

Ca aerul şi seva ce-n arbori suie, 

În fiecare dintre noi îl regăsim 

Cioplit în inimi veşnică statuie. 

* 

Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăşi de in 

De roata horei jucată la fântână 

De fetele ce-aduc din vii în doniuţe pelin 

Când îşi mână ciobanul oile la stână. 

De palma aspră ce-nfige plugu-adânc 

Întorcând brazda recoltei viitoare, 

Mi-e dor de ţăranul cu plosca la oblânc 

Umplută cu apa rece rece la izvoare. 

Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar 

Când cumpăneşte ploaia în privire 

De braţele vânjoase ce pun în car 

Rodul crescut din marea iubire. 

Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer 

În ciutură apa rece şi curată, 

De roţile încinse cu verghetele de fier 

Pe uliţa satului de ploaie arată. 

De vorba ţăranului, înţeleaptă, mi-a dor, 

Spusă cu asprimea mierei de labine. 

Pădurea în care n-a intrat topor 

Aşteaptă anotimpul, care, nu mai vine! 

Sub umbra nucului am scris prima poezie, 

Câtecul guguştucului încă nu era poluat, 

Dar am găsit în ea lumină multă 

Încât m-am pus şi eu pe luminat! 

Turnam înţelepciune în cuvântul scris 

Cu fruntea asudată în spaţiul ancestral, 

Şi nu mă simţeam nicicum învins 

Chiar dacă lumea-mi dăruise un hârb de cal… 

Am cutreierat de-atunci deşerturi înşelătoare, 

Cu profeţi de fiere, minciună şi venin, 

M-am mai întors la nuc dar în soare 

Lumina era prea multă, dar puţin- 

Prilej, sub nuc un vers să mai scriu 

Şi aşchii de umbră în lumină să păstrez 

În rima poeziei scrisă-ntr-un târziu 

Pentru o lume-n care să mă aşez. 

…şi iar un dor de-a hălădui prin lume 

Mă cuprinde chiar dacă e plină de venin 

Şi-un cântec de guguştuc fără nume 

Mă urmăreşte pe urme de senin. 

Un nou cicliu dor de umbra nucului bătrân 

Mă cuprinde să mă-ntorc acasă 

Dar frunzele lui uscate mă-îngân 

Din rana ferestreului în tulpină rămasă. 

Azi e ziua amintirilor în poemul scris, 

Iar opera poetului a rămas în crucificarea lui, 

În ea mă regăsesc ca om ne-nvins 

Recuperându-mi rana din urmele de cui… 

Patria îmi este Limba Română 

în ea bobul de grâu 

germinează 

verbele poemelor eminesciene. 

 

  

 

 

 

MARI DOMNITORI AI NEAMULUI 

ROMÂNESC 

Corneliu CRISTESCU 

 

MIHAI VITEAZUL, Domn al Valahiei, 

al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei 

 

MIHAI VITEAZUL ÎN PICTURA 

ROMÂNEASCĂ 

-PARTEA I- 

Deşi a primit Domnia de la Sultanul Murad al III-

lea, Mihai-Vodă nu a ezitat ca, după doar un an 
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de zile, să pornească o răscoală împotriva 

turcilor. De ce aşa de repede? 

În Europa se simţea un vânt de libertate, 

popoarele balcanice nu mai suportau stăpânirea 

turcească, iar Europa Occidentală se vedea 

ameninţată în însăşi fiinţa ei. 

De aceea, o mulţime de soli trimişi de Papa 

Clement al VIII-lea sau de împăratul habsburgic 

Rudolf al II-lea bântuiau Europa, în Vest şi în 

Est, pentru stabilirea unor înţelegeri militare de 

luptă comună împotriva pericolului asiatic 

reprezentat de Imperiul Otoman. 

Rezultatul a fost crearea numitei Liga Sfântă! 

Era, se poate spune, o tendinţă de integrare 

militară europeană, care nu s-a realizat decât 

parţial, iar pentru popoarele din răsăritul Europei 

era un început de ...occidentalizare! 

De fapt, au existat încercări de occidentalizare 

mai demult, înainte de Mihai Viteazul. 

Situaţia devenise aşa de grea încăt: Toţi boierii 

Ţării Româneşti care scăpseră de moarte şi 

pribegie şi a căror inimă ofta după libertate, 

sângera pentru suferinţele ţării, începură a se 

aduna, a se sfătui, scrie Nicolae Bălcescu în 

Istoria sa [1].  

Iar apoi: După revolta nenorocită din Moldova a 

orheienilor şi a sorocenilor împotriva lui Aron, 

neîndrăznind a se bizui singur numai în sine în 

stare(a) de slăbiciune în care se afla ţara, 

cugetară în ajutoare şi protecţiuni streine. Spre 

aceasta se adresarră la republica Veneţia, 

cerând protecţia şi suzeranitatea ei, ca să să 

mântuie de turci, scrie N. Bălcescu mai departe 

[1]. 

La rândul său, evaluînd rapid situaţia, Mihai a 

început occidentalizare semnând mai întâi un 

tratat cu Sigismund Bathory din Ardeal, căruia îi 

recunoaşte suzeranitate, apoi cu Rudolf al II-lea 

în cadrul Ligii Sfinte, spre a se desprinde de 

Sigismund. 

Tendinţa de occidentalizare a ţărilor române s-a 

menţinut şi în secolul următor, chiar şi sub 

Constantin Brâncoveanu, crescând în epoca 

fanariotă, dar luând amploare în secolul al XIX-

lea.  

Cu adevărat: acest secol de tranziţie între Orient 

şi Occident va fi marcat de o puternică influenţă 

a civilizaţiei occidentale, în special franceză, 

care va determina, în timp, structuri mentale care 

vor afecta toate domeniile vieţii în Principate 

(...), unde s-au  introdus:  formele de civilizaţie şi 

ideile franceze, pregătindu-se în societatea 

românească a vremii “germenii regenerării 

viitoare”. Intermediarii influenţei occidentale, în 

special ai celei franceze, au fost, la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 

XIX-lea, domnitorii fanarioţi, secretarii acestora, 

emigranţii stabiliţi în Principate după Revoluţia 

franceză şi ofiţerii ruşi. Aceştia au adus nu numai 

limba şi moda, ci şi idei revoluţionare şi cultura 

franceză, favorizând deschiderea culturii 

româneşti  spre inovaţie, care se va accentua şi 

va da roade în secolul al XIX-lea  [2]. 

După revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 

apropierea de Occident devine tot mai vizibilă. 

Epoca domniilor pământene (1821 - 1859) va fi 

marcată de accentuarea procesului de 

occidentalizare. Din ce în ce mai mulţi tineri sunt 

trimişi la studii în Germania, Italia şi, mai ales, 

Franţa. Primii studenţi sunt semnalaţi la Paris în 

jurul anului 1800 şi numărul lor va spori într-

una, mai ales după 1830. Întorşi acasă cu idei 

noi, aceştia vor juca un rol foarte important de 

intermediari ai culturii şi mentalităţii occidentale 

[2].  

Dacă literatura şi gândirea germană vor avea o 

influenţă profundă asupra poeţilor şi filosofilor, 

influenţa franceză va devenoi preponderentă 

asupra ideilor politice, a vieţii sociale şi a 

culturii din Principate constituindu-se, aşa cum 

observă Neagu Djuvara, în cea mai frumoasă 

reuşită a influenţei prin cultură înregistrată de 

istoria modernă  [2]. 

Printre aceşti studenţi, se numără o mulţime de 

tineri fii de boieri, dornici de învăţătură, printre 

care şi Nicolae Bălcescu şi Al. G. Golescu, care 

vor cunoaşte şi asimila cultura ştiinţifică, politică 

şi artistică a occidentului. 

 

Romantismul european cuprinde uşor-uşor şi 

ţările române. 

Ideile forte ale acestuia legate de dezvoltarea 

democratică, liberală, dar şi aceea de libertate şi 

unitate naţională, vor cuprinde încet-încet 

clasele superioare ale societăţii româneşti, care 

vor devenii motorul dezvoltării sociale pentru 

ceea ce avea să urmeze să se întâmple în secolul 

al XIX-lea, cu corolarul împlinirii naţionale din 

prima parte a secolului următor. 

În această efervescenţă creatoare, cultura 

românească în dezvoltare se va axa pe ideea 

naţională, pe identitatea naţională, românii 
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simţind că ceasul istoriei bate şi pentru ei, că pe 

baza ideilor noi, europene, se poate împlini 

idealul lor de unitate naţională! 

Acesta implică trezirea conştiinţei naţionale şi 

acest lucru se va face prin apelul de tip romantic 

la momente de glorie din istoria ţării, care să 

înflăcăreze spiritele şi să funcţioneze ca modele 

[2].  

Această idee pilot a dezvoltării culturale în ţările 

române, va produce o emulaţie creatoare în toate 

artele: în literatură, prin lucrările/nuvelele cu 

subiecte istorice, dar şi prin poeziile 

mobilizatoare în acest sens (Răsunetul lui Andrei 

Mureşan, devenit în zilele noaste Imnul 

României, Hora Unirii a lui Alecsandri, 

Legendele istorice ale lui Bolintineanu etc), apoi 

Gheorghe Asachi (prin nuvelele sale istorice), Ion 

Heliade Rădulescu (Mihaida, 1844),. Apoi 

Mihail Kogălniceanu care:  În programul .. 

Daciei literare" din anul 1840, el afirmă: 

...Istoria noastră are destule fapte eroice (...) 

pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris 

... [2]. 

  

În muzică, prin Alexandru Flechtenmacher (Hora 

Unirii), Anton Pann (Deşteaptp-te Române), 

Ciprian Porumbescu (Trei culori, Pe-al nostru 

steag e scris Unire, Crai Nou ş.a.) etc. Şi 

exemplele pot continua... 

În ţările române, literatura dă tonul asimilând 

romantismul european prin abordarea subiectelor 

istorice, care vor constitui surse de inspiraţie 

pentru artiştii plastici de la noi. 

Teodor Vârgolici observă că primele semne ale 

romantismului românesc apar după 1830, sub 

influenţa romantismului francez, în momentul 

când în ţările române încep ideile de libertate şi 

unitate naţională. Scriitorii se angajează în lupte 

social-politice, conferind romantismului 

românesc, asemeni celui european, un caracter 

activ, militant. Potrivit marilor deziderate ale 

epocii, sugerate iniţial şi în programul .,Daciei 

literare", literatura trebuie să determine trezirea 

conştiinţelor. Ea este chemată să reânvie gloria 

strămoşilor şi trecutul istoric, pentru a însufleţi 

lupta patriotică şi naţională şi redeşteptarea 

conştiinţei naţionale [2]. 

 

Apariţia literaturii cu subiecte istorice în ţările 

române, care în genere constituia subiecte pentru 

artele vizuale, conduce automat la abordarea în 

artele plastice de teme istorice. 

 

În acest context, intervine rolul artelor vizuale ca 

intermediari între istoria scrisă şi public. Încă de 

la începuturile învăţământului românesc modern, 

primii dascăli, fondatori de şcoli la laşi şi la 

Bucureşti, înfiinţează clase de zugrăvie, 

acordând o atenţie specială artei de evocare 

istorică. În Moldova, Gheorghe Asachi, 

conştient de valoarea educativ-patriotică a 

picturii istorice, înfiinţează în anul 1834 o clasă 

de desen la Gimnazia Vasiliană din laşi, în 

cadrul căreia se cere elevilor să înveţe desenul 

figurilor şi zugrăvirea istorică în oloiu. În acest 

scop, îl angajează pe pictorul Ioan Muller, 

căruia îi comandă şi o suită de litografii cu 

subiecte din istoria Moldovei, portrete de 

voievozi şi compoziţii inspirate, în majoritate, 

după legende istorice [2].  

 

O dezvoltare deosebită o au artele plastice, prin 

apariţia picturii istorice, care abordează şi ea 

subiecte istorice, punându-se în slujba marilor 

idei europene de slujire a idealurilor naţionale. 

Artiştii (plastici) romantici promovează rolul 

activ al picturii istorice în desfăşurarea 

evenimentelor istorice şi apropierea de adevărul 

istoric. Idealul lor este crearea de imagini 

sugestive, în care ideea să fie exprimată cu un 

puternic suflu emotiv şi cu veritabilă forţă 

poetică. Prin compoziţiile lor istorice, ei 

contribuie la trezirea conştiinţei popoarelor într-

un secol în care acestea îşi revendică dreptul la 

existenţă şi independenţă naţională. Legat 

nemijlocit de mişcarea de idei pentru unitate 

naţională şi independenţă, interesul pentru 

pictura istorică se va extinde la scară europeană, 

îmbrăcând diverse forme naţionale cu note 

particulare şi nuanţe de intensitate specifice [2].   

În Ţara Românească, un rol important în 

promovarea artelor plastice cu subiecte din istoria 

ţării l-a avut Ion Heliade Rădulescu care: aduce 

la colegiul Sf. Sava din Bucureşti, ca profesor de 

desen, pe Carol Wallenstein, solicitat şi să 

deseneze, pentru a fi litografiate, portretele celor 

mai importanţi domnitori români. Pentru ei, 

pictura istorică are ca scop a se întipări în 

cugetul tinerilor elevi, spre a-i însufleţi cu 

dragostea patriei şi cu virtuţile publice, care 
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singurele înalţă pe o naţie şi fac înfloritoare ale 

sale aşezământuri [2]. 

Gheorghe Asachi, creator de şcoală în Moldova 

şi autor de scrieri literare cu subiect istoric, este 

primul care, încă din 1823 se interesează de un 

portret al lui Mihai Viteazul, aflat pe biserica 

cu numele său (?), conform unei scrisori ale sale 

către bancherul Popp din Sibiu [2]. Din acestă 

afirmaţie, nu rezultă clar despre care biserică este 

vorba. 

Dar într-un articol publicat de Bazilica.ro, la 

04.august.2011, vorbindu-se despre o vizită a lui 

Mihai Viteazul la Braşov, se scrie: Bucurându-se 

de multă apreciere, chipul său a rămas 

imortalizat nu numai de cronicile timpului, dar și 

de artiștii iubitori ai penelului.(...) Avem 

încredințarea că în perioada venirii sale la 

Brașov, pe unul dintre pereții interiori ai ctitoriei 

voievodale din Șchei, a fost imortalizat episodul 

intrării sale în cetatea Brașovului, de către 

Nicolae Cretanul, pictorul grec care l-a însoțit 

pe Mihai Viteazul prin Ardeal și a executat 

portetele voievodului de la Alba Iulia, Râmeț, 

Ocna Sibiului, Târgu Mureș, Ludișoara etc [3]. 

Din acest fragment, se vede că au existat multe 

biserici care aveau chipul lui Mihai Viteazul. 

Existența acestei fresce pe peretele bisericii nu 

poate fi contestată, căci în ‘Socotelile Brașovului 

„ pentru anul 1694 (publicate de Nicolae Iorga,) 

aflăm că s-au plătit de către voievodul muntean 

Constantin Brâncoveanu „șase florini unui 

zugrav român, care a renovat chipul lui Mihai 

Vodă din biserica română”, iar cu patru ani 

înainte „de Sfânta Mărie 1690, Constantin 

Brâncoveanu asista la slujbă în biserică, pe 

pereții căreia se vedeau chipurile lui Petru 

Cercel și al lui Mihai Viteazul”, concluziona 

Nicolae Iorga. Când și de ce a dispărut această 

frescă nu știm, dar aceste mărturii l-au 

îndreptățit pe Costin Petrescu, în 1946, cu 

prilejul restaurării bisericii, să realizeze în 

frescă, pe același perete, Intrarea lui Mihai în 

Brașov, frescă păstrată și azi [3].   

Şi totuşi exista o biserică în Muntenia, mai precis 

în judeţul actual Olt, care avea portretul lui Mihai 

Viteazul pe pereţii ei, aceasta fiind pictat încă din 

al doilea an al domniei sale. Este vorba despre: 

Mânăstirea Căluiu (care) datează din secolul al 

XVI-lea, fiind ctitoria jupânilor Vladul Ban 

(bunicul Fraților Buzescu), Dumitru Pârcălab și 

Balica Spătar, din timpul domniei lui Neagoe 

Basarab (1512-1521). (...) Picturile interioare, 

executate de Mina în 1594, cuprind două tablori 

votive: unul cu familia fraților Buzești și altul 

cu Mihai Viteazul și Petru Cercel [4]. 

Mânăstirea a fost finalizată în anul 1588, şi:  s-a 

mai numit şi mănăstirea de la Cepturoaia [5]. 

Pictura este opera unei echipe de meşteri 

autohtoni, în fruntea căreia s-a aflat Mihnea 

Zugravul, agentul diplomatic al lui Mihai 

Viteazul care, fiind trimis în anul 1600 la 

Veneţia, a procurat de acolo cea mai însemnată 

cantitate de culori.  (...) Fresca de la Căluiu se 

remarcă prin tabloul votiv al Buzeştilor (în 

pronaos), portretele domneşti ale celor doi fraţi 

− Petru Cercel (1583-1585) şi Mihai Viteazul 

(1593-1601) − aflate în naos, chipul doamnei 

Stanca (a doua soţie a lui Mihai Viteazul) cu fiul 

ei (Nicolae)Pătraşcu Voievod, Florica-fiica lui 

Mihai Viteazul... [5]. 

 

Mihai Viteazul, şi Petru Cercel, de Mihnea 

Zugravu, fresca de la mânăstirea Căluiu  

(Sursa: [5]] 

După moartea sa, prima pictură cu Mihai 

Viteazul apare la 100 de ani de la instalarea pe 

tronul Ţării Româneşti (1593), în anul 1693, în 

mod surprinzător la ...Târgovişte! Aceasta 

dovedeşte că în secolul dispariţiei sale, Mihai 

Viteazul nu a fost uitat, cum se susţine adesea. 

Dimpotrivă! 

Într-un articol publicat în ziarul local Adevărul, 

ziarista Corina Slămnoiu scoate în evidenţă un 

fapt inedit, şi anume că prima pictură cu Mihai 

Viteazul imortalizat cu coroana pe cap, se află 

într-o biserică din Târgovişte, pictat din timpul 

Marelui Voievod Constantin Brâncoveanu, 

martir şi sfânt, pictura aflându-se într-o stare 

suficient de bună în zilele noastre: Mihai Viteazul 

poate fi observat la Târgovişte într-o ipostază în 

care nu apare în multe locuri din ţară. Biserica 

Mare Domnească, din cadrul cetăţii istorice a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Cercel
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Târgoviştei îl înfăţişează cu coroana pe cap, 

aceasta fiiind prima pictură care ni-l arată astfel 

pe domnul valah. Pictura cu voievodul Mihai 

face parte din cea mai mare pictură votivă din 

ţară, în care apar laolaltă cei mai mulţi 

domnitori din ţară  [6]. 

 

Mihai Viteazul (primul din stânga), de la 

Biserica Mare Domnească de la Târgovişte. 

(Sursa: [6]) 

Pictură se păstrează bine şi astăzi şi a fost 

realizată în perioada lui Constantin 

Brâncoveanu, între anii 1696-1698. În tabloul 

votiv, realizat în plină epoca de supraveghere 

otomană, apar 9 domnitori: Matei Basarab, 

Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu şi 

Petru Cercel în chip de ctitori (ţin în mâini 

macheta bisericii), apoi Mihai Viteazu, prima 

pictură bisericească în care apare cu coroana pe 

cap, urmează Radu Şerban, Constantin Cârnu, 

Şerban Cantacuzino şi Radu Mihnea [6]. Tabloul 

votiv cu domnitorii ctitori nu este prezentat aici 

(n.a.). 

Dintre piesele de mare valoare artistică care 

mobilează biserica se remarcă iconostasul 

brâcovenesc realizat în lemn, sculptat şi poleite 

cu aur, având pe registrul de deasupra uşii 

împărăteşti stema Tării Romăneşti, iar pe 

bagheta superioară, anul realizării încrustat cu 

cifre chirilice şi arabe: 1693. Constantin 

Brâncoveanu a fost cel care a pictat-o a doua 

oară, ca formă de legitimare de la predecesorii 

săi [6]. 

Biserica mare Domnească din Târgovişte este 

ctitoria voievodului Petru Cercel (1583-1585). 

Biserica a fost zidită în acelaşi timp cu Casa 

Domnească. Lăcaşul poartă hramul Adormirea 

Maicii Domnului [6].  

Gheorghe Asachi va înţelege rolul imaginii în 

difuzarea şi receptarea unui mesaj şi va apela la 

ea pentru a face cunoscute figuri şi momente 

marcante din istoria naţională [2]. 

Viziunea lui se va regăsi în operele pictorilor de 

scene istorice din prima jumătate a secolului al 

XIX-lea, Carol Wallenstein şi Constantin Lecca. 

Alături de litografiile sale cu tematică istorică, 

scrierile lui Asachi reprezintă un mod de a 

pregăti conştiinţa naţională pentru evenimentele 

viitoare. Generaţia primilor pictori români de 

tendinţă occidentală, care se dezvoltă în 

perioada 1830-1848, încarnează aspiraţiile 

năvalnice ale epocii, dorinţa de a înfăptui lucruri 

mari. Toţi vor să regenereze naţia română [2].  

Carol Wallenstein şi Constantin Lecca, 

consideraţi preromantici, s-au inspirat din istoria 

medievală a românilor, literatura istorică 

oferindu-le subiecte plăcute şi interesante. 

Atenţia lor se îndreaptă în mod special spre 

figura lui Mihai Viteazul, personajul cel mai 

complex, pe care literatura şi istoriografia îl 

glorifică. (... Ei)  vor ilustra nu atât faptele 

acestuia, cât momentele retorice care le preced 

sau situaţii limită capabile să declanşeze în 

public exaltare şi comuniune afectivă cu 

personajul [2]. 

Pictorul Carol Wallenstein, care era probabil 

austriac (1795-1858), a studiat pictura la Viena, 

dar a venit în Bucureşti, fiind angajat de Ion 

Heliade Rădulescu la Sf. Sava, ca profesor de 

desen. 

Personajul pe care se centreaza atenţia lui 

Wallenstein este Mihai Viteazul. Inspirat de 

epopeea “Mihaida" de Ion Eliade Rădulescu, 

publicată în fragmente în jurul anului 1840, el 

realizează câteva dintre primele compozitii 

istorice din pictura românească, deschizând un 

important capitol pe tema evocării lui Mihai, luat 

drept simbol al luptei pentru unitate şi 

independenţă naţională, temă reluată pe tot 

parcursul secolului al XIX-Iea [2].  

Carol Wallenstein realizează o serie de 

commpoziţii istorice, dar cele mai importante 

tablouri realizate, avându-l pe Mihai personaj 

central, sunt: 

- Visul lui Mihai Viteazul; 

- Jurământul lui Mihai Viteazul înconjurat de 

boieri ; 

- Lupta de la Călugareni, astăzi, se pare, pierdut. 

Al doilea pictor pasionat de istorie, realizând o 

serie de portrete de domnitori români, dar 
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preocupat în mod deosebit de Mihai Viteazul, a 

fost Constantin Lecca., care continuă opera de 

educaţie patriotică prin arta plastică.  

 

Mihai Viteazul, de Constantin Lecca 

(Sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Lecca) 

Pasionat de istorie, el va face din Mihai Viteazul 

eroul său preferat. La acest lucru contribuiseră 

idealurile epocii şi literatura istorică a timpului, 

în special .,Mihaida" lui Ion Eliade Rădulescu. 

Activitatea de gravor şi pictor a lui Lecca va fi 

dedicată, aproape în exclusivitate, epopeii lui 

Mihai [2].  

 

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, de 

Constantin Lecca 

(Sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fişier:MihailaAlbaI

ulia-Lecca) 

Principalele lucrări plastice închinate lui Mihai 

Viteazul sunt: 

- Portretul lui Mihai Viteazul, publicat în anul 

1829 şi răspândit prin litografii în ţară; 

- Moartea lui Mihai Vodă cel Mare, scutitorul a 

toatei creştinătăţi de tirania barbaricească; 

- Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, 

pictat în anul 1840, dar pierdut în timp; 

- Uciderea lui Mihai Viteazul, pictat în anul 

1845;  

- Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, 

elaborat între 1855-1856; 

- Intrarea lui Mihai în Bolgrad, al cărei original 

s-a pierdut între timp, dar i-a inspirat pe urmaşii 

săi. Pe D. Stoica în marea pânză: Intrarea lui 

Mihai Viteazul în Alba Iulia şi pe Costin 

Petrescu în fresca de la Ateneul Român; 

- Bătălia de la Călugăreni, care, se pare, este 

ultima lucrare realizată de Lecca despre Mihai 

Viteazul, în anul 1857 [2].  

 

Uciderea lui Mihai Viteazul, de Constantin 

Lecca. 

(sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Lecca) 

Începând din anul 1857, Lecca va realiza 

tablouri istorice ale căror subiecte să servească 

drept pilde pentru contemporani şi să justifice 

necesitatea unirii. Pictate după vechea sa reţetă, 

din imaginaţie, ele vor păstra un singur element 

real din punct de vedere documentar: chipul lui 

Mihai Viteazul, aşa cum fusese imortalizat în 

gravura lui Sadeler [2].  

Prin lucrările sale istorice, în mod special cele 

dedicate lui Mihai Viteazul, Constantin Lecca a 

rămas: în conştiinţa publicului ca fiind 

adevăratul întemeieor al picturii istorice 

româneşti [2]. 

Deoarece în perioada în care cei doi au pictat 

cunoscutele tablouri, imaginea reală a lui Mihai 

Viteazul încă nu era cunoscută de publicul 

românesc: atât Carol Wallenstein cât şi 

Constantin Lecca realizează imagini fanteziste 

ale chipului lui Mihai şi ale epocii sale. Nu cu 

mult timp înainte, Napoleon, lăsându-se 

portretizat de Gros, afirmase: “Nimeni nu se 

interesează dacă portretele oamenilor mari sunt 

asemănătoare. Este suficient ca geniul lor să 

trăiască în ele”  [2].  

Obsevăm că apropierea de erou în pictura primei 

jumătăţi a secolului al XIX-lea se face fie prin 

portret, fie printr-o tematică de tip romantic: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Lecca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fişier:MihailaAlbaIulia-Lecca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fişier:MihailaAlbaIulia-Lecca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Lecca
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visul, jurământul, moartea eroului. Nu sunt 

prezentate momentele care i-au adus gloria, ci 

momentele care o prevestesc şi care, ca şi în 

piesele de teatru, prin caracterul lor dramatic, 

declanşează în public o maximă trăire afectivă, 

care facilitează comuniunea dintre acesta şi 

erou. Publicul visează şi jură împreună cu Mihai 

să scape ţara de turci şi este profund afectat de 

trădarea care duce la moartea lui [2]. 

Imaginea reală a lui Mihai Viteazul a rămas 

necunoscută românilor până în anul 1847, timp 

de aproape 250 de ani. Dar s-a întâmplat ca 

tocmai Nicolae Bălcescu, care se documenta la 

Paris, în Cabinetul de Stampe de la Biblioteca 

regală din Paris, să descopere, împreună cu 

Alexandru G. Golescu, portretul realizat la 

Praga, în (februarie) anul 1601, de pictorul 

flamand Aegidius Sadeler, portret care nefiind o 

copie, va deveni leit-motivul pictural pentru tot ce 

va apare în artele plastice, deoarece el prezintă 

trăsăturile reale ale eroului [7]. 

 

Mihai Viteazul, portret de Aegidius Sadeler, 

Praga, 1601 

(sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul) 

Bălcescu: în final, va publica în "Magazin istoric 

pentru Dacia", "Buletinul despre portretele 

principilor Ţării Româneşti şi a Moldovei ce se 

află în "Cabinetul de Stampe dela Biblioteca 

regală din Paris", în care figurează gravuri cu 

portretul lui Mihai Viteazul după Aegidius 

Sadeler (1601) şi Matei Basarab după Marcus 

Boschinus. Dintre toate aceste portrete, ne 

interesează acum portretul lui Mihai Viteazul 

desenat de Barbu lscovescu, la rugămintea lui 

Bălcescu, după gravura lui Sadeler. Deşi desenul 

lui lscovescu nu se mai păstrează, el a jucat un 

rol extrem de important prin faptul că, 

multiplicat, făcea pentru prima oară publică în 

Principate imaginea reală a chipului 

domnitorului. Popularizat apoi prin litografii 

executate de Mihail Lapaty şi August Strixner, 

portretul lui Sadeler va sta la baza operelor de 

mai târziu în care va fi înfăţişat Mihai Viteazul, 

deoarece îi prezenta adevăratele trăsături [2]. De 

acum înainte, el (Constantin Lecca) va da lui 

Mihai chipul din litografia lui Sadeler copiat de 

lscovescu, difuzându-şi, în continuare, lucrările 

prin litografii [2].  

Entuziasmați, cei doi n-au ezitat să aducă în 

atenţia românilor acest portret pentru care au 

comandat mai multe copii. Referitor la gravură, 

Nicolae Bălcescu afirma în acelaşi an, în 

„Magazin istoric pentru Dacia”, nr. 

IV: „Fizionomia principelui respunde întocmai 

închipuirii celloru ce au studiatu caracterulu 

acestui bărbatu extraordinariu” [7]. Generaţia 

paşoptistă va contribui la accentuarea interesului 

pentru Mihai şi va aduce o modernizare a 

viziunii asupra personajului. (...) Evocarea 

figurii lui Mihai Viteazul va deveni o temă din ce 

în ce mai frecventă a istoriografiei, literaturii şi 

artelor plastice. Omagiul pe care scriitorii şi 

oamenii de cultură îl aduceau lui Mihai Viteazul 

nu reprezenta doar un act de pietate. Mai mult 

decât atât, el reprezenta afirmarea unui crez, 

mărturia unei solidarităţi de ideal. Glorificându-

1 pe eroul rezistenţei antiotomane şi pe făuritorul 

Unirii, ei îşi defineau propriile aspiraţii  [2].   

Odată cu impunerea publică a idealurilor 

revoluţiei de la 1848, bineînţeles că şi tematica 

artiştilor plastici din ţările române s-a adaptat la 

orientările/cerinţele acesteia, care au avut un ecou 

larg în sânul societăţii, iar artăştii, creatorii nu 

puteau rămâne indiferenţi.  

Mai mult, acea tentinţă de occidentalizare, de 

care am vorbit la început, ca o reacţie faţă de 

asiatizarea forţată promovată de Imperiul 

Otoman, s-a accentuat foarte mult. Foarte mulţi 

fii de boiaeri iau drumul vestului, în special spre 

Franţa, şi aduc cu ei idealul modernizării. 
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BEN TODICĂ (Australia) 

 

  
 

INTIMIDAREA CONȘTIINȚEI 

Fran Lebowitz, la 70 de ani, într-un interviu la 

știrea că planeta nu va mai avea apă potabilă în 

2050, s-a cutremurat și după puțin timp de 

gândire s-a luminat la față și a zis: Eu nu voi mai 

fi în viață atunci și m-am liniștit. 

Așa și marii oameni de știință propun să 

construim un oraș plutitor pentru a călători până 

la prima stea și pentru asta adună donații. În mii 

de ani lumina vom ajunge acolo și apoi ne vom 

întoarce pe planetă în alte mii de ani cu păduchi 

stelari, în timp ce jumate din planetă moare de 

foame și de sete azi. Mă întreb pentru ce bagă ei 

atâția bani în armament. Cu cine vor să se bată? 

Cu sărmanii care trudesc pământul pentru 

supraviețuire? Nu aveți niciun pic de regret 

pentru demnitatea de om pe care ar trebui s-o 

aveți? Cine sunteți voi cei ce omorâți zilnic prin 

războaie inventate? 

Relația dintre stat și cetățean, ne spune jurnalistul 

american Chris Hedges, (fost angajat al ziarului 

New York Times și martor trăitor al războiului 

iugoslav în care NATO a făcut praf o țară 

suverană, fără ca Europa să miște un deget în 

apărarea ei) este una de Stăpân și Sclav. 

Demolarea instituțiilor democratice una câte una 

au înăbușit vocea maselor. Atentatul de la 6 

ianuarie 2021 a distrus și sistemul celor două 

partide de conducere al Americii, s-au distrus 

sindicatele, sistemul de educație publică, sistemul 

judecătoresc, presa, academia, protecția 

consumatorului și ecologia, bazele industriale, 

comunitățile și orașele, au distrus modul de viață 

a zeci de milioane de americani care nu mai sunt 

capabili să găsească de lucru, blestemați la 

sărăcie molipsitoare sau pușcării. Acest atentat a 

distrus încrederea maselor în democrație, ne 

spune în continuare Chris. 

Toți președinții, continuă el, din ultimii 50 de ani 

s-au pus în slujba puterilor corporatiste trădând 

astfel libertatea democratică. Toate aceste 

evenimente nesancționate au dus la 

implementarea fascismului în America. 

Dezindustrializarea forțată  a dus la 

implementarea unor noi ideologii de către elitele 

conducătoare – a controlului crizei prin poliție. 

Asta a deschis porțile unui populism autoritar 

(cum spuneam pe vremuri: abia au așteptat să 

distrugă lagărul comunist ca să-și însușească ei 

toate practicile KGB-iste) începând de la Reagan 

și Thatcher. Idei care presupuneau că pun la 

încercare valorile de familie, moralitatea 

tradițională, autonomia individuală, legea și 

ordinea, credința religioasă și reîntoarcerea la 

trecutul mitologic. Ca urmare, după 45 de ani, 

toți acei care ne urau pentru libertăți au rămas și 

azi finanțatori, bancheri, intelectuali publici, 

jurnaliști, oameni de afaceri, elite din universități 

și școli de afaceri care, toate la un loc ne-au 

vândut visul utopiei neoliberalismului. 

Capitalismul de azi nu mai e capabil să genereze 

profituri din industrie și agricultură, din 

extinderea piețelor de desfacere și atunci încep să 

umfle cifrele statului și a bunăstării invadând 

precum paraziții după recoltă adevărul. 

Bunăstarea nu mai e produsă acasă, așa că au 

https://basilica.ro/mihai-viteazul-%20voievodul-romanilor-in-memoria-brasovenilor/
https://basilica.ro/mihai-viteazul-%20voievodul-romanilor-in-memoria-brasovenilor/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mânăstirea_Căluiu
http://www.episcopiaslatinei.ro/manastiri/m-caluiu/
http://www.episcopiaslatinei.ro/manastiri/m-caluiu/
https://adevarul.ro/locale/targoviste/unde-afla-pictura-mihai-%20viteazul-imortalizat-coroana-cap-fresca-300-ani-vechime-/.../index.html
https://adevarul.ro/locale/targoviste/unde-afla-pictura-mihai-%20viteazul-imortalizat-coroana-cap-fresca-300-ani-vechime-/.../index.html
https://adevarul.ro/locale/targoviste/unde-afla-pictura-mihai-%20viteazul-imortalizat-coroana-cap-fresca-300-ani-vechime-/.../index.html
https://uzp.org.ro/%2026/05/2021/portretul-lui-mihai-viteazu-in-pictura-europeana/
https://uzp.org.ro/%2026/05/2021/portretul-lui-mihai-viteazu-in-pictura-europeana/
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început să manipuleze cifrele la Bursa 

Internațională devalorizând moneda și valoarea 

proprietăților și a investițiilor maselor. 

Capitalismul CAZINO se naște și înfloresc 

jocurile de noroc. 

Am fost întrebat recent ce cred despre viitorul 

cărții de hârtie, despre citit și noile generații 

atașate de media digitală. Cărțile vor fi foarte 

scumpe și căutate în viitorul apropiat. Aceste 

jucării, telefonul și tableta sunt noutăți azi, însă în 

câțiva ani generația se va plictisi, se va trezi și le 

vor pune la locul meritat – niște scule de contact. 

Problema întregii lumi este că ea e educată să 

creadă în una sau alta și prin telefon comunică cu 

întreaga lume până într-o zi când vor realiza că 

nu-i aude nimeni, că sunt doar hipnotizați, că sunt 

ca peștele în plasă, vorbind cu ei înșiși închiși în 

balon de sticlă magnetică. Trăim pe un pământ al 

căutărilor nu al credințelor și asta fac de când am 

plecat de acasă - CAUT. Niciodată nu o să 

încurajez pe nimeni să creadă în ceva. Mereu 

spun: nu crede tot ce spun alții, dar nu fi prost să 

crezi că nu ar fi totuși posibil. Datoria ta e să 

experimentezi tu la prima mână, pentru că de-asta 

ești aici. Ajută-te singur!  

Imaginați-vă dacă războiul lui Putin se extinde și 

sunt bombardați câțiva sateliți de comunicare sau 

hidrocentrale și rămânem fără electricitate și 

internet... Ce facem atunci? Ne întoarcem la 

lumânare, desigur și o carte bună de citit. Oare 

cine mai are așa ceva? Vei umbla înnebunit după 

una. E foarte posibil un astfel de scenariu! 

Internetul global e tot un război planificat 

împotriva libertății și independenței sufletului. 

Guvernele corporatiste de azi sunt toate pline de 

corupție, ne spune profesor Richard Wolff în 

prezentările sale. Corupția este un cuvânt inventat 

de industria financiară care a devenit 

DUMNEZEU AZI. Cultura țării decide felul de 

gândire al viitoarelor generații. Copiii își imită 

părinții. 

Toate instituțiile sunt infiltrate de spioni și de 

securiști de parcă această pandemie a fost 

planificată să ne dezbrace de toate drepturile, 

normele creștine și umane învățate și moștenite 

din moși strămoși până acum. Să intrăm 

dezbrăcați într-o nouă ordine mondială în care să 

luăm totul de la zero. Noi ca suflete și conștiință 

suntem diferiți și suntem pregătiți din naștere, 

dotați cu idei și viziuni diferite pe care dorim să 

le punem în practică, să ne trăim visul, însă noi 

toți, acești visători suntem nivelați fără milă de o 

mână de CIOMĂGARI (că cei din curtea școlii, 

care erau leneși la învățat îi băteau pe cei mici 

furându-le sandvișul din ghiozdan)... Ăștia 

conduc lumea azi prin teroare și șantaj. 

Politicienii au învățat atât de bine limbajul 

manipulării încât orice s-ar dezbate se încheie cu 

bine, toți mulțumiți, nimic făcându-se. 

Subiectul la modă este Ecologia, care este 

distrusă și prin ea viața ne este amenințată (vezi 

situatia scriitorului Fran Lebowitz din 

introducere) datorită lăcomiei și goana după 

resurse și numai tehnologia ne poate salva prin 

exploatarea resurselor din spațiu. Asta face Elon 

Musk dezvoltând tehnologia spațială care mi-e 

teamă că va ajunge în final tot în mâinile 

industriei de război cărând bombe cu ele. Dacă 

spațiul ar fi fost atât de accesibil, Pentagonul ar fi 

avut o bază pe Lună de acum 50 de ani, de unde 

ar fi tras sforile. Așa îmi spunea colegul meu de 

camera de la școală profesională din Bocșa, Ion 

Beică pocăitul. Americanii poate au aterizat pe 

undeva prin deșert. Dumnezeu nu permite o 

asemenea fărădelege. Dacă atunci americanii au 

ajuns pe Lună zburând cu betoniera de făcut 

ciment din curte, ce dracu i-a impiedicat până 

acum cu tehnologia lor atât de avansată să 

industrializeze Luna. Asta îmi spunea pocăitul și 

râdeam de el, dar dacă totuși are și el dreptul la 

adevărul său. Nu mai mințiți, că lumea nu e 

proastă! 

Yuval Noah Harari, istoric și profesor, 

promovează implantarea cipului pe creier ca un 

mare avantaj în ușurarea și salvarea de vieți. 

Imaginați-vă că acest cip pe creier e capabil să 

depisteze toate începuturile de boli și cancer 

înainte ca tu să le simți în corp când va fi prea 

târziu pentru intervenție. Îți va spune ce să 

mănânci și cum să te îmbraci și chiar să iubești. 

Bine, domnule profesor, însă ce se va întâmpla 

dacă cel de la butoane moare sau se țăcnește ori 

rămânem fără curent sau comunicare? Ne 

prăbușim toți precum molusca? Tu promovezi 

tehnologia ca promotor al vieții, în timp ce Bill 

Gates promovează reducerea populației la 10%; 

voi amândoi fiind în aceeași gașcă a globaliștilor. 

Nu aș fi împotrivă dacă ar fi implimentată de 

John Lennon și Yoko. 

Urmăream o conferință internațională a 

tehnologiilor viitorului din Rusia în care un grup 

de oameni de știință printre care și Sadhguru and 
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Michio Kaku. Un indian mystic, un japonez-

american, om de știință și un forum economic în 

Rusia  răspundeau întrebărilor din sală. Kaku, el 

însuși un robot în personaj era extraordinar de 

pregătit în ideile sale, dornic să promoveze 

roboții viitorului care vor domina lumea, astfel 

încât se vedea că a cioplit bine în jurul 

subiectului ca să nu ai nici o șansă să-l contrazici 

până a ajuns rândul misticului indian care a 

răspuns răspicat că roboții pot fi programați 

superior până la Conștiință și Subconștient, două 

funcții ale omului care nu funcționează bazându-

se pe memorie. Deci, roboții nu vor avea 

niciodată conștient și subconștient. 

Yuval Harari continuă să susțină că emoțiile 

omului sunt ușor de recreat în roboți prin 

algoritme, că sunt chimicale generate de creier, 

care pot fi reproduse. Îi reamintesc renumitului 

profesor ca om simplu și cu respect pentru 

creație, că noi nu cunoaștem infinitul de 

chimicale generate de creierul uman, tot așa cum 

nu realizăm că Dumnezeu a creat universul în 

infinitul său ca să realizăm cât de mici și 

insingnifianți suntem. Faptul că am ajuns în 

aroganța noastră la concluzia marelui Bang, nu 

înseamnă că Dumnezeu nu există. 

Voi toți acești falși proroci și dumnezei ar trebui 

să îngenuncheați și să cereți iertare speciei umane 

care v-a dăruit încrederea și viața ca s-o onorați și 

să o serviți. Să nu credeți voi că toate mărturiile 

lăsate de civilizațiile trecute, despre cunoaștere și 

călătorii printre stele în laboratorul creației 

Domnului nu sunt adevărate. Dimensiunea 

conștiinței și imaginației omului e infinită și dacă 

îi dăm șansă, ni se va așterne la picioare. Noi în 

aroganța și mândria bolnăvicioasă a sufletelor 

slabe și inculte, ne tăiem craca de sub picioare și 

orbiți nu vedem mesajul străbunilor, al 

aproapelui, AL ATOT PUTERNICULUI și 

FĂCĂTORULUI NOSTRU - DUMNEZEU. SĂ 

ÎNVĂȚĂM APRECIEREA ȘI RECUNO-

ȘTINȚA PENTRU VIAȚĂ. 

Ce se întâmplă azi, e că ne rupem tot mai mult de 

Suflet și Conștiință. Că trăim ca sclavi ai 

tehnologiei și banului și uităm de intelect și 

inteligență. Stau și mă rușinez când îi aud pe 

toți  pretinzând că sunt făcuți după chipul și 

asemănarea Domnului - și atunci STRIG!:  E 

DUMNEZEU O MOLUSCĂ??? Întreaga planetă, 

credeți că trebuie să se ploconească în față 

banului și a tehnologiei??? TREZIȚI-VĂ!!! 

Toate invențiile, în general privind în istorie au 

fost făcute de oameni singuri, independenți. 

Societatea este dogmatică și restrictivă, vrea să 

controleze totul prin legi și reguli (vorba lui 

Albert Einstein – toți știm că nu este posibil până 

vine unul care nu știe și o face), adică nu permite 

cu ușurință idei noi. Societatea vrea să controleze 

totul. Libertatea în creație crează probleme celor 

de la putere. Ei ascund totul. Omul a trecut de la 

respectul pentru Creator la respectul pentru 

Gânditor. Renunțând la Dumnezeu (pentru asta îi 

acuz și pe cei din Vatican că țin sub sechestru 84 

de km de rafturi cu cărți și documente de la Arca 

lui Noe încoace, prin a căror învățăminte ar fi 

adus conștiința umană mai aproape de 

ADEVĂR). Tot ce facem este împotriva firii 

omenești, a vieții. Trupul e doar anatomic, însă 

natura vieții nu stă doar în corp, ci și experiențele 

tale actuale și în cele înmagazinate de memoria 

ADN-ului tău. Toți suntem unici și această 

unicitate, identitate este ignorată azi de societate. 

Toți avem vise pe care dorim să le împărtășim. 

Nu ne luați acest DREPT! 

Vorbele marelui mistic, Sadhguru îmi sună în 

minte: „Conștiința e Oceanul, tehnologia - o mică 

insulă.” „Prea multă democrație în artă și deloc în 

societate”, ca să închei cu Fran Lebowitz. 

Independența și curajul ei m-au fascinat. Aici am 

ajuns. Toți tac. 

 

 

Ştefan Lucian MUREŞANU 

 

SATUL VATRĂ A CIVILIZAȚIEI OMULUI, 

LUMII, PĂMÂNTULUI 

   Motto: ”Mândria satului de a se găsi în centrul 

lumii şi al unui destin ne-a menţinut şi ne-a salvat 

ca popor peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a 

lăsat ispitit şi atras în „istoria“ făcută de alţii 

peste capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic 

neatins în autonomia sărăciei şi a mitologiei sale 
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pentru vremuri când va putea să devină temelie 

sigură a unei autentice istorii româneşti.” (Lucian 

Blaga) 

Priviți societatea acestui mileniu.  

Decădere, este foarte căzută în mrejele 

adâncite ale extazului neantului, abisului 

irecuperabil a opririi în deziluzii a lumii spre rău. 

Dacă în comunitățile sătești, educația se 

moștenea și se menținea din interiorul familiei 

către exterior, marea comunitate, dacă era 

percepută ca un rod al respectului omului față de 

om, constituia un fapt al recunoașterii tradițiilor 

ca forță civilizatoare impusă de masa de săteni 

vârstnici, ei erau cei care impuneau respectul 

pentru că știau să respecte. 

 

 

 

 

 

 

(fig.nr.1) 
             Astăzi, și cei tineri  și cei în vârstă au 

căderile lor morale, un libertinism dezagreabil 

Atâta timp cât respectul, ca manifestare 

conștientă a educației și culturii, se pierde, 

societatea decade, alunecă spre libertinism. A nu 

se confunda acest concept retrograd susținut de 

incomparabilii lumii cu cel de de liberalism care 

are cu totul o altă nuanță, unde educația este 

susținută de cultură prin școală, instituții 

depolitizate superioare formării omului pentru 

societate, însă în interiorul ei, se poate ușor 

implementa imoralitatea ca un concept al vieții 

moderne, o viață lipsită de griji în care lumea 

înavuțită peste noapte formată din politicieni 

corupți, interlopi și noua pătură socială numită 

dezvoltatori. În satul tradițional, oamenii nu se 

înavuțeau de dragul acestei metehne a răului de a 

avea peste măsura bunului simț a consumului 

normal. Să credem, totuși, că omul bogat al 

satului era un om înstărit prin muncă, efort fizic 

al lui și al familiei pe care o avea și prin 

înțelepciune, existând teama de divinitate. 

Nimeni din lumea aceasta nu a plecat și nu pleacă 

fără să-și primească pedeapsa cuvenită pentru 

răul gândit și făcut împotriva semenului său. Este 

o ordine realizată a Universului, lege care nu dă 

greș niciodată. Nu te poți bucura de un rău făcut 

aproapelui tău care este creație a acestui Pământ. 

Filosofii au dezbătut îndelung această teorie a 

reversibilității, iar fizicienii au reușit 

materializarea acestui fapt. Nu mi-am propus să 

intru în istoria evoluției spirituale a lumii, dar voi 

preciza că una din marile științe ale căutării 

existenței divine, fizica, a găsit răspunsul în 

Biblie.  

Oamenii satului slujeau cu credință 

adevărului biblic și treburile comunității mergeau 

bine. Era o lege a vieţii ca oamenii să se 

rânduiască într-un timp menit, firesc al unirii 

bărbatului cu femeia şi să-şi ridice o casă a 

teminiciei, un rost după toate datinile strămoşeşti. 

Se căuta locul casei, se sfinţea, se trasa în formă 

de dreptunghi conturul casei, iar apoi începea 

aducerea celor necesare ridicării ei. Nu lipsea 

nimic din care noua casă să aibă de trebuinţă şi să 

nu se găsească la îndemâna celor care o 

construiau. Am întreprins o cercetare etnologică 

într-un vechi sat dobrogean. Bătrânii din satul 

Goruni, pentru că de acest sat vorbesc în 

rândurile care urmează, fost Velichioiu, din 

scobitura Podișului Dobrogei, ce se alătură 

graniţei bulgăreşti, spre Cainargea, spuneau că 

moşii lor rânduiau intrările spre răsărit, ca atunci 

când pătrundeai în casa omului să vezi pe 

peretele camerei mari, sala de primire şi de 

servire a mesei în zilele de sărbătoare, icoana 

Sfintei Fecioare cu pruncul Iisus. Satul a fost 

cândva locuit de turci, iar ei, românii creştini ai 

locului, au căutat să se identifice prin acest lucru: 

”…incinta cu care se întreţese profanul cu 

sacrul şi în jurul căreia gravitează o mare 

parte din universul mirific de făpturi şi 

acţiuni descrise de mitografi sau 

interpretate de mitologi.” 

(Vulcănescu,1987:448) 

 

Forma patrulateră a casei ar putea 

constitui  o imitaţie a dreptunghiului construit din 

lemn în care se aşeza trupul celui ce pleca dintre 

vii în lumea de dincolo, o continuitate într-o altă 

dimensiune existențială. Spunem acest lucru şi ca 

un fapt al constatării construcţiei, cândva 

circulare a casei, în vremurile îndepărtate ale 

lumii satului geto - dac a formei ciste a mortului, 

în urma descoperirilor arheologice care au avut 

loc la Cernavodă şi Casimcea, unde au fost 

descoperite morminte cu înhumări în poziţie 

chircită, dar şi la Cârna sau Sărata Monteoru: 
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”…un fel de cutii formate din lespezi de piatră, 

asamblate prin fixarea lor în pământ în jurul 

mortului” (Cojocaru, 2008:32), fiind aşezat 

chircit, lespezile luau formă circulară. Geometria 

casei de dincolo îşi avea corespondentul 

geometric în casa în care se trăia viaţa, şi unde 

faptele bune se considerau măsură a trecerii 

uşoare în lumea cealaltă, pe uşa vieţii eterne. Uşa 

avea să aibă aceeaşi formă dreptunghiulară a 

casei, aceeaşi importanţă simbolică, unde cele 

patru colţuri sugerau cele patru însemnări 

existenţiale ale aşezării lumii: răsărit, apus, 

miazăzi şi miazănoapte. Patru drepte ce uneau 

dimensiunile universului perpendicular pe axa 

pământului, formând adăpostul întregului 

patrimoniu familial, atât cel material, cât şi cel 

spiritual. Casa (fig.1) desăvârşea taina făuririi 

familiei: “…şi a zidit o cetate şi a numit cetatea 

după numele fiului său…” (Anania, 2011:32), aşa 

cum în zilele noastre proprietatea poartă numele 

celui care o ridică şi în care îşi poartă de grijă lui 

şi urmaşilor lui. 

Satul Goruni, aşezat în Podişul Oltinei, în 

partea de sud - vest a judeţului Constanţa, cândva 

purta numele turco - tătar Velichioiu, provenit 

din două cuvinte Veli – Chioiu (din lb. turcă: veli 

= protector, ocrotitor, părinte și köy = sat). 

Familia Joldeș, în fapt, un membru al familiei, 

trecut de șaptezeci de ani, ne-a fost ghidul pe 

toată perioada cât am vizitat satul: veche, foarte 

veche această așezare, mi-a spus bătrânul: locuită 

în străvechimi de daci, apoi de tătari urmați de 

turci, pentru că erau foarte aproape de hotarul 

bulgăresc de acum, iar Bulgaria era plină de turci, 

mai puțin tătari la vremea aceea pentru că se 

așezaseră destul de mulți în zona Constanței și a 

aeșzărilor apropiate. Satul nostru aparţinea 

judeţului Durostor, atunci când Cadrilaterul era în  

hotarele României (Manuilă, 1943:226). 

 

 

 

 

 

 

 

(fig.nr.2) 

 ”Românii s-au înțeles bine cu ei, așa 

suntem noi, popor cumsecade, primim cu drag pe 

oricine vine cu gânduri bune. Numai că ei, la 

început, au tot omorât dintre ai noștri...”. A făcut 

o pauză, şi-a făcut palma streaşină, fixând-o pe 

frunte, deasupra ochilor, a privit lung zarea cu 

dealurile, cândva pline cu viţă-de-vie, m-a privit 

pieziş cu ochii lui mici, de viezure, şi a continuat: 

”trecând timpul, s-au mai îmblânzit că au văzut 

că suntem oameni cu inimă.” 

M-am întrebat mult timp ce ne-am fi                                                                 

făcut dacă nu ar fi existat trecerea noastră prin 

timp. Privesc satul şi observ casele reîntinerite, 

nu multe, pentru că în acest sat, până în anul 

1989, existau aproape două sute de familii cu o 

viaţă liniştită, cu copii care alergau veseli pe 

uliţele satului sau pe dealurile înverzite, mergeau 

la şcoala cu clasele I - IV din sat, unde o singură 

învăţătoare preda copiilor grupaţi pe vârste şi pe 

clase. Aveau şi o clinică cu medicul satului, care 

venea din comuna Lipniţa. Era şi un magazin 

alimentar aprovizionat periodic de maşini 

speciale cu produse alimentare, chimice, electrice 

și ferometal. Pâinea, femeile satului şi-o procurau 

singure, pe vatră, în cuptoarele special amenajate. 

Bărbaţii munceau pe câmp, iar producţia de 

struguri însemna mult pentru locuitorii din 

Goruni. Era şi un S.M.T. (Staţiune de maşini şi 

tractoare) unde meseriaşii se întreceau în 

îndeletnicire. Grădinile se întindeau atât în faţa 

caselor cu câte două şi mai rar cu trei camere, 

pline cu legume și pomi roditori, dacă spaţiul le 

permitea, în lateral şi chiar în spatele 

gospodăriilor, unde se rânduiau coteţele cu 

păsări, porci sau cornute. Erau oameni gospodari. 

Cei care, atunci, în anul 1989, erau oameni în 

puterea cuvântului astăzi nu mai sunt, au rămas 

puţini dintre urmaşii lor, însumând aproape un 

număr de 50 de familii în tot satul. Mulţi dintre ei 

au plecat spre marile oraşe ale ţării şi chiar în 

străinătate și vin rareori la cei care îşi duc traiul 

în satul înfloritor de odinioară. Am constatat o 

bună convieţuire a sătenilor şi nici nu se mai ştie 

care au avut cândva strămoşi tătari sau turci, 

pentru că ei îşi spun români. Au rămas aceiaşi 

iubitori ai locului şi muncesc pământul pentru 

roadele acestuia pe care le împart copiilor care 

locuiesc la oraşe. Familiile de acum sunt urmașe 

ale refugiaților români ardeleni, odată cu teroarea 

hortystă, ortodocși evlavioși care s-au așezat, în 

preajma anului 1916, în acest loc unde  au ridicat 

case, iar prin munca lor s-au ridicat în măsura 

tuturor celorlalte sate ale Dobrogei şi s-au 

amestecat în timp cu cei născuţi între aceste 

hotare ale satului. Dintre familiile vechi, mi s-au 
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spus că mai sunt cei care se numesc Joldeș, 

Juncu, Corcheș, Acsente și altele câteva care au 

avut feciori să le ducă numele. Se ocupau cu 

agricultura, cultivând pe ogoarele ce înconjoară 

satul de-o parte și de alta grâu, porumb, bumbac 

și tutun. Când se cultiva tutunul toate gardurile 

gosopodăriilor satului erau împodobite cu 

şiraguri de frunze de tutun arămiu, agățate la 

uscat. Măgarii erau animalele des întâlnite la 

tracțiune, la căruțele (fig.2) grele sub povara 

recoltelor. Pământ aveau destul. Nu era familie 

care să aibă mai puțin de cinci hectare. Cultivau 

pe pantele Dealului Oltina și vița-de-vie, peste 

care, deseori, era lăsată să cadă bruma, pentru că 

vinul avea o altă aromă și tărie. Strugurii erau 

mari și de soi, viță hibridă și nobilă a căror 

ciorchine ajungea până la patru kilograme şi 

jumătate. Femeile purtau ii cusute de mâna lor şi 

o fustă neagră, cu marginile brodate, din bumbac, 

pentru că ei cultivau și țeseau bumbacul. Casele, 

într-una din camerele ale căror ferestre dădeau 

spre răsărit, erau dotate cu războaie de țesut 

(fig.3). Aceste războaie erau făcute de localnici și 

reprezentau o întreagă industrie textilă. Carpetele 

(fig.4), acele covorașe care se puneau pe pereți 

atât pentru decor, cât și pentru căldura camerei, 

se țeseau cu mare îndeletnicire ca și covoarele și 

preșurile din resturile care rămâneau în urma 

țesăturilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            (fig.nr.3) 

 

Toate camerele aveau forma geometrică a 

dreptungiului, însumând spațiul ce alcătuia 

întreaga casă. Și astăzi își păstrează aceeaşi 

formă chiar dacă au început, nu multe, trei chiar 

la intrarea în sat, să se ridice case noi, cu etaj. 

Casele, dintre cele vechi, sunt așezate pe pământ,                                                             

peste care s-au bătut dușumele de fag, punându-

se .apoi covoarele și preșurile țesute de 

gospodine la război. Se săpa, la începutul 

construcției casei, o groapă adâncă în care se 

înfigeau parii de susținere, pari groși, unși cu 

catran, lăsați să se usuce apoi, după care începea 

zidirea. Casele se ridicau din piatră, că aveau din 

folosință, temelie trainică bătută și așezată cu 

rost, de nu pătrundea apa. Aveau și pivniță în 

holul care făcea trecerea de la una din camere 

spre bucătărie. Acolo își țineau iarna merindele, 

murături, brânză murată, carnea afumată, cârnații, 

legumele și tot ceea ce ținea de pregătitul 

mâncării, că lipsă nu duceau de hrană. Munceau 

mult, de la răsăritul soarelui și până la apus. Se 

întorceau istoviți acasă, din primăvară până 

toamna târziu. Iarna erau cu familiile și, atunci, 

făceau planurile pentru anul ce avea să vină. 

Pentru ei, de altfel ca pentru toți românii 

ortodocși, Crăciunul reprezenta marea sărbătoare 

a anului, Nașterea Domnului Iisus Hristos, fiul lui 

Dumnezeu și al Fecioarei Maria. 

Trecând cu bacul de la Călăraşi şi 

mergând apoi pe șoseaua ce duce spre Constanța, 

te oprești, la un moment dat, și o iei pe un drum 

pietruit, larg, spre dreapta, parcurgând aproape 

cinci kilometri spre satul Goruni. Gospodăriile 

satului Goruni sunt distribuite de o parte şi de alta 

a drumului, denumit Strada Principală, care face 

legătura cu Carvăn, altă localitate cu oameni ce 

își duc viața într-un loc binecuvântat și ferit de 

nevoi. Unele dintre aceste gospodării sunt 

cățărate pe dealurile ce împrejmuiesc vatra 

satului, dealuri împădurite, cu vulpi care dau tot 

timpul anului târcoale caselor, sfâșiind, când au 

prilejul, păsările din ogradă. Mai sunt și lupii, alţi 

prădători cu care oamenii locului se confruntă, ce 

se abat iarna în gospodăriile lor. Iarna, bate 

crivățul şi șuieră ameninţător prin hornuri, 

culcând, de multe ori la pământ, copacii înghețați 

ai pădurii, tronsnind  noaptea şi înfricoşând cu 

zgomotul lor pe cei nevoiași și temători de astfel 

de manifestări ale naturii.  

Cum ajungi la capătul celălalt al satului, 

pe care îl baţi în mai puţin de o jumătate de oră, 

spre Carvăn, apare un drum pietruit, foarte vechi   

ce duce spre localtatea bulgărească Cainargea, 

așezări locuite în vremuri de demult de marele                                                                   

neam al tracilor, neamul strămoșilor noștri.  

 

 

      

 

 

 

 

(fig.nr.4) 
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Familia satului Goruni se compunea din 

mulți membri, casa fiind cea părintească, de tipul 

celor cu două – trei încăperi şi tindă pe mijloc. 

Casa strămoșească strângea între zidurile ei, 

căptușite cu chirpici, generații, în special, de 

parte bărbătească pentru că fetele se măritau și 

plecau de la părinți, după obicei, la aleșii inimilor 

lor. Erau case unde conviețuiau, împreună cu 

părinții băieților, una sau două nurori, iar caselor 

li se ridicau şi alte încăperi, camere care să-i 

găzduiască. Cu timpul, ajutați de părinți, băieții 

își construiau propriile case, pentru că materie 

primă se găsea din belșug. Dintre toate încăperile, 

una era folosită  ca locuinţă permanentă, 

observând că, întotdeauna, era camera ce dădea 

spre curte, pentru ca supravegherea întregii 

gospodării să îi fie la vedere. O alta, care dădea 

spre stradă, era păstrată drept cameră curată, 

pentru diferite evenimente şi pentru musafiri. La 

casele din satul Goruni, se îmbină stilul de case 

din Transilvania, zona centrală a acesteia, cu cel 

din Dobrogea, în special zona Călăraşilor. 

Gardul, care împrejmuia întreaga gospodărie cu 

dependinţele aflate în dotare, se confecţiona din 

nuiele împletite, având ca bază un postament 

integrator, un zid din chirpici, de vreo douăzeci 

de centimetri, ce constituia baza şi pe care se 

fixau butucii, cam de un metru, un metru şi 

jumătate înălţime, de care se prindea, prin legare 

cu nuiele, gardul împletit sau cu cuie mari. La 

ridicarea casei participau cei care cunoșteau 

zidărie, tâmplărie. Meseria ce se căuta la 

începutul secolului al douăzecilea în acest sat era 

însă cea de zidar. Aceasta, până când oamenii s-

au așezat de-a binelea pe acest pământ românesc, 

locuit cândva de turcii și tătarii migratori. Din 

planul locuinţei, era nelipsit târnaţul
1
, aşezat de-a 

lungul întregii faţade şi mărginit adesea de stâlpi. 

”Românii ardeleni au plecat de pe pământurile lor 

urgisiți de unguri, oameni răi, spuneau bătrânii 

satului: ne jefuiau și ne omorau în stradă, nu 

                                                           
1
. târnáț, târnațuri, (tărnaț), s.n. – (reg.) Pridvorul 

casei. Prispa din fața casei închisă cu o balustradă 

de scânduri cu stâlpi uniți în partea superioară cu 

o cunună (Șainelic, 1986:74); șatră (ALRRM, 

1971:251). Cuvânt preluat în maghiară sub 

denumirea de tornác, sensul fiind de „cerdac, 

prispă”.  

țineau cont că e copil, femeie sau bătrân. Ai 

noștri erau plecați pe front și mureau pe capete, 

veneau înștiințările de pe front și doar auzeam: a 

murit feciorul lui Juncu, ăl mare, sau feciorul lui 

Joldeș, sau Man, Negru și câți feciori de-ai noștri 

nu s-au jertfit pe front, pentru zilele de azi.... 

Apoi, au trecut la schimbarea numelor noastre. 

Cunosc familii de români care au devenit peste 

noapte Fekete, în loc de Negru, Sandor, în loc de 

Sandu sau Alexandru și altele. La unii, 

modificarea se făcea la Primării, unde erau 

primari și notari unguri. Se trezeau peste noapte 

cu numele schimbate și, dacă încercau să refuze 

să primească noile documente de identitate erau 

arestați și... apoi omorâți. Au plecat atunci mulți 

români din Ardeal. S-au împrăștiat în lumea 

satelor românești. Aici, bătrânii mei au găsit 

așezați, cu totul vreo sută cincizeci de turci și 

tătari. Cam neglijenți cu pământul. Fumau mult și 

se așezau, cât era ziua de lungă, în tindă, pe 

perne, cu picioarele încrucişate, turcește. 

Cultivau tutunul. De la ei, ai mei au învățat cum 

să-l recolteze, când să pună frunzele la uscat și 

tot procesul acela tehnologic.” Băteam la pas 

satul, nu era atât de mare încât să te obosească, 

am spus mai sus că, în momentul în care aștern 

aceste rânduri pe hârtie, abia număra peste 

cincizeci de familii. Bătrânul privea și la stânga și 

la dreapta, vorbindu-mi calm, urmărindu-mă cu 

ochii lui albaștri, pe sub cozorocul șepcii negre 

pe care o avea pe cap: ”am trecut pe lângă casa 

 lui Corcheș
2
, a cincea după cea a lui Juncu. Sunt 

veri, neamuri și cu mine și cu tine. Verișoară cu 

                                                           
2
. Victor Corcheş, prozator, istoric literar, 

publicist. Născut la 5 august 1934 în satul 

Velichioi (Goruni), judeţul Constanţa. Absolvent 

al Facultăţii de Filologie (secţia critică literară), 

Bucureşti, 1965. Profesor. Debutează în anul 

1969, în revista "Tomis". Se afirmă cu studii 

despre Dimitrie Stelaru şi despre cultura şi 

literatura în Dobrogea. În paralel, scrie şi proză. 

Colaborează la "România literară", 

"Manuscriptum", "Literatorul", "Orizont", 

"Tomis", "Litoral", "Thalatta", "Cuget liber", 

"România de la Mare" şi altele. Activitatea 

publicistică o concretizează prin redactarea 

revistelor "Thalatta" şi "Citius, Altius, Fortius". 

Îngrijeşte ediţiile de autor: Dimitrie Stelaru, 
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Zanfira a lui Juncu, măritată Spirea, în Călărași, 

și cu ceilalți frați ai ei. Au plecat aproape toți 

copiii lui Juncu din sat. Mai puțin Marin şi Cuţi. 

Lui Marin i-au murit două neveste. Au fost 

vremuri grele, dragul meu, și ne-am adaptat. 

Când au venit aici, părinții noștri, erau copii mici, 

iar bunicii noștri erau tare tineri. Suntem foarte 

credincioși. Ortodocși cu mare teamă de 

Dumnezeu. Ne-am legat de meleagurile astea și 

le-am muncit din zori până în noapte. Câtă 

muncă, băiete! Dar avem tot ceea ce ne trebuie. 

Mai sus e biserica”, continuă el, după ce îmi 

prezentase câte ceva despre oamenii satului, 

căutând să mă familiarizeze cu oamenii locului. 

”Anul trecut a primit Hramul Nașterii Sfintei 

Fecioare Maria, pe 8 Septembrie 2015. A fost 

sărbătoare, fețe bisericești și primarul și notarul, 

ehe... lumea bună. Preotul vine din Lipnița...”. L-

am întrerupt, întrebându-l cu multă curiozitate 

dacă în sat mai sunt familii de turci sau de tătari? 

A zâmbit și mi-a spus: ”Ei erau comozi, neam de 

asiatici. Nu mai sunt demult, au plecat la oraș, 

spre Băneasa. Pământul se ară, nu se fumează!” 

Am zâmbit, privind gospodăriile aliniate de-o 

parte și de alta a drumului. Bătrânul Joldeș își 

avea casa cocoțată pe o pantă a dealului, acel tip 

numit “casă cârnă” ce cuprindea în planul ei trei 

încăperi aşezate în unghi drept: două camere 

ocupau o latură a casei, iar cealaltă cameră se afla 

situată pe un plan perpendicular cu acestea. Ca 

material de construcţie, la astfel de case, era 

folosită, de obicei, cărămida sau chirpiciul pentru 

pereţi, după care erau văruiţi. La acoperiş, se 

folosea ţigla. Satul nu se evidențiase în timpul lui 

cu ceva tradițional. Construcția caselor îmbina 

forma de câmpie cu cea de munte. Cele care erau 

așezate pe pantele dealurilor Oltinei aveau 

temelia din piatră, cu acoperișurile țuguiate să 

poată aluneca zăpada sau apa ploilor care erau 

abundente, până toamna târziu. Podurile caselor 

erau frumos amenajate, cu rafturi cioplite de 

mâna bărbatului, pentru proviziile de iarnă şi 

bârne groase unde se băteau cuie şi se agăţau 

                                                                                                 

Aurel Dumitrescu, Constantin Scrima, George 

Duma; în colaborare – Alexandru Gherghel, 

Dumitru Olariu, Liuben Dumitru, Dimitrie 

Batova, Vasile Culică, Boris Deşliu. Cf. 

Informațiilor din familie. 

funiile de ceapă şi usturoi, pieile de oi, puse la 

uscat. Aici, se depozitau şi preparatele din carne, 

de la Ignat până primăvara, târziu, pentru că 

frigul le dădea pace abia după începutul lunii 

iunie. Acoperișurile erau construite cu susținători 

din lemn tare și acoperite cu ţiglă, unii puneau 

chiar tablă, pe care o dădeau cu grund și apoi cu 

două straturi de vopsea. Interiorul casei se afla în 

administrarea femeii, care deretica şi trebăluia tot 

timpul cât bărbatul se afla pe câmp, la arat sau în 

pădurea care domnea peste scorbura dealurilor, 

între care se așezase vatra satului, nu de români, 

ci de tătarii și turcii care s-au dorit să fie cât mai 

aproape de hotarul bulgăresc, devenit pașalâc. 

Satul, spun bătrânii, datează cam de pe la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, pe când 

Cadrilaterul aparţinea României, după istoria 

vechilor traci. Așezarea are farmecul ei, liniștea 

deplină, calmul oamenilor, robotitul surd din 

gospodăriile lor. În Buletinul Oficial nr.39 din joi 

23 Mai 1891 se specificau următoarele: Canara - 

Velichioi pendinte (dependentă) de comuna 

Carvan, suprafața 2 ha aproximativ, conține 

piatră de var și construcții; garanția provisorie lei 

200. (Monitorul Oficial, 1891:907). Copii nu mai 

sunt, s-au risipit odată cu creșterea lor, pe la 

orașe, în vârtejul vieții care i-a îndepărtat de 

munca câmpului, a grădinăritului, a culesului 

fructelor, a îngrijirii animalelor şi a casei 

ţărăneşti. Școala, o clădire dreptunghiulară, fără 

etaj, cu vreo trei încăperi, acum este închisă de 

mai bine de douăzeci şi ceva de ani. Nimeni nu 

mai învață în această clădire a luminii, a 

cunoașterii. Începe o eră a necunoașterii, o eră a 

poftelor, a lumii, oamenii au început să fie din ce 

în ce mai puțini. (Va urma) 

 

 

 

Dr. Stelian Gomboş 

  
Aproapele omului contemporan sau despre 

iubirea acestuia 

 

 Aproapele meu, al omului contemporană 

este fratele şi semnul meu, oricare ar fi acesta, pe 
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care eu, sunt chemat să-l iubesc , ca pe mine 

însumi, fiindcă am această poruncă de la Domnul 

nostru Iisus Hristos , Care este, “ieri, azi şi în 

veci Acelaşi”, şi care mi-a spus că, în aceste două 

porunci, a iubirii lui Dumnezeu şi a iubirii 

aproapelui meu, stă “toată legea şi proorocii”.  

 Altfel spus, această poruncă a lui Iisus 

Nazarineanul vine, de fapt, din Vechiul 

Testament – care-i limitează aplicabilitatea la 

membrii unui acelaşi cuplu: Să nu te răzbuni cu 

mâna ta şi să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, 

ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi (Levitic 19, 18).  

 Noul Testament, însă, i-a lărgit aplicarea, 

făcând din fiecare om un subiect al iubirii. Felul 

în care această poruncă este exprimată la modul 

imperativ: Iubeşte, Să iubeşti (cf. Luca 10,27), 

clarifică faptul că iubirea este o poruncă 

dumnezeiască şi nu doar o simplă mişcare 

afectivă. Iubirea este, aşadar, obiectul unei legi a 

cărei semnificaţie se rezumă în aceea că trebuie 

să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi. 

 Ideea subiacentă în Vechiul Testament 

este că există o legătură între păzitorii Legii. 

Aceştia aparţin cu toţii poporului celor drepţi. Ei 

se pretind a fi uniţi prin legătura sfinţeniei. În 

acest context, a iubi înseamnă a întări entitatea 

divino-umană a poporului iudeu. 

 În altă ordine de idei, Mântuitorul Iisus 

Hristos nu ne face să aparţinem unui popor 

anume. Iubind, noi constituim poporul celor 

iubiţi. De aceea, Iisus a propus parabola Bunului 

Samaritean ca răspuns către învăţătorul de Lege 

care Îl întreba: Cine este aproapele meu ? La 

această întrebare, Domnul a răspuns printr-o altă 

întrebare: Care dintre aceşti trei ţi se pare că a 

fost aproapele celui căzut între tâlhari? 

Învăţătorul, răspunzând: Cel care a făcut milă cu 

el. Iisus i-a zis : Mergi şi fă şi tu asemenea (Luca 

10, 36-37). El a vrut să spună că tot omul ne 

rămâne străin, atâta timp cât nu luăm în 

considerare durerile şi singurătatea lui. Prin 

urmare, El nu ne cere să avem doar milă. Mila 

este rezultatul unui sentiment spontan. El vrea să 

ne spună că a iubi înseamnă a ajuta. Pentru Iisus, 

doar prin iubirea activă se constituie poporul 

celor iubiţi. 

 De ce oare Legea cere să iubim? Legea nu 

lasă pe nimeni să acţioneze după bunul plac. Ea 

nu cunoaşte iubirea-pasiune. Omul poate avea 

pasiuni pentru sau contra altora, după cum poate 

să nu aibă. Subiectul animozităţii lui poate muri, 

după cum i se poate întâmpla lui însuşi să piară. 

De moare în stare de ranchiună, moare despărţit 

de ceilalţi. Legătura care îl unea cu ei în sânul 

poporului sfânt este desfăcută. Dacă excludem pe 

cineva din iubire, ne excludem şi pe noi. De 

asemenea, Îl excludem şi pe Dumnezeu Care ne 

luminează unitatea existenţială. Or, este 

spus: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri (Matei 5,44). A 

iubi pe vrăjmaş înseamnă să te lepezi de orice 

duh de vrăjmăşie. Înseamnă să-l ajuţi pe vrăjmaş 

să se lepede şi el de aceasta şi, în orice caz, 

înseamnă a-l ajuta să se elibereze de excludere. 

 Dacă iubirea reprezintă un cod de 

conduită şi de viaţă între oameni, rezultă că ea nu 

este datorată calităţilor persoanei pe care trebuie 

să o iubim. Aceasta poate fi respingătoare în toate 

sensurile cuvântului. Cu adevărat, nu oricui îi 

este dat să strălucească de dumnezeiasca lumină. 

Omul poate să nu fie dotat cu o politeţe rafinată. 

Se poate să nu fi fost atins câtuşi de puţin de 

civilizaţie.  

 Cu toate acestea, trebuie să-l iubim aşa 

cum este el, pentru a se naşte din nou. Noi nu 

iubim pe cineva pentru că acesta merită sau ca să 

ne răsplătească. Sufletul poate să-i fie avar, arid 

şi lipsit de toată bunăvoinţa. Toate acestea nu 

trebuie să ne frâneze, căci noi trebuie să trăim din 

harul pogorât de Sus. Acesta trebuie să ne fie de 

ajuns. El ne transformă pustiurile în Rai. Când 

Dumnezeu ne este suficient, trăim în plinătatea 

fiinţei noastre. Putem fi ispitiţi de cutare sau 

cutare alt mod uman. Aceste moduri pot să ne 

trezească râvna sau chiar, uneori, să reflecte 

dumnezeieştile lumini. Orice ar fi, trebuie să 

rămânem în pustia iubirii, după expresia lui 

Mauriac, şi să trăim acolo în toată desăvârşirea, 

în măsura în care suntem conştienţi că suntem 

iubiţi de Dumnezeu. 

 Iubirea lui Dumnezeu ne salvează. 

Trebuie să realizăm că această iubire ne învăluie 

şi să nu mai cerem nimic de la celălalt. Uneori ni 

se întâmplă să simţim că afecţiunea cuiva faţă de 

noi este o reflectare a afecţiunii pe care ne-o 

poartă Dumnezeu. Toată valoarea iubirii afective 

ar fi să ne permită să realizăm paternitatea lui 

Dumnezeu. Dumnezeu poate fi descifrat prin tot 

ceea ce există în lumea aceasta. Lumea este o 

carte mare. Fericiţi cei care ajung să rostească 

Numele lui Dumnezeu la fiecare rând al acestei 

cărţi! 
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 Încercând să înţelegem mai în profunzime 

ce a vrut cu adevărat să spună Iisus Hristos în 

această poruncă, realizăm că aproapele este cel 

care este obiectul compasiunii noastre şi al slujirii 

noastre duse până la capăt. Iubeşte-ţi aproapele 

ca pe tine însuţi nu poate, aşadar, să însemne 

decât: „Iubeşte-ţi aproapele mai mult decât pe 

tine însuţi”. Ar fi superficial să spunem, de 

exemplu: „Dă-i să mănânce aproapelui tău tot 

atât cât mănânci tu”, căci situaţia celuilalt poate 

cere uneori ca tu să-ţi scoţi hrana din propria gură 

ca să i-o dai lui şi să te dezbraci ca să-l îmbraci 

mai bine. Echilibrul cantitativ între hrana ta şi a 

lui sau între hainele voastre denotă doar faptul că 

tu nu iubeşti cu adevărat până la capăt. Aceasta 

înseamnă că nu vrei să faci economia niciunui 

mijloc pentru a-ţi asigura o viaţă mai bună şi că 

nu vrei să dai decât din surplusul tău. Un 

echilibru de acest fel te încurajează în faptul de a 

exista, pe când iubirea semnifică adesea 

renunţarea la propria ta existenţă, pentru a-l face 

pe celălalt să trăiască. 

 Această poruncă nu şi-a luat toată 

plinătatea decât prin Cel care i-a iubit pe toţi 

oamenii, dându-Se chiar la moartea pentru ei pe 

Cruce. Dându-Se astfel, El i-a considerat mai 

importanţi decât propria viaţă. Prin exemplul Lui, 

ne aflăm justificaţi de a întrece porunca în 

înţelesul său iudeu, bazat pe iubirea semenilor, şi 

de a ajunge la această formulare: „Iubeşte-ţi 

aproapele mai mult decât pe tine însuţi”. 

Săvârşind dumnezeiasca iubire pentru noi în 

Hristos, noi murim lumii sau, mai bine zis, noi 

facem ca lumea să moară în noi. Devenim 

conştienţi că nu existăm prin noi înşine. Încetăm 

să dăm importanţă la ceea ce suntem. Credem cu 

tărie că Iisus Hristos, prin moartea Lui, ne dă 

existenţă. Făptura noastră, înnoită astfel, se 

transformă într-o altă făptură, cea a celuilalt, pe 

care îl regenerează şi-l redă vieţii. 

 Trebuie, deci, să iubim independent de 

înclinaţiile sau de defectele celui pe care îl iubim. 

Nici nu este nevoie să avem legături permanente 

cu cel pe care îl iubim întru Hristos. Acesta poate 

avea nevoie de noi astăzi şi să-şi fie suficient 

sieşi mâine. Putem să-l fi ajutat mult sau chiar să-

l fi susţinut mult timp. Măcar de-ar fi numai 

aceasta. Trebuie să fim întotdeauna pregătiţi să 

ne întoarcem faţa spre un altul care are nevoie de 

compasiunea noastră. Chipul celuilalt devine 

astfel pentru noi Cel al lui Hristos. Este evident 

că spunând: Flămând am fost şi Mi-aţi dat să 

mănânc (Matei 25, 35), Iisus vorbea despre 

foamea flămânzilor, iar nu despre propria foame. 

Datorită faptului că suntem oameni, filantropi şi 

slujitori, trebuie întotdeauna să fim atenţi la 

nevoile celor cărora le slujim: întotdeauna 

prezenţi, prompţi în a consola şi a îmbărbăta, gata 

de a sătura, dispuşi să dăm sfat. De îndată ce o 

nevoie este adusă atenţiei noastre, trebuie să ne 

facem apropiaţi şi să ne dăruim. 

 Se întâmplă ca cel pe care îl ajutăm să fie 

mişcat de atenţia noastră şi să ne-o redea în 

afecţiune, făcându-ne un loc în inima lui. Atunci 

va trebui să fim cu băgare de seamă. Pericolul 

unei astfel de afecţiuni este acela de a ne face să 

credem în vreo oarecare importanţă a darurilor 

noastre. Aceasta nu ar trebui să aibă niciun loc în 

noi. Trebuie să veghem să nu fim nimic în ochii 

noștri. Îl iubim pe celălalt numai pentru că el 

realizează că este iubit de Dumnezeu. Dacă ne 

redă afecţiunea, am primit datoria noastră. Nu 

este ceva rău în aceasta, însă nu este deloc 

important. Singura importanţă a unei astfel de 

deschideri afective este de a-i face pe unii, şi pe 

ceilalți, să se transcende şi, prin urmare, să-i 

aproprie de Dumnezeu. 

 În realitate, Îi dăm lui Hristos – căci El 

sălăşluieşte în celălalt, îndeosebi în cel care este 

în nevoie. Iisus Hristos este Sărmanul prin 

excelenţă, Cel cu totul sărman. El nu a primit de 

la umanitate decât un refuz. Noi suntem, aşadar, 

cu El şi în El în toţi cei care suferă. Cel ce iubeşte 

şi cel iubit sunt unificaţi în unicitatea lui Hristos 

Care a răspândit prin sângele Lui darul ţâşnit din 

veşnicie din inima lui Dumnezeu. Cel ce rămâne 

în Dumnezeu  este singurul care ne face să 

sălăşluim în El. Dacă ne mulţumim să sălăşluim 

în celălalt, ne vom învecina totodată cu 

frumuseţile lui. Atunci trebuie să ne mulţumim 

cu puţin şi să nu ne săturăm. Este adevărat că 

afecţiunea se hrăneşte cu afecţiune. Este chiar cu 

putinţă ca în aceasta să se afle un tăciune 

dumnezeiesc. Însă, discernământul omenesc 

întors spre dumnezeiesc şi eliberat de eu jertfeşte 

eul, şi atunci Dumnezeu Se descoperă în ceilalţi. 

Important este de a-L transmite pe Dumnezeu şi 

credinţa noastră în el. Eu nu neg legitimitatea 

unei mişcări afective şi bucuria aflată în 

întâlnirea a două inimi. Este o recompensă care ni 

se dă. Cu toate acestea, nu trebuie să ne ataşăm 

de cel pe care îl ajutăm, căci scopul nostru este de 
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a-i întoarce chipul spre cel al Domnului, ca să-I 

mulţumească şi să acceadă la Viaţă. 

 Aşadar, atunci când mă gândesc şi mă 

refer la aproapele meu, pe acestea toate trebuie să 

le împlinesc, cu timp şi fără timp, în tot locul şi în 

tot ceasul! 

 

 

Al. Florin ȚENE 
 

 

Soarele în miturile românilor 

 Dacii şi geţii, strămoşii populaţiei din 

spaţiul carpato-danubiano-pontic, soarele 

biruitorul minunilor din Noaptea orfică a fost 

simbolul veşniciei, adică  al nemuririi. Să nu 

uităm de moştenirea pe care o avem de la 

Teogonia orfică unde Orfeu(Ορφεύς = Orfeus, în 

limba greacă), poet şi profet din mitologia greacă, 

fiul regelui trac (ramură din care făceau parte şi 

dacii) Oragrus şi al mzei Calliope, Orfeu este 

înfăţişat cântând geneza lumii şi a zeilor:”luna 

precum cărările soarelui îşi capătă semn sigur, 

pentru totdeauna în văzduh “(în Argonauticele 

lui Apollonios din Rhodos). 

 Alternanţa noapte-zi, curat-necurat, 

trecător-etern, zi-noapte, se va termina prin 

victoria luminii. În Imnul orfic al Demetrei 

descoperim glisarea de la dualitatea acestor puteri 

la victoria Soarelui, în care lumina soarelui , 

perceput ca un ochi văzător este preamărită şi 

folosită ca termen de comparaţie pentru toate cele 

văzute şi nevăzute. 

 Omul fericit de originea lui cerească, 

considerat ca fiu al Pământului şi al Cerului 

încărcat de stele, cum descoperim în Tăbliţele de 

aur din Petelita, concură cu zeii.Practic, nici 

Zeus n-a avut de la clipa primordială puterea 

luminii. Simina Noica şi C.Noica în Datinile şi 

credinţele poporului român,V.El.Niculiţă 

Voronca, Bucureşti, 1903 subliniază că mai 

târziu ciclopii Porontes, Steropes şi Arges, un fel 

de trinitate de titanide la începuturile lumii, 

proveniţi din căsătoria Cerului cu Pământul vor 

făuri fulgerele pentru Zeus. 

 Rolul fertilizator şi purificator al Soarelui 

a fost de mult acceptat şi unele studii au 

demonstrat.Este considerat centu al luminii, 

lumilor şi generator de viaţii.Soarele va deveni 

simbolul tuturor miturilor cosmice şi va alimenta 

direct sau indirect, prin alegoria şi semnificaţiei 

artei, ritualurilor şi ceremoniile legate de cultul 

reînvierii, regenerării naturii personificată în 

Dionysos, Osiris, Adonis, Attis, Pan, Diana.” 

Geţii aveau strălucitoare eresuri privind 

întunecările de soare, credeau că astrul dătător 

de viaţă era mâncat de balauri“, scria în prefaţă 

la Ovidiu, Metamorfozele, E.SP.L.A. 1957, 

Eusebiu Camilar. Şi Herodot atestă acest cult 

într-o viziune tulbure. 

 Dacii şi geţii şi-au făurit de-a lungul 

milenarei lor civilizaţii (aşi spune trăiri, fiindcă 

nu este vorba de civilizaţie la vremea aceea), un 

summum de obiceiuri, de tradiţiişi ritualuri axate 

la origine pe cultul soarelui ce reînvia 

natura.Acestea se celebrau în special primăvara şi 

la începutul iernii, în ajun de An Nou, astfel că, 

în acest context, creştinismul să pliat pe aceste 

obiceiuri. 

 Obiceiurile vieţii cele mai pregnante sunt 

străvechi, ritualurile închinate la naşteri, nunţi, şi 

morţi, inclusive cele legate de ocupaţiile omului. 

 Dimitrie Cantemir scria că 

Ursitele”…sunt două fete, care sunt de faţă la 

naşterea unui copil, înyestrânjhdu-l după nevoia 

lor cu însuşirile sufleteşti şi trupeşti şi 

predestindându-i toate cele bine şi de rău care 

trebuie să i se întâmple în tot timpul 

vieţii.“(Dimitrie Cantemir, op.cit, p.341.) 

 G.Dem.Teodorescu în varianta culeasă de 

dânsul Meşterul Manole (Poezii populare 

române, II.Bucureşti, 1885), soţia lui Manole, 

Caplea, se roagă să n-o mai zidească, însă 

Manole nu se lasă înduplecat, nu doreşte să 

încalce legământul şi-i răspunde cu inima frântă 

după ce termină zidirea: 

-Copilaşul tău, 

Pruncuşorul meu, 

Vază-i Dumnezeu, (…) 

 Analizând textul, acesta ne dezvăluie 

credinţa populară în ursitori. Acestea fiind zâne 

binefăcătoare, ce au menirea să continue cea ce 

n-a izbuitit soţia lui Manole, Ana. Motivul find, 

soarta “scrisă” de destin. 
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 La naştere scalda face parte din 

ritual.ritualul.Este baia purificatoare.La fel ca 

ninsoarea, albul ei simbolizează puritatea luminii 

solare.În acest frumos eveniment zânele vor unge 

pruncul desfăşat cu ninsoare în scopul de a 

trasimite pe cale magică ceva din puterile 

purificatoare ale Sfântului Soare, sub oblăduirea 

căruia rămâne pruncul fără mamă. Moaşa, iniţiată 

în toate problemele şi tainele naşterii, recita 

solemn, precum o ursitoare înbunată, urarea de 

bine şi de noroc a noului venit pe lume, apărut 

din împărăţia întunericului în lumea soarelui pe 

care, pentru a o parcurge: ”Cere cal de călare/ Şi 

o stea la pălărie/ Ca să treacă de pustie 

“(Simion Florea Marian, Naşterea la români,  

studio etnografic, Bucureşti, 1892.) 

 Invocarea ursitoarelor în cântece şi 

descântece face parte din magia verbală a 

orfismului asociată cu practice bazate pe 

medicina empirică, în care plantele de leac erau 

la mare preţ. Punctele critice ale zilei şi nopţii 

apar în descântec ca într-o teorie modern a 

bioritmurilor.Forţele miraculoase ale argintului 

viu, este vorba de mercur, sunt invocate întru 

apărare:”Din miez de noapte,/Din revărsatru 

zorilor,/Din sfinţitul soarelui, Din miez de zi,/ 

Din apusul soarelui,/Apără-mă/Curăţeşte-

mă,/Întăreşte-mă,/Şi mă fă pe mine/ Ca pe 

tine/Tot aşa de curat,/Tot aşa de luminat.“(N. 

Păsculescu, Literatura populară românească, 

Bucureşti, 1910). 

 Crai nou, luna, alături de soare, este 

icantată prin invocare într+un descântec cu 

accente de rugă ce conţine aproape toată recuzita 

demoniacă a celor care practicau magia:” 

Cunună-se crai nou/ Cu cunună de piatră 

scumpă/de mult preţ“ (G.Dem.Teodorescu, 

Poesii populare române, Bucureşti, 1885). 

 Cultul focului e la mare preţ preţ într-un 

descântec în care darul solar e alintat ca un copil 

năydrăvan:”Foc, focşorul meu,/ Eu te-nveselesc 

de două părţi “(Cf. Folclorul în Istoria literaturii 

române, I, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 

1970, p.57-58). 

 Cultul soarelui, al lunii şi al cerului 

împodobit cu stele şi luceferi îl descoperim într-o 

colindă de rit profan, apare esenţializat, sau mai 

bine zis simbolizat, prin “veşmintele lui Crăciun 

ălui bătrân”descries cu mare fast: 

”Jur-prejur de mânecele/ Lucesc stele/ mărunţele 

/“ Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Bucureşti,  

Librăriile Socec, 1914.) 

 Soarele cu lumina şi razele binefăcătoare, 

apare ca un lait-motiv şi în alte colinde, uneori în 

“vârful munţilor “, de unde-şi trimite razele” sub 

poalele brazdelor şi în lunca grânelor“(Cf. Sabin 

Drăgoi, 303 colinde cu text şi melodie,  Craiova, 

1931.) În colindele acestea bogăţia holdelor, a 

cirezilor, a hergheliilor e asemuită cu “soarele 

răsare ca o taină mare.” 

 Este interesant şi pregnant, de luat în 

seamă şi mai ales remarcat, e faptul că prin 

caracterul lor syncretic, ca manifestări originare 

ale folclorului românesc, colindele conţin în ele 

filoane ce prefigureayă balade, legend şi mituri 

cosmice din care nu lipsesc: soarele, luna şi 

stelele. 

 
Calendarul dacic 

 

 

 

Mihaela Mariana Cazimirovici 

 

 
 

Ștergerea ritmică a memoriei   

 

În minte, ceea ce nu este esențial sau ceea 

ce nu este folosit, mai degrabă, într-o perioadă de 

timp, se șterge, într-un anumit ritm. Și nu numai 

atât: ce nu e trăit cu intensitate nu se mai 

păstrează – emoția fiind cea care dă putere mai 

mare evenimentelor experimentate, pentru a fi 

ținute minte și rememorate, din când în când. 

În consecință, ceea ce se păstrează în 

memorie pare să fie ales cu conștiinciozitate, de 

propria minte, cu amprenta emoționalității cu tot, 

chiar dacă, de multe ori, episodul respectiv nu 

este recunoscut ca trăit cu intensitate de cel în 

cauză, din motive de orgoliu, subiectivism sau, 

pur și simplu, din neînțelegerea propriilor reacții, 

pentru-nceput – dar în cazurile dificile, la 
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intervenția unui specialist, putând fi scos la 

suprafață, prin terapie. 

Mintea face, așadar, o selecție în tot ceea ce 

trăim de-a lungul timpului, pentru a păstra în 

memorie ce are nevoie. Face, treptat, curățenie. 

Nu vorbim aici despre capacitatea noastră 

mentală, în mod cantitativ, ci de ceea ce 

păstrează mintea pe parcursul vieții noastre. Nu 

ne întreabă nimeni ce vrem și ce nu vrem noi 

personal să păstrăm în mintea noastră – 

excluzând acele lucruri pe care ni le dorim și le 

repetăm cu intenția de a le reține. Ea singură face 

selecția. 

Ne întrebăm, adeseori, de ce nu ne mai 

amintim anumite lucruri. Și nu avem răspunsuri. 

Deținem, în schimb, secvențe din acele momente 

și alte amintiri pe care nu ni le dorim. Acestea, 

culmea, ne marchează mai tare decât cele pe care 

le dorim. 

Pentru că le-am readus la suprafață de prea 

multe ori? Pentru că le-am dat, în acest fel, prea 

multă importanță? Sau pentru că le-am trăit cu 

mult mai multă intensitate? Se pare că răspunsul 

ar fi da, la toate aceste întrebări. 

Însă valoarea cea mare vine tot dinspre 

emoțiile trăite atunci și care rămân închise, timp 

foarte îndelungat, uneori, într-o stare de așteptare, 

practic, a unei izbucniri sau a unei provocări, mai 

bine zis, care să le scoată la iveală, într-un anumit 

moment. Neprevăzutul se petrece tocmai pentru 

că uitarea, aparentă, iată, s-a produs. Dar în 

adâncurile memoriei au rămas urmele unor 

experiențe sufletești de neșters, oricât de 

surprinzător ar părea acest lucru și, de neplăcut, 

până la urmă. Cel puțin de neplăcut, pentru că, de 

cele mai multe ori, revenirea unor probleme 

vechi poate să fie mai puternică decât situația 

inițială, care a provocat incidentul. Iar 

intensitatea trăirilor regurgitate îl poate surprinde 

pe cel în cauză. 

Așa că, indiferent dacă am constatat inițial 

că mintea are o capacitate de a șterge, ritmic, 

fragmente, mai mult sau mai puțin importante, se 

poate întâmpla, chiar și după intervale foarte mari 

de timp, să scoată la suprafață probleme grave 

nerezolvate. 

Tocmai aici a meritat să ajungem pentru a 

atrage atenția asupra acestui lucru, a murdăriei de 

sub preș, care e lăsată să existe fără a fi impusă o 

vindecare a problemei respective. Uitarea nu e o 

soluție fără a fi implicată aprioric vindecarea. Iar 

iertarea ajută, însă conștientizarea și schimbarea 

cursului vieții pe noile structuri rezultate sunt 

foarte necesare. Altfel, întoarcerea în timp, la 

momentul problematic, la o simplă apăsare pe 

butonul provocator se poate produce instantaneu 

și fără nicio avertizare. O imagine, un sunet, o 

legătură cu evenimentul inițial ar putea declanșa 

un tsunami emoțional, care ar depăși formula de 

la-nceput a acțiunii vătămătoare. 

Pare un scenariu dificil de urmărit în logica 

lui, însă ceea ce s-a prezentat aici reprezintă doar 

o perspectivă a dinamicii, pentru că, în viață, sunt 

multe variante, pe diverse niveluri de intensitate. 

Mintea poate păcăli. Iar speranța că 

anumite lucruri se șterg din memorie, într-un 

anumit ritm, nu asigură anularea lor, ele putând 

provoca o revenire a unor situații neplăcute. Ba, 

mai mult, se pare că unele se amplifică la ieșirea 

la suprafață, chiar și după un timp îndelungat. 

  

 

 

 

IN MEMORIAM: Acad. VASILE 

TĂRÂȚEANU (27.09.1945-08.08.2022) 

  

       Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist, s-a   

născut pe 27 septembrie 1945 în satul Sinăuţii de 

Jos, raionul Hliboca, Regiunea Cernăuţi 

(Ucraina). A fost membru de onoare al 

Academiei Române, membru corespondent al 

Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte, 

membru fondator al Societăţii pentru Cultură 

Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, 

membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 

Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România – 

Filiala Iaşi, şi director al Centrului Cultural 

Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi. 

În anul 1972 a absolvit cursurile Facultății de 

Litere de la Universitatea din Cernăuți. A lucrat 

ca redactor la ziarul Zorile Bucovinei (1969-

1981), apoi la Postul de Radio Kiev (1981–1991). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi


Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      29 

 
  

În 1989, alături de alți scriitori români din 

Cernăuți a fondat Societatea pentru Cultură 

Românească „Mihai Eminescu“. Din anul 2000 

este președinte al "Fundației culturale "Casa 

Limbii Române" din Cernăuți. A fost redactor-șef 

(sau director-fondator și editor) al gazetelor 

românești din Ucraina-Cernăuți:  

Plai românesc (1990–1994), Arcașul", "Curierul 

de Cernăuți", "Junimea etc. 

A debutat editorial, în 1981, cu Harpele ploii. 

Cărţi publicate: 

 Dreptul la neliniște (Ujgorod, 1984); 

 Linia vieții (Ujgorod, 1988); 

 Teama de înstrăinare (Chișinău, 1990); 

 Litanii din Țara de Sus (Timișoara, Ed. 

Augusta, 1995); 

 Litanii (Iași, 1996); 

 Pământ în retragere (Timișoara, Editura 

Augusta, 1999); 

 Și ne izbăvește pre noi (Timișoara, 

Editura Helicon, 1999); 

 Dinafară (Timișoara, Editura Augusta, 

2003) etc. 

 Ochean cu cioburi sângerânde (Cluj-

Napoca, Editura Dacia, 2005); 

 Infern personal, ediție bilingvă: în 

română și în franceză (Iași, Editura 

Danaster,2005); 

 Crucificat pe harta țării, Vasile 

Tărâțeanu – 60, volum omagial, 

(București, Editura Semne, 2005); 

 Aruncarea zarurilor, in Colecția 

Biblioteca Revistei „Convorbiri literare” 

(Iași, Editura Timpul,2005); 

 Orizonturi decapitate (Timișoara, Editura 

Augusta, 2005); 

 Degețelul salvator, versuri pentru copii, 

în colecția „Biblioteca revistei Făgurel 

(Cernauți, Editura Zoloti Lytavry, 2006); 

 Cimitir ambulant (Râmnicu Sărat, Editura 

RaFet, 2008). 

 Între spovedanie și rugă (Ploiești, Editura 

Premier, 2013);  

 Şi de o fi să mor (Râmnicu Sarat, Editura 

Rafet, 2014);  

 Balanță răstignită între pământ și cer  

(Râmnicul Sărat, Editura Rafet, 2015);  

 O sută și una de poezii  (București, 

Editura Academiei Române, 2018). 

Volumelor de versuri li se adaugă și două volume 

de publicistică: Iluzii și lanțuri (Craiova, Editura 

Scrisul Românesc, 2001) și Stâlpul de 

foc (Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2007). 

  

Vasile Tărâţeanu pentru operă poetică şi 

impresionanta activitate culturală a primit multe 

distincţii, premii şi medalii.  În anul 2000, pentru 

merite deosebite în studierea, editarea, 

promovarea sau interpretarea operei eminesciene, 

prin decret prezidențial i s-a conferit medalia 

comemorativă „150 de ani de la naşterea lui 

Mihai Eminescu”, iar în anul 2014 pentru 

întreaga activitate a fost distins cu Ordinul 

„Meritul Cultural” – în grad de Ofiţer, Categoria 

A – „Literatură”. 

A primit premiile: 

Premiul revistei „Poesis“ (1994; 2000). 

Premiul Societății Scriitorilor Bucovineni (2001). 

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica 

Moldova (2003). 

 

În 2019, poetul a primit titlul de Cetățean de 

Onoare al municipiului Iași. Este considerat ca un 

militant de frunte în promovarea limbii române în 

Nordul Bucovinei, un simbol luminos al spiritului 

românesc din Nordul Bucovinei înstrăinat de 

Țara Mamă! 

Criticul literar, Ion Pachia Tatomirescu, 

în Generația resurecției poetice  (în 

capitolul  Vasile Tărâțeanu – despre „lanul tivit 

cu maci“ al lui Ștefan cel Mare), evidențiază: 

„Un poet-Sisif cărând stânca speranței 

reîntregirii României este bucovineanul Vasile 

Tărâțeanu [...] Cu poemul Țara Fagilor se 

deschide volumul Pământ în retragere; titlul 

poemului este o metaforă a Bucovinei 

înstrăinată, vândută la taraba imperiilor 

(Otoman, Habsburgic, Rus), aflată în prezent în 

ghearele Ucrainei, ca și Maramureșul istoric; 

„lăstarii“ preiau dorințele reîntregirii de țară, de 

neam ale arborilor-părinți: Desfrunzind amintiri 

/ Țara Fagilor renaște în muguri / aceleași 

dorinți. / Mlădițe noi / bâjbâind spre lumină / 

dinspre ar¬bori-părinți.// (...) // Detrunchiere – / 

Nesfârșit de cruntă și dureroasă / 

secure. Deseori, la acest poet, dorul de a vedea 

Bucovina, pământul nașterii sale, reunindu-se cu 

Patria-Mumă, România, capătă fluiditatea 

litaniei, a sfâșietoarei doine de înstrăinare: Între 

noi și dragă țară / crește / un gol ce ne doboară. 

// Crește / un deal și crește / o vale / și un crâng / 

apare-n cale. // Crește / un munte și o mare / și-
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un pustiu între hotare // Cine vrea / și cine poate 

/ îl trece în brânci, / pe coate // dar pân-la ea ca 

s-ajungă / calea e cu mult mai lungă // Nici tu 

mare / nici tu munte / nici păduri-frunze cărunte, 

// Nici tu vale nici tu deal / vorba e de-un ideal // 

de un neam și de o țară / ce-s date din ele afară.” 

Scriitorul Ion Drăgușanul afirma: 

,,Vasile Tărâţeanu, acest Grigore Vieru al 

Bucovinei, e o flacără care pârjoleşte stelele – o 

simţi şi o vezi mai ales noaptea, când rădăcinile 

arborelui vieţii, înfipte adânc în nesfârşitul 

cosmic, prind să ardă, în dâre de lumină ale 

scrisului, ale risipirii poemului în sfânta carte a 

iluminărilor astrale. E atâta jar şi spuză, şi 

flacără, şi zvârcolire de scântei în cântecele lui 

Vasile Tărâţeanu, încât uneori chiar şi bunul 

Dumnezeu pleacă urechea şi ascultă vrăjit”…  

L-am cunoscut, am primit cărţi de la domnia sa, 

l-am citit cu plăcere, cu inima strânsă, l-am 

publicat cu mult drag în revista Bogdania, i-am 

oferit, în cadrul Festivalului-concurs Bogdania, 

Diplome de excelenţă pentru întreaga operă dar şi 

pentru extraordinara activitate depusă pentru 

promovarea şi creşterea prestigiului limbii 

române şi unirea românilor. A avut probleme în 

Ucraina, adesea a fost hărţuit şi nedreptăţit. A 

iubit până la ultima clipă România, pe fraţii 

români, dovadă stă întreaga sa operă literară.  

Vasile TĂRÂŢEANU rămâne  o voce 

importantă a  literaturii române contemporane, un 

strălucit exemplu de slujire a limbii române şi 

neamului nostru românesc. Drum lin prin 

Împărăţia cerească! Dumnezeu să-l odihnească în 

ceata sfinţilor! 

            Ionel MARIN, scriitor, publicist 
 

 

Statuia lui Mihai Eminescu din Cernăuţí 

Ovidiu ȚUŢUIANU  

 

De ziua Inginerului Român 

Valențe generale ale ingineriei 

Din cele mai vechi timpuri „ingineria” a 

reprezentat o profesie de mare importanță pentru 

societatea omenească. Fără această „tagmă”, 

rămasă de regulă în anonimat, nu s-ar fi putut 

realiza nenumărate construcții și obiective cu 

diferite scopuri pornind de la piramidele 

antichității și până la autostrăzile, podurile, 

amenajările hidrotehnice, centralele electrice și 

multiplele clădiri civile și industriale, inclusiv 

instalațiile aferente acestora, extracția și 

prelucrarea minereurilor, a sării și a țițeiului, 

transporturile pe sol, apă și în aer, transmiterea 

informațiilor, zborul în cosmos și multe altele. 

 

Din istoria realizărilor inginerești pe 

teritoriul României 

Studiul atent și nealterat al protoistoriei 

poporului român demonstrează preocupările de 

natură tehnică ale strămoșilor noștri, cu mult 

înaintea năvălirilor romane [2]. Numeroasele 

situri cercetate au pus în evidență faptul că 

printre primele ramuri „inginerești” s-a aflat 

metalurgia bronzului, în epoca considerată între 

2000-1200 î.Hr. Importantele zăcăminte de cupru 

din zona intracarpatică și din nord-vestul Olteniei 

au condus la exploatarea lor intensă, favorizând 

dezvoltarea metalurgiei bronzului. Obiectele de 

podoabă ușoare confecționate din bronz erau 

bogat decorate și fin executate, gravate sau 

modelate cu ciocanul, având motive 

spiralogeometrice sau antropomorfe și zoomorfe. 

Se dezvoltă și noi tipuri de unelte, dintre care cel 

mai folosit era toporul de bronz cu orificiu pentru 

fixarea cozii. 

În timpul celei de-a doua vârste a epocii 

fierului (La Tène: 450/300 î.Hr.-106 d.Hr.) 

datorită exploatării sistematice a zăcămintelor de 

fier, se intensifică extragerea și prelucrarea 

acestui metal, din care se executa atunci 

majoritatea uneltelor. În toate regiunile țării se 
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cunosc cuptoare pentru reducerea minereului de 

fier, cum sunt cele de la: Bezid (jud.Mureș), 

Doboșeni (jud. Covasna), Grădiștea Muncelului 

(jud.Hunedoara), Cireșu (jud.Mehedinți), Baia de 

Fier (jud.Gorj), Teiu, Burdea (jud.Argeș), 

Bragadiru-București, Histria (jud.Constanța) etc. 

Un cuptor perfecționat (cu vatra înălțată) a fost 

descoperit în 1895 la Valea Caselor de lângă 

Ghelari (jud. Hunedoara), în interiorul lui 

aflându-se o bucată de fontă. Reconstituit din 

materialele originale, cuptorul se află în prezent 

la „Muzeul de știință și tehnică” din Londra 

(figura 1) [2]. 

 

 

 
Fig.1.Cuptor cu vatra înălțată                                

Fig.2.Construcția zidurilor dacice (murus 

Dacicus) 

În centrele respective se perfecționează 

reducerea și prelucrarea primitivă a fierului; se 

diversifică formele și modul de utilizare a 

uneltelor și sculelor, apar din ce în ce mai multe 

obiecte de podoabă confecționate din acest metal; 

arderea produselor ceramice se realizează în 

cuptoare cu reverberație. Apar și primele monede 

geto-dacice, imitate după cele macedonene 

(emise de Filip al II-lea, Alexandru cel Mare, 

Filip al III-lea), thasiene etc. Bătute din argint, 

după cum atestă tezaurele găsite la Jiblea 

(jud.Vâlcea), Dumbrăveni (jud,Vrancea) etc., 

monedele geto-dace și-au încetat existența către 

sfârșitul secolului al II-lea și primele decenii ale 

secolului I î.Hr., odată cu pătrunderea în regiune 

a denarului roman (denarius). Iată concluziile 

marelui istoric Nicolae Densușianu asupra 

„civilizației metalurgice”: „Această civilizație, 

care deschide o nouă eră de prosperitate în 

istoria omenirii, începe, după cum vedem, în 

nordul Dunării de jos pe teritoriul Daciei...Aici 

se aflau în timpurile preistorice centrele cele 

mari de producțiuni metalifere...Aici ne apare 

prima fază a fabricațiunii obiectelor de metal, a 

armelor instrumentelor și ornamentelor, o 

industrie care face din ce în ce progrese tot mai 

însemnate....De aici aceste fabricate, cu 

deosebire cele din aramă, de bronz și de fier iau 

o extensiune prodigioasă. Transportate cu 

migrațiunile preistorice, și răspândite prin 

comerciu în toate părțile Europei, în Asia și 

Africa de nord, ele ne prezentă prin formele, prin 

semnele simbolice și uneori prin inscripțiunile 

lor,  una și aceeași origine, unul și același tip, 

caracteristic al industriei metalice dela Carpați” 

[3]. 

Numeroase lucrări, aparținând unor 

reputați istorici din țară și străinătate atestă 

dovezi ale iscusinței strămoșilor noștri în 

extragerea și prelucrarea aurului, metalelor 

neferoase și a sării. [2]. 

Avem de asemenea dovezi elocvente ale 

priceperii constructorilor de așezăminte și cetăți. 

Astfel regele Burebista (circa 82-44 îHr.) 

întemeiază primul stat geto-dac centralizat și 

independent, care a cunoscut o puternică înflorire 

economico-socială în anii 87-106 d.Hr, sub 

conducerea lui Decebal. Centrul acestui stat 

unitar s-a aflat în Munții Orăștiei, în jurul cetății 

Grădiștea Muncelului, identificată cu 

Sarmizegetusa/Sarmigetuza, capitala lui 

Burebista și Decebal, unde a fost înălțat un 

complex sistem de așezări civile și fortificații de 

piatră.  

Cercetările de pe teren, izvoarele antice și 

mai nou plăcile de la Sinaia conduc la concluzii 

șocante, încă nefinalizate: „Fortificațiile din zona 

Grădiștea nu erau doar cetăți dispuse pe culmile 

munților din jur, ci un imens ansamblu de 200 

km
2
, foarte compact, care cuprindea o așezare 

militară, și una civilă montană, cu mai multe 

nuclee. Pe mai mult de 2 km
2
, la o adâncime de 8 

m, s-ar afla o imensă așezare subterană”... [4]. 

Încă din sec.I î.Hr., geto-dacii foloseau la 

construcția cetăților de apărare piatră fasonată, 

realizând cunoscutul murus Dacicus, zid fără 

mortar, de mare rezistență, gros în general de 3 
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m, cu  paramente din blocuri de piatră legate prin 

bârne de lemn. Între paramente se adăugau 

umplutură de pământ și piatră nefasonată (figura 

2).  

Și tot din acea perioadă, în urma 

săpăturilor întreprinse în zona cetății dacice de la 

Poiana (sat în com.Nicorești, jud.Galați) au fost 

scoase la iveală diferite obiecte de smoală 

întărită, acoperită cu un strat subțire de argint, 

folosite probabil ca podoabe, acestea constituind 

cea mai veche dovadă a cunoașterii țițeiului în 

țara noastră. [2].  

Printre construcțiile de seamă ale geto-

dacilor se numără și primul pod stabil peste 

Dunăre, „apa sfântă” care nu a despărțit niciodată 

neamurile tracice. Multă vreme s-a susținut că 

acest pod a fost construit, din ordinul împăratului 

Traian de către Apolodor din Damasc, în numai 

doi ani (termen imposibil!?). Dar chiar pe 

Columna lui Traian din Roma, se vede clar că 

romanii treceau Dunărea pe un pod de vase [5]. 

 Iar nu în ultimul rând, folclorul 

românesc, această imensă sursă de informații 

uneori neluată în seamă, a consacrat vocația de 

„constructori” a românilor, .prin minunata 

„legendă a meșterului Manole” legată de bijuteria 

în piatră –Mănăstirea Curtea de Argeș (figura 3). 

 

Figuri de seamă ale ingineriei 

românești 

În timpurile „moderne”, istoria României 

a cunoscut generații de ingineri iluștri care inițial 

s-au „școlit”în străinătate dar ulterior și în 

universitățile din țară iar prin activitata lor 

inovatoare, au contribuit la propășirea țării. Din 

multitudinea acestora nu putem să nu-i 

enumerăm, cel puțin pe: Gheorghe Lazăr 

(cadastru), Gheorghe Duca (construcții, căi 

ferate), Spiru Haret (cadastru), Traian Vuia 

(aviație), Anghel Saligny (construcții), Ion 

Ionescu (energetică), Elie Radu (construcții), 

Constantin Bușilă (energetică, construcții de 

mașini), Ion/Ionel I.C. Brătianu (construcții, 

poduri și șosele), Aurel Vlaicu (aviație), Henri 

Coandă (aviație), Nicolae Vasilescu-Karpen 

(energetică), Dimitrie Leonida (energetică), Elie 

Carafoli (aviație), Eliza Leonida-Zamfirescu 

(chimie), George Constantinescu (aplicații ale 

teoriei sonicității), Aurel Beleș (construcții), 

Remus Răduleț (electrotehnică), Dorin Pavel 

(hidroenergetică), Emil Prager (construcții), Ioan 

D. Stăncescu (termoenergetică și termoficare)-

[6], Aureliu Leca (termoenergetică și energetică 

nucleară)-[7]. 

 

 
Fig.3. Mănăstirea Curtea de Argeș  

 

 
               Fig.4.Podul de la Cernavodă (vedere 

din 1908) 

Dintre exemplele durabile ale muncii 

acestora se poate menționa „Podul peste Dunăre” 

de la Cernavodă, proiectat și construit de 

inginerul român Anghel Saligny, care la 

momentul realizării (1895) a fost cel mai lung 

pod din Europa (figura 6). Acest inginer, 

diplomat al Politehnicii Charlottenburg (Berlin)-

Germania, a folosit pentru prima dată în lume 

betonul armat la construcția silozurilor de cereale 

(1866). 

Desigur că și în continuare generații 

întregi de ingineri au contribuit la reconstrucția 

României după cele două conflagrații mondiale 

ridicând în toate regiunile țării locuințe, clădiri 

administrative, obiective culturale și industriale, 

unele dintre acestea rivalizând cu reralizări de 

vârf din străinătate, acțiuni care se derulează și în 

prezent, chiar dacă nu la nivelul cerințelor și 

dorințelor noastre și nu din vina inginerilor!  

 

Prime forme de uniune inginerească 

națională 

Inițiative de „coagulare” a activităților 

specifice „breslei” s-au semnalat în istoria 
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ingineriei românești încă din deceniile șapte și 

opt ale secolului al XIX-lea.  

La 18/30 octombrie1881, în gara Focșani 

- scena inaugurării liniei Buzău-Mărășeșeti, la 

care însuși Regele Carol I a adus laude 

inginerilor români pentru noua realizare – în 

entuziasmul general al participanților, s-a hotărât 

fondarea unei societăți de ingineri și arhitecți care 

„să acționeze și să lupte pentru propășirea 

ingineriei în țara noastră” [8]. 

La 6/18 decembrie 1881, în sala de 

așteptare „clasa I” a Gării de Nord din București 

s-a constituit „Societatea Politehnica”, prima 

asociație profesională a inginerilor din România. 

Președinte a fost ales inginerul Dimitrie A. 

Frunză, constructor al căii ferate Buzău-

Mărășești. 

Primul Război Mondial, la care toți 

inginerii- cu diverse însărcinări-au luat parte 

activă, le-a dat mult de gândit acestora aspra 

lipsurilor generale ale țării și a celor specifice 

profesiei lor. Și chiar în condițiile când o parte 

din țară se afla încă sub ocupație străină, s-a 

organizat la Iași în ziua de 12 august 1918, 

Adunarea generală de constituire a „Asociației 

Generale a Inginerilor din România (AGIR)”. 

Constituirea asociației a fost urmată de alegerea 

membrilor Consiliului de administrație. Aceștia 

au fost personalități marcante ale ingineriei 

românești din acea vreme și anume: Gheorghe 

Balș (președinte), Constantin Bușilă și Tiberiu 

Eremia (vicepreședinți), Mihail Manoilescu 

(secretar general), Șerban Ghica și Mihail 

Florescu (secretari), Ion Tzintzu (casier), Alex 

Periețeanu și Alex Bărbăcioru (membri). Ulterior 

la aceștia s-au adăugat: Marcel Djuvara, Dimitrie 

Leonida și Gheorghe Ignat (cenzori), I. 

Hălăceanu, Edgard Mendl și Gh.Pomponiu 

(supleanți). 

Astfel, chiar în anul Marii Uniri, inginerii 

români s-au unit având ca scop „organizarea și 

sporirea cunoștințelor și puterii lor de 

muncă…pentru a aduce cel mai mare folos în 

opera de refacere a țării…solidaritatea și 

susținerea intereselor profesionale ale acestora”. 

Cele două asociații și-au desfășurat 

activitatea în paralel, folosind în București chiar 

sedii comune (figurile 5 și 6). AGIR, ca asociație 

cu caracter pur profesional, a îmbrățișat toate 

problemele interesând corpul ingineresc din țară, 

fără însă a urmări teme cu caracter științific și 

tehnic, ce vor urma să formeze mai departe 

scopurile „Societății Politehnice” sau ale altor 

societăți științifice și tehnice. Situația va dura 

până în 1949, când toate societățile respective au 

fuzionat sub denumirea de „Asociația Științifică a 

Tehnicienilor”. Aceasta din urmă a purtat, 

consecutiv, mai multe nume: „Asociația 

Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor (ASIT)”, 

între anii 1951-1962 și „Consiliul Național al 

Inginerilor și Tehnicienilor (CNIT)”, până în 

decembrie 1989 [8]. 

 

           
Fig.5. „Palatul” AGIR din calea Victoriei   

   

 
Fig.6. Clădirea AGIR din Piața Romană 

 

Prin Hotărârea judecătorească 4/P.J.-1990 

a reapărut pe scena societății civile românești 

„Asociației Generale a Inginerilor din România 

(AGIR)”, continuatoarea de drept a organizațiilor 

inginerești care au funcționat în țara noastră până 

la acea dată. 

Principalele obiective ale AGIR vizează: 

 promovarea unei culturi industriale 

care să valorifice talentele existente; 

 încurajarea satisfacției vocaționale a 

inginerilor, recunoașterea și onorarea 

contribuției lor la succesul 

instituțiilor în care activează; 

 crearea unei baze pentru 

îmbunătățirea continuă a activităților 

inginerești caracterizate prin 

excelență profesională prin 

perfecționare, prin respect pentru 
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valorile umane și sociale și prin 

disponibilitate pentru consultare și 

comunicare; 

 evidențierea culturii inginerești prin 

cercetare, dezvoltare, proiectare, 

inovare, producție și comercializare, 

utilizând cât mai eficient resursele 

umane și financiare; 

 participarea la dezvoltarea culturii 

industriale, prin reliefarea 

întreprinderilor productive și 

inovative, care pot să determine o 

dezvoltare economică durabilă și 

creșterea stabilității sociale și a 

protecției mediului înconjurător; 

 militarea pentru exercitarea profesiei 

de inginer cu respectarea principiilor 

deontologice specifice. 

In atingerea acestor scopuri, AGIR se 

bazează pe următoarele valori: excelența 

inginerească; comportamentul etic; competența; 

inovarea; dezvoltare durabilă; dezvoltarea 

economică; unitatea în diversitate. În cazul 

AGIR valențele ingineriei nu se opresc numai la 

domeniul specific meseriei. Asociația respectivă 

și-a reluat activitatea în 1990 publicând ziarul 

bilunar Univers ingineresc. Editura AGIR a 

redevenit principala din țară care promovează 

spre tipar lucrări din domeniul ingineriei și 

științelor tehnice iar în ultima vreme și-a lărgit 

considerabil domeniul cu lucrări beletristice.  

La parterul sediului din București, b-dul 

Dacia nr.26 (Piața Romană), care găzduiește și 

„Academia de Științe Tehnice din România” 

(înființată de aceeași asociație) funcționează 

librăria AGIR care pune la dispoziția cititorilor o 

gamă largă de publicații tehnice și beletristice. La 

etajele superioare ale aceluiași local își 

desfășoară sistematic activitățile mai multe 

cercuri inginerești ale AGIR, și anume: Cercul 

Scriitorilor Ingineri, Cercul Epigramiștilor și 

Cercul Vizionarilor. Tot aici, în sala de festivități 

au loc repetițiile și concertele Orchestrei 

Inginerilor (fondată în 1956), care se produce cu 

succes și pe scena Ateneului Român (figura 7), la 

Biserica Lutherană și cu ocazia turneelor în 

străinătate. 

Ca membru fondator al „Cercului 

Scriitorilor Ingineri din AGIR” remarc cu 

satisfacție și mândrie că începând din 2013, sub 

conducerea prof.dr.ing.Nicolae VASILE, cercul 

nostru, deschis pentru toți iubitorii de literatură 

din Capitală și din țară, a avut o activitate 

rodnică. În ședințele organizate cu regularitate, 

lună de lună, s-au prezentat creații literare inedite 

sau publicate deja, s-au lansat volume de versuri 

și proză, s-au organizat serate omagiale de poezie 

și muzică, avem o publicație proprie Literar ing 

(supliment al Universului ingineresc), am reușit 

să edităm o antologie care include peste 80 de 

ingineri scriitori și colaboratori ai cercului nostru, 

din țară și străinătate (figura 8). 

 

   
      Fig.7.Orchestra inginerilor. Concert la                     

Ateneul Român în 12.03.2017                                         

 

 
Fig.8. Antologia editată de Cercul  

scriitorilor ingineri din AGIR (2017) 

Recunoscându-se la nivel național 

importanța și contribuția deosebită a unei vechi și 

utile profesii la viața socială și economică a țării, 

prin Hotărârea de Guvern nr. 525/2000,  s-a 

stabilit ca anual, în ziua de 14 septembrie să se 

sărbătorească „Ziua inginerului Român”. 

Ca inginer energetic absolvent în 1965 al 

Institutului Politehnic, fosta Școală Politehnică 

(urmată și de tatăl meu Valeriu Țuțuianu-

promoția 1940), în prezent Universitatea 

Politehnica București, care în anul 2018 și-a 

sărbătorit bicentenarul sunt profund recunoscător 

profesorilor și colaboratorilor întâlniți de-alungul 

parcursului profesional. 

Totodată, ca octogenar, cu o îndelungată 

activitate practică și teoretică în meserie, îmi 

permit să-i sfătuiesc pe tinerii ingineri care 
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studiază sau se perfecționează în străinătate să 

revină în țară pentru a contribui la bunăstarea 

familiei și poporului, acolo unde s-au născut și au 

crescut, așa cum au procedat numeroase 

personalități din branșă, mai ales în perioada 

interbelică, dând ca exemplu numai trei mari 

profesori ingineri de notorietate pe care am avut 

șansa să-i cunosc:  

Dimitrie Leonida- părintele electrificării 

Capitalei și a Căilor Ferate Române;  Dorin Pavel 

- părintele hidroenergeticii românești,      Ioan D. 

Stăncescu- părintele termoficării industriale și 

urbane eficiente.   

Iar pe 14 septembrie, să cinstim memoria 

iluștrilor noștri înaintași pentru contribuția, cu 

numeroase sacrificii, la progresul societății 

românești și să le urăm tuturor inginerilor să 

serbeze cu familiile și colegii de muncă, cât mai 

multe „zile  ale lor” !  LA MULȚI ANI !  
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Iubirea inspiră geniile 

 

Dumnezeu, după ce a făcut o grădină în Eden, 

plină de flori și pomi, în care  trăiau multe 

animale, l-a creat pe primul om, pe Adam; din 

țărâna pământului și i-a suflat în nări forță de 

viață.  Apoi a zis: „Nu este bine ca omul să fie 

singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru 

el.”  ”Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un 

somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul 

Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis 

carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din 

om, Domnul Dumnezeu a făcut-o pe Eva şi a 

adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea 

care este os din oasele mele şi carne din carnea 

mea! Ea se va numi ‘femeie’[a], pentru că a fost 

luată din om.”  De aceea va lăsa omul pe tatăl 

său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se 

vor face un singur trup. (Geneza 2:18-

24).           Desigur, numai El, Forța Creatoare 

Supremă – Principiul Masculin Primordial, 

„Tatăl” a fost capabil de asemenea Lucrare; 

inițiații spiritualității autentice spun că Dumnezeu 

s-a polarizat în cele două  principii: masculin si 

feminin, principiul masculin reprezentându-L Pe 

Dumnezeu – Tatăl (a fără de sfârșit,  iar 

principiul feminin fiind Mama Natură 

Creația/Universul – conștiința manifestată). 

            Dumnezeu a creat,  iar Lucrarea  pe care a 

făcut-O El o numim creație. Cea mai valoroasă, 

cea mai importantă  a Sa creație, omul, această 

ființă superioară,  ,,Un mister, iar la temelia 

umanității stă mereu admirarea acestui mister”, 

cum frumos spune Thomas Mann, a fost 

înzestrată de El cu alese calități,  meniri, daruri, 

printre care putem aminti ca fiind foarte 

importantă, creativitatea. Sunt destul de multe 

exemple, demne de menționat, întru frumoase și 

de neuitat  aduceri aminte, de cupluri celebre 

unde, femeia, ființa delicată, desăvârșită, creată 
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anume de Dumnezeu spre a fi alături de bărbatul 

său, de a-i fi de ajutor acestuia, îi  va stimula, în 

același timp, creativitatea.  

            Îmi face o deosebită plăcere să amintesc 

de un celebru cuplu ai cărui protagoniști au fost 

marele compozitor George Enescu și Maria 

Cantacuzino – cea mai frumoasă 

prințesă  aristocrată  a timpului  respectiv, una 

dintre cele mai excentrice prezenţe din viaţa 

mondenă a începutului de veac XX, prietenă 

apropiată a reginei Maria. 

            Gândurile mele mă poartă, deseori, pe 

aripile lor, în acele vremuri.  Legat de aceste 

aduceri aminte,  doresc  să vă 

împărtășesc  secretul sufletului meu, acela de a-l 

fi încercat  un sentiment  frumos, ales,  pentru cel 

ce a fost, este și va rămâne peste vremi, 

neasemuitul, marele compozitor  român. Nu de 

puține ori am avut ocazia să merg la evenimente 

culturale ce se desfășurau  la  Muzeul  Național   

"GEORGE  ENESCU", muzeu  ce se află în 

incinta Palatulu  Cantacuzino, una dintre cele mai 

frumoase clădiri din Bucureşti.  Cu toate acestea, 

întotdeauna, urcam  cu sfială  treptele 

somptuoasei  intrări, pășeam cu un sentiment  de 

bucurie, de pioșenie, de admirație și 

aleasă  prețuire  pe urmele Omului George 

Enescu. Apoi, era suficient să țin ochii 

întredeschiși, așa, ca și cum aș fi fost invitată  la 

un vernisaj și, fără nicio piedică, 

transcendentam  la început de veac XX.                

            Cunoscându-i viața, opera, chiar și numai 

printr-o descriere scrisă sau verbală, distanța, 

timpul, nu mai aveau valoare, nu mai  existau 

bariere între real și virtual. Astfel, aveam senzația 

că este prezent.  Cel puțin așa  simțeam  eu. 

Părea  că îmi stă alături, mă însoțește, mă 

îndrumă întru  îmbucurarea  privirii și împlinirea 

sufletului,  printre picturi  murale,  sculpturi și 

ornamentații sculpturale, tapiserii, candelabre, 

vitralii, diplome și premii etalate în Sala 

Expoziției și chiar întru încântarea auzului, când 

îmi îndreptam privirile spre  vioara sau  pianul 

Steinway… Închideam ochii și auzeam, parcă 

venind din departe,  armonioase acorduri 

ale  Rapsodiei Române.  

            Despre  magnificul, deosebit de 

talentatul  compozitor au scris numeroși oameni 

de cultură, atribuindu-i deosebite și binemeritate 

calități. Iată câteva citate nemuritoare, cum 

nemuritor este  cel căruia îi sunt adresate: „Ca să 

vorbești de Enescu, ar trebui să  moi penița în 

fulger, eclipsă și rouă”;  (Contele de Saint-

Aulaire);  ,,Pentru violonistul Enescu, care este 

genial, admirația mea nu cunoaște margini.” 

(Pablo Casals);  ,,Enescu e pentru țara noastră 

cea mai legitimă mandrie, cea mai superbă 

întrupare a geniului românesc.”  (Ionel Perlea); 

,,…un nou soi de frumusețe, care ne face să fim 

mândri că e român.”  (Camil Petrescu);  ”Enescu 

– entuziasma, ca o coloană greaca”. (George 

Calinescu) ; ,,George Enescu a fost un mândru 

exemplar de statornicie morală, a fost mesagerul 

unui cod moral.”   (Garabet Ibraileanu);  Pentru 

mine, Enescu va ramane una din veritabilele 

minuni ale lumii… ” (Yehudi 

Menuhin);  ,,Enescu? Nu talent, ci 

geniu!”  (Alfred Cortot)…  

            Marele  George Enescu,  născut la 19 

august 1881 în Liveni, Manoleasa, 

Botoșani,  singurul copil rămas în 

viață  dintre  cei opt  frați, a fost un compozitor, 

violonist, pedagog, pianist și dirijor, fiind 

considerat cel mai important muzician 

român.  Era un bărbat frumos, 

impozant,  avea  ochii strălucitori, verzi  ca 

smaraldul mării,  fruntea largă, un păr bogat şi 

lăsat în voie, cu glasul vibrant, plin de entuziasm 

şi gesturi dulci care aminteau de un vals de Straus 

în desfășurare.  Făcea furori printre tinerele din 

suita reginei.  Regina Maria îl 

considera  ,,Copilul sufletului său”.  Nespus de 

talentat, îi uimea pe cei din jur,  putea fi văzut 

când la vioară, când la pian, când la orgă.  Cele 

mai cunoscute compoziţii ale lui George Enescu 

datează din primii ani ai începutului de secol XX. 

Printre acestea se numără  cele două Rapsodii 

Române (1901-1902), Suita nr. 1 pentru orchestră 

în Do major, op. 9 (1903 şi interpretată în 1911 

de Orchestra Filarmonicii din New York, sub 

bagheta renumitului compozitor şi dirijor Gustav 

Mahler) sau Simfonia nr. 1 în Mi bemol major, 

op. 13 (1905).               

            Se spune că mama marelui Enescu a visat, 

pe când era însărcinată, că fiul său va fi celebru. 

Și așa a fost. Încă de mic, îndrăgostit de sunetele 

dulci, fine ale muzicii, visând să ajungă 

compozitor, a fost  remarcat –  la numai 6 ani –

  pentru talentul său deosebit în compoziție,  de 

profesorul și compozitorul Eduard Caudella, 

sfătuindu-i pe părinți să-și îndrepte copilul  către 

studii muzicale. Compozițiile sale (sonate, 
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simfonii, muzică de cameră), vor lua amploare 

atunci când va avea și un pian.  Primul 

concert  de vioară  îl dă la vârsta de 17 ani, la 

Ateneul Român și, tot acolo, a avut loc prima 

audiție  a ,,Poemei Române”. Această zi a fost de 

o deosebită importanță  pentru el, pentru că avea 

să fie ovaționat  de  oameni  importanți la acea 

vreme – regina Elisabeta, regele Carol I,  dar, 

mai  ales pentru că avea să o cunoască pe doamna 

vieții lui. Timidul adolescent, educat după 

normele tradiționale, fermecat de frumusețea 

Mariei Cantacuzino, care îl trata ca pe un copil, 

desi  fără vreo speranță.  se îndrăgostește 

iremediabil  de aceasta.  

               Deseori,  George Enescu era invitat la 

Castelul Peleş din Sinaia de către regina Elisabeta 

a României (al cărei pseudonim literar era 

Carmen Sylva), după ale cărei  poeme  Enescu, 

punându-le pe muzică,  a dat naștere mai multor 

lieduri în limba germană. Regina i-a dat marelui 

muzician porecla de Pynx (după Sfinx).  Era  un 

invitat permanent la palatul regal, unde lua parte 

la seratele muzicale organizate de regină,.pentru 

a susţine concerte şi recitaluri de vioară  Aici, 

abia după  opt ani, Enescu se reîntâlnește cu ea, 

frumoasa Maria  Rosetti-Cantacuzino 

(Măruca),  născută în anul 1878 în familia de 

boieri Rosetti din Tescani, tânăra cu părul negru-

arămiu, înaltă şi cu râs cristalin,  distinsă, 

elegantă, “a cărei apariţie  era un adevărat 

spectacol de feminitate”, după cum spunea 

istoricul Dan Falcan. Era de o uimitoare 

frumusețe, cultă, inteligentă. Se pare   că atunci a 

început marea lor dragoste, care avea să reziste o 

jumătate de secol.  Dintru început au priceput 

amândoi că soarta îi va ține legați până la moarte. 

Măruca avea  gustul de a sta aproape în întuneric. 

Avea și  darul scrisului, Iată cum îl prezintă în 

memoriile sale pe George Enescu: ,,Bărbat, zeu 

sau demon este această siluetă de titan ieşită din 

trăsnet, zveltă, dar compactă ca de jasp negru? 

Destinul în persoană. Înaintează spre mine fatal, 

irezistibil, pe când eu merg, ca o somnambulă, în 

întâmpinarea lui. Cu o strânsoare fierbinte, mi-a 

luat mâinile pe care i le-am întins cvasi 

inconştient... Ce s-a petrecut mai apoi? Ştiu doar 

că salonul s-a golit aproape imediat şi că am 

rămas singură cu el până dimineaţa”.  Sau: "Un 

singur om umplea şi-mi schimba universul la 

unison, cu care eu mă simţeam ca într-o 

veritabilă stare de transă, în vreme ce iubirea lui 

devenea fanatică cu fiecare oră care trecea, cu 

fiecare privire, cu fiecare strângere de mână” 

(memorii ”Umbre şi lumini”).  George  Enescu 

uimea asistenţa, într-atât încât, chiar regina 

rămânea pierdută în reverie când îl asculta.  Era 

un fenomen;  pe cât de talentat, mânuind vioara 

dumnezeiește,  tot pe  atât  de frumos,  pe  cât  de 

blând, înțelegător, tot pe atât de simțitor, de 

răbdător. Făcea furori printre tinerele fete. 

            Deşi se îndrăgosteşte nebuneşte de  Maria 

Cantacuzino, iubind-o chiar cu disperare, George 

Enescu este nevoit să plece în Franţa după 

terminarea războiului, de unde îi trimite 

Mărucăi  scrisori pline de dor. Aceasta, 

însă,  suferea enorm când Enescu pleca la 

concerte în străinătate,  se simțea străină, 

abandonată, întrebându-se adeseori:  ,,Asta este 

fericirea? Nu, nu-i fericirea? Nu, este răul sacru 

care se numeşte dragoste!”Este pasiunea oarbă 

şi surdă la tot ce nu are legătură cu ea".  Nu se 

împăca deloc cu ideea despărțirii de iubitul său 

soț.  

            Enescu, reîntors la Bucureşti, în casa de 

pe Calea Victoriei,   rămâne alături  de Măruca 

pentru tot restul vieții.  O iubea sincer și 

curat,  purtându-i Mariei Cntacuzino o deosebită 

adorație.  Au trăit o minunată și de 

neuitat  poveste de dragoste.Timp de treizeci de 

ani au avut doar o legătură sentimentală, abia în 

1937 s-au căsătorit religios, într-un mic salon din 

casa Mărucăi din București, la care nu au asistat 

decât  doica și  Cella Delavrancea, o desăvârșită 

pianistă, în calitate de nașă  –  care va povesti 

mai târziu în memoriile sale cât de extaziat era 

Enescu, ce figură luminoasă avea, părea că 

plutește, părea că sufletul său a atins Raiul. Tot 

ea va povesti  de vila "Luminiș" și minunatele 

serate muzicale de la Sinaia, multe dintre ele 

oferite sotiei sale adorate,  căreia îi murmura: 

„La princesse aimée, veut-elle des sonates de 

Beethoven ce soir?”, iar Măruca îi răspundea 

învăluindu-l cu o privire blândă, dulce, 

drăgăstoasă. ,,Pentru mine, a iubi este grav şi, 

mai ales, este definitiv” , spunea Enescu în timp 

ce dădea concerte. „Eu, când iubesc ceva, se 

gravează aici… Vreau să spun pentru toată viaţa, 

aici… În inimă”,  mai spunea el.  

          Acea energie pură, acel sentiment sublim îl 

copleșea; dulce, blândă greutate  îi umplea 

lăuntrul, era precum un vulcan, gata să erupă. 

Așa s-a și întâmplat! Din primul moment în care 
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a întâlnit-o pe Maria Cantacuzino,  acea iubire 

înflăcărată și-a revărsat-o, cu generozitate, asupra 

ființei pe care  Dumnezeu i-a trimis-o în cale. Un 

dar oferit din inimă, necondiționat, un dar  ce se 

numește iubire și se manifestă în forma cea mai 

înălțătoare. Acel lăuntru, acea energie pozitivă  se 

manifesta așa fel, încât era copleșit de 

sentimentul înălțător,  iar atunci  nu-și  mai dorea 

altceva, se simțea împlinit  și niciun gând nu-l 

putea îndepărta de această stare de 

euforie,  părea  că  visează și, totuși, era treaz.  Se 

simțea înconjurat de  iubire și simțea o dorință 

arzătoare de a  împărtăși celei dragi acea iubire 

adevărată, necondiționată.  

            Pe una din fotografiile  lui Enescu  era 

scrisă,  în limba franceză, o dedicație pentru 

Maria Cantacuzino: ,,Á la princesse aimée, de 

Pinx – Juillet 1943". Pentru Enescu,  ,,La 

princesse aimée", cum o alinta acesta, a fost 

dragostea unică. O diviniza! Era  muza lui, ea îl 

inspira.  În dragostea-i imensă,  după o 

neînțelegere, din preaiubire,  talentatul soţ 

strânge bani şi construieşte Vila Luminiş din 

Sinaia pe care i-o dăruieşte Mărucăi. Nu este mai 

puțin adevărat că și Măruca îl iubea nespus, se 

îndrăgostise nebunește de el, poate 

datorită  ,,chipului său misterios, enigmatic, 

asemeni unui sfinx, o asemănare vădită cu 

enigmatica statuie cioplită în stânca deșertului   

din Sahara. O legendă spune că, la început, 

Dumnezeu  a trimis pe pământ jumătăți de sfere, 

fiecare urmând să-și găsească  perechea. Se pare 

că Măruca  găseşte în Enescu jumătatea care o 

completează,  trăind o pasională poveste 

amoroasă, o poveste  plină de ”febră şi pasiune” 

Da, o dragoste de legendă, o iubire care  a 

înfruntat timpurile şi concepţiile celor 

contemporani cu ei. Frumoasa poveste de 

dragoste dintre cei doi a rămas în istorie, 

intarsiată pe filele timpului. 

            Din iubirea-i înflăcărată,  îngemănată cu 

fericirea pe care i-o producea muzica izvorâtă 

din  acordurile divine ale viorii  sau 

pianului,  după 16 ani, mânat de instinct,  geniul 

Enescu zămisleşte “Oedip, op. 23”,  opera ce îi 

îmbogățește creația, marea operă a vieții sale, 

dedicată scumpei, adoratei  sale soţii, 

Măruca.  Este cea mai îndrăgită lucrare a 

compozitorului, la care a lucrat mai bine de zece 

ani.  Oare afinitatea cu personajul mitologic l-a 

împins pe genialul compozitor George Enescu, să 

compună opera măreață, "Oedipe", socotită azi 

cea mai originală dintre tragediile moderne?  

            Se pare că da,  fiindcă, în această 

lucrare  zămislită  ,,după luni de muncă și ani de 

neliniște”, se regăsesc simțămintele, gândurile 

compozitorului, uneori,  acesta, identificându-se 

cu eroul său.  

            Într-una din cele 1400 de scrisori  donate 

în anii 1980 de Lieserl, fiica lui Einstein, 

Universității Ebraice din Ierusalim, acesta  îi 

vorbește  despre legea supremă a universului, cea 

mai puternică forţă ce poate exista:  ,,Există o 

forţă extrem de puternică, pentru care, cel puţin 

până în prezent, ştiinţa nu a găsit o explicaţie 

formală. Este forţa care include şi guvernează 

totul, este chiar în spatele oricărui fenomen care 

are loc în univers şi încă nu a fost identificată de 

noi. Această forţă universală este 

IUBIREA.  Iubirea este Lumina, care îi 

luminează pe cei ce o oferă şi o primesc. Iubirea 

este gravitaţie, deoarece îi face pe unii oameni să 

se simtă atraşi de alţii. Iubirea e putere, 

deoarece multiplică tot ce avem mai bun şi oferă 

umanităţii şansa de a nu pieri în propriul egoism 

orb. Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire 

noi trăim şi murim. Iubirea e Dumnezeu şi 

Dumnezeu este Iubire.”     

Așadar, iubind  curat, dăruindu-ne  și dăruind 

iubire necondiționat,  vom fi purificați, vom simți 

că ne înălțăm deasupra  micimii, deasupra 

minciunii,  a întunericului, a urii, Lumina și 

pacea vor adasta în sufletul însetat  de frumos. 

Inima noastră este plină de iubire, nu trebuie să 

ne temem că o vom pierde  oferind-o celor ce ne 

sunt aproape,  deoarece vom primi însutit, 

înmiit  iubire de la Dumnezeu. Iubirea face 

minuni, Iubind, devenim mai buni, mai frumoși, 

mai puternici. Iubirea înseamnă  viață. Fără iubire 

nu am fi existat, Dumnezeu ne-a creat din marea-

I iubire. Iubirea adevărată, acest sentiment pur, 

sublim, înălțător,  inspiră geniile. 

 

 
Statuia lui George Enescu, Bucureşti 
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Nicolae ROTARU   

POEME 

 

 
  

ISTORIE 

 

Vin dea-n călare cârjalii, 

De peste Istru vin puhoi, 

Şi pier în foc de bătălii 

O bună parte dintre noi. 

 

Serdari şi slugeri, biv-vel vornici 

Şi-ntreagă, a domnului prostime, 

Cu caimacami, vătafi nu-s spornici 

În lupta cu a păgânime. 

 

Se-nvrednicesc urici, zugravi 

Să ţină sub ochi vii zavera 

Din anii grei, de foc, bolnavi, 

Când Francia şi Englitera 

 

Erau la cârma Evropei, 

Mai mari ca nemţii zişi germani,  

Ţesuţi ca-n pânza Penelopei 

Da-nvinşi de ruşi ş-americani! 

 

 

CĂTRE ŢARĂ 

 

Dragă ţară-ctitorie, îţi sunt veghe în pronaos, 

Când mai marii tăi, aleşii, te-au adus în prag de 

haos, 

Patrie, sacră zidire de credinţă şi tradiţii, 

Astăzi te negociază corupţii şi năimiţii, 

Sfânt meleag hrănit cu sânge de străbuni, viteji 

eroi, 

Cât mai rabzi să cari în cârcă pletora de noi 

ciocoi? 

Românie bravă, dulce, după cum ţi-a zis Poetul, 

Nu-ţi lăsa neaveniţii să-şi tot dea cu stânu-n 

dreptul, 

Fă lumină-n acest haos, cu voinţă şi dreptate, 

Vechi plai dacic de rodire de la munţi până în 

Pont, 

Învaţă-i şi cheamă-ţi fiii să te apere-ntr-un front! 

Că destul rânjesc hiene dimprejur şi de aiurea, 

Ţara lui Mihai Viteazul, oare ţi-ai pierdut 

securea? 

Saltă capul şi-ţi îndeamnă ferm, la luptă tot 

poporul, 

Fă-l din nou să cânte Imnul şi să-nalţe Tricolorul! 

      

 

INVOCAŢIE RURALĂ  
 

Iarăşi poposesc la ţară, 

Unde liniştea m-apasă, 

Este iarăşi fostă  vară 

Ş-am venit din nou acasă. 

 

Cald, ruină, rod şi iarbă, 

Căcălău şi hălăciugă, 

Sunt, ca să mă aflu-n treabă, 

Şef ce mi-s şi, mie, slugă. 

 

Curtea-i goală, casa plânge, 

Toţi ai mei zac duşi în humă, 

Azi trăim vremuri nătânge 

Şi-a muri e-un verb în glumă. 

 

Valea Seacă-şi toarce zile 

Sub zăduf, belşug de ploi, 

Eu la Dumnezeu am pile 

De mă ţine printre voi! 

  

 

MEDITAŢIE 

 

Bună dimineaţa, dragă Glîmbocata, 

Te salută fiul, chiar din Valea Seacă, 

El nu mai aşteaptă, ca pe vremuri, rata, 

Care să sosească, ori să nu mai treacă. 

 

Azi el stă de veghe, solitar şi apt, 

Ca să crească iarba şi să treacă timpul, 

Picoteşte-n leagăn ca un prunc de fapt, 

Zeu defunct, sărmanul, ce-a pierdut Olimpul. 

 

Triluri şi arome ce îl însoţesc, 

Îi mângâie simţuri şi-i desfată ochii, 

Păsări, pomi şi plante nu precupeţesc, 

Ca-ntr-o slovă slavă haraşo vâsokii. 

 

Curge-ncet pârâul strecurat pe prund, 

Murmură băltoace cu ape stătute, 
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Povestind anume despre-un oarecând, 

Din vremuri de taină foste şi trecute... 

  

 

BĂTRÂNUL ŞI CÂINELE 

 

Simt cum mă strâng bocancii tăi de brumă, 

Toamnă arămie, care-anunţi zăpezi, 

Mă dau iar viteaz, putincios în glumă, 

După cum, pe stradă, simţi şi vezi. 

 

Cu-a mea sacoşă plină cu speranţă 

Şi-n buzunar cu trei bancnote vechi, 

Mă-ndrept alene, pas cu pas, spre piaţă, 

Cu ochi plânşi, cu vată în urechi. 

 

Cumpăr doar o pâine, brânză şi-un iaurt, 

Hrana e pe azi, dietă de  ascet, 

Plec din vacarm pe drumul cel mai scurt, 

Mai răvăşit de hibe, dar poet. 

 

Mă-ntorc flămând din aventura zilei, 

Dar lângă bloc e-un câine zgribulit; 

Sunt brusc sătul, cuprins de frigul milei 

Şi-i dăruiesc, sărmanul, lui ce-am târguit... 

  

 

 

 

Adrian BOTEZ 

Poeme 

 

 
 

STINS 

 

s-au dus... -  ...la Blajini – pe Apa Sâmbetei – s-

au dus 

Părinți – Învățători – Prieteni și Dușmani – au 

apus... 

am  rămas SINGUR – PALMIER ÎN PUSTIE : 

Văzduhul – Apa – Focul – luptă-ndârjit – să mă 

ție... 

 

de ce  - Orbilor – de ce – STIHII NEBUNE 

din Patru Vânturi Rele – vreți a cârpi-un 

CĂRBUNE ? 

...stins sunt ! - ...lăsați-mă stins – până ce un 

PELERIN 

mă va hrăni cu MINUNI  : din CĂRBUNE – 

'nălța-va un CRIN ! 

*** 

 

NU-I ARMONIE : NU-I FIINȚĂ – NICI 

NOIMĂ 

 

cu  Pașii rătăciți în Nepăsare 

tragem – inconștienți – de Noima Razelor de 

Soare  

crezând că-aceste Minunate Strune de Viață – nu 

se rup : 

ba da  : se sparg și se sfărâmă ! : PULBERE-s  

SUFLET  -  TRUP 

când toți DEGENERAȚII  – voind doar ALTFEL 

și ACUM 

CELESTA ARMONIE-o pângăresc și o-ntrerup   

din Gloriosul Marș spre CRISTUL-DRUM ! 

 

...și nu-i o MOARTE – urmată – Blând – 

Destoinic – de-NVIERE : 

e STINGEREA FINALĂ : NEANT ! – fără de 

VIS  -  nici SCÂNTEI  DE  PUTERE : 

nu veți mai fi nici CHIPURI – nici STELE – nici 

VĂPAIE  

și nici DURERI – ori UMILIRI  : RĂNI  FĂRĂ  

CATAPLASME 

ci – doar -  o MONSTRUOASĂ BEZNĂ de 

NOROAIE :  

Nescrisă – Necitită   – fără-Amintiri ori BASME: 

...UN GEST DEMULT UCIS ÎN NOIMA-I ! : 

”CASĂ FĂRĂ ODAIE”... 

*** 

 

SINGURUL  MEDICAMENT – FĂRĂ 

CONTRAINDICAȚII   

 

Singurul  

MEDICAMENT – fără 

Contraindicații  –  e 

UMORUL  -  ADEVĂRAT 

ZBORUL ! 

 

...între Cămăși-Placente - și 

Grosierul  Trup – să nu vi-l  

rătăciți  -  schilodiți  

prăpădiți : 
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căci – dintr-odată – vă veți simți 

de parcă n-ați mai fi... 

 

...vă veți simți – în 

aceeași zi : 

CU SUFLETUL UCIS  

DE NIMENI SCRIS : 

PE VECI   

GENIAL SECI  ! 

...IREVERSIBIL 

OSTENIȚI 

ÎN SUFLET TROIENIȚI... 

*** 

 

BARONUL MÜNCHHAUSEN LA PUȘCĂRIE 

 

plin de Haruri și de Taine  (un Erou Wagnerian !) 

las dracului Lumi și Rude – levitând 

spre..HINDUSTAN ! 

cui hulește (”sotto voce”) precum c-aș fi ”Om de 

Paie” 

îi aplic Metoda UNU : doar un...”TATĂ DE 

BĂTAIE” ! 

 

devin PROPRIETAR !  - ...de Soare - și de Lună 

- și de Stele 

și pun Cerului – în urmă-mi – rânduri mii : 

COPACI-ZĂBRELE ! 

nimeni nu vină la mine – că nici eu nu-i deranjez: 

pe VULCANII  RECI  din  LUNĂ – eu sunt 

REGE - și TRONEZ ! 

 

...nu răspund la Întrebări – nici de-ar fi un SOL 

DIVIN : 

”PROCUROARE-DE-HÂRTIE – în săli cu 

MÂRLANI – nu vin !” 

...osândă-n contumacie : ”CONDAMNAT SĂ FIE 

CRIN !” 

 

...asta li-e Recunoștința -  că scăpai Lumea – de 

VIN ! 

...parfumat și afumat - șed pe Razele de Soare 

și decid  (EU ! – FOSTUL REGE...) : cine BEA - 

și cine...MOARE ! 

***              

TRUVER - ȘOMER 

 

să cocoți o Povestire – pentru Proștii de pe Gard 

e-o Ispravă făptuită – îndeobște – de Hazard : 

cin' mai crede – AZI – în Lume – în Minuni - în 

Ploi de Mană ? 

...”SPECIA” Degenerată a ajuns – AZI – o 

IZMANĂ : 

(... iar pentru  conformitate - citește  - din scoarță-

n scoarță – toată-Istoria Umană...!) 

 

...Povestirea – Basmul – Stihul – sunt ca Tusea 

Măgărească 

pentru toată LIOTA asta  – ce-a uitat să și 

vorbească... 

dacă vrei să te-nțeleagă – URLĂ ! – iar – apoi – 

ascultă : 

se treziră BABUINII !... - ...”CAPODOPERA 

ZEIASCĂ” ! 

 

...ZEU ACTUAL  le e RACHIUL - și – din când 

în când – un SEX 

făcut Trudnic și Zadarnic – precum scriu eu acest 

TEXT... 

de-ar veni ȘEHEREZADA  (...levitând pe-al său 

COVOR...) 

și-ar da drumul la Poveste... - ...i-ar vedea cum – 

pe rând – MOR... 

 

...nu tot trageți de Cuvinte – că vă sar PROȘTII 

în cap : 

și-au șters CHIPUL – iar în locu-i – trasu-și-au 

un BIET CIORAP...... 

și atunci – TRUVER NEMERNIC  

– înseamnă că ești ȘOMER ! 

 

nici măcar PARNASUL-MUNTE nu-și ia – AZI 

– PEGAS  : ”ȘOFER” ! 

...deci – TRUVERE – ia-ți LĂUTA - și-o târăște   

-  -adânc  –  pe Boltă : 

poate-ieși-va-n urmă-ți – MÂINE – de STELE – 

BOGAT' RECOLTĂ ! 

*** 

 

N-AM MURIT PENTRU MINE 

 

...n-am murit pentru mine – sau pentru vreunul 

anume : 

am murit – pentru toți Cei Fără de Nume... 

căci – printre vremi – a venit – dinspre-Apus – 

Dușmanul 

pus pe Fapte de Noapte – ca tot Tâlharul – ca tot 

Gămanul ! 

 

...am auzit că s-a ieftinit Țara-mi – până-a murit : 

să-i învolbureze – vreunul - Capul  – în minte nu 

i-a venit 
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nici să afle că nu așa se moare – în Raiul Sfințit : 

că o Țară și-un Neam – când mor – trebuie puse 

cu Mâinile - CRUCE 

spre a-și regăsi VOIEVOZII – precum și Omul 

să-și ducă-n Spinare 

IZVORUL și MUNȚII – STRĂMOȘII - atâta cât 

i-e dat și cât poate duce... 

...și – neapărat – de Satana să se poată-apăra – cu 

LUMINI-LUMÂNARE ! 

 

da : că nu mai avem dreptul să ne purtăm  - în 

Suflet - Țara și Neamul ! 

așa am auzit !  :  TREBUIE – deci – să-l  găbuim 

– degrab' – pe Străinul-Dușmanul ! 

iar – pe de altă parte – SĂ-L VESTIM – PE 

FIECE OM DE PE-AICI – CĂ S-A TREZIT ! 

deci – SĂ SE-APUCE – CU ZOR – DIN 

ȚĂNDĂRI DE STELE – SĂ LE CROIASCĂ - 

ȚĂRII ȘI NEAMULUI 

O NOUĂ SOARTĂ ȘI UN NOU RĂSĂRIT ! 

 

...n-am murit pentru mine – sau pentru vreunul 

anume : 

am murit – pentru toți Cei Fără de Nume... 

căci – printre vremi  – a venit – dinspre-Apus – 

Dușmanul 

pus pe Fapte de Noapte – ca tot Tâlharul – ca tot  

Gămanul ! 

...Acuma – Aici – Dușmanul declară – rituos – c-

a venit doar să culeagă Urzici 

de fapt – A VENIT SĂ NE CREASCĂ – ÎN 

SOARTĂ – RĂSTIGNIRI ȘI BĂȘICI ! 

...s-au ieftinit – cumplit – Viețile noastre 

s-au scumpit – strașnic – Străinii din Glastre... 

a venit Tiranul-Dușmanul – croit din Hârtii 

ca să ne-nșire – ca pe Proști – în Chindii ! 

 

a venit Tiranul-Dușmanul (zice el !) - în chip de 

Decor 

să jefuiască – de Duh – un întreg SFÂNT 

POPOR 

să-l preschimbe – din Popor Luminat și Cinstit 

într-o Momâie –PUSĂ PE POSTIT ȘI PROSTIT! 

da – să fim ori LINGĂI CÂINI – ori DE OI UN 

CIOPOR ! 

Sărmanul de-Aici să-și afle – în lume – Rostul : 

că-i ETERNUL DATOR ! 

 

...am pornit-o – Acum – Iarna – spre MUNȚI 

s-arătăm Dușmanului că (prin Țară...pe Drum...) 

– mai sunt FRUNȚI ! 

...aud – însă – că – pe-Aici – nimeni NU MAI 

AUDE 

supus  - Buștean - în Robiile Crude 

văd că – pe-Aici – nimeni NU MAI VEDE 

SĂRMANUL PUSTIEI ÎN NIMIC NU MAI 

CREDE ! 

 

de-Acolo – din Ierni și din Munți 

cu Mânie  și  Zvon – LE TRIMITEM FULGERE 

- ȘI-NSÂNGERATE NUNȚI ! 

când pogorâ-ne-vom – va fi un RÂU DE FOC și 

VISCOL AMARNIC : 

Dușmanul sughite... – ...apoi – CENUȘĂ se face 

– din HOITUL LUI JARNIC ! 

 

...n-am murit pentru mine – sau pentru vreunul 

anume : 

am murit – pentru toți Cei Fără de Nume... 

căci – printre vremi  – a venit – dinspre-Apus – 

Dușmanul 

pus pe Fapte de Noapte – ca tot Tâlharul – ca tot 

Gămanul ! 

 

...e tot mai scump să trăiești 

toți se ascund : nimeni nu-ți mai dă  - pe degeaba 

– Curaj – Privire - ori Vești... 

coborâm – deci – din Munți – călări pe Foc și pe 

Ape 

DUȘMANII SĂ NU SE MAI LĂFĂIE – SĂ NU 

MAI SCAPE 

SĂ NU MAI 'SPĂIMÂNTE CREȘTINUL : SĂ 

PASCĂ DOAR CAPRE ! 

 

Iarnă și Munți ni-s Părinții 

alături – cu noi – în Șa – chiuie SFINȚII ! 

DOAMNE-HRISTOASE – fă-ți Foc – rogu-Te -  

și în Ograda mea 

să-mi mai bată – la Poartă – din când în când – 

vreo STEA ! 

Dușmanul  - astfel – să afle că suntem gata  - cu 

toți ! - să pierim 

dar nu-nainte să-i stingem Lumânarea-i de Venin 

nu-nainte de-a-i cânta COLINDA NOASTRĂ - 

CU VELERIM 

(...ca să ne recunoască Frunte - Glas – Dumnezeu 

! - ...oriund' ne-ntâlnim !) 

nu înainte - de ce-a jefuit - să-l ușurăm !  - ...și-

apoi să-l mătrășim – ori belim ! 

 

...ne pogorâm din Munți – cu Arhanghelii și cu 

Moartea 
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pentru că așa se scrie – în Ceruri – pe Pământ – 

în a Îngerului - CARTEA : 

e-o Sfântă Sete de-a limpezi Văzduhul 

de tot ce-i Fumegare Spurcată – în Stuhul ! 

...de toți Strigoii – Moroii Amarnici 

LA FURAT – GENIAL HARNICI ! 

...au venit – spre toate-au năzuit 

ÎN ȚARA MEA – ÎN NEAMU-MI DE SCHIT 

pe toate cele mie SFINTE – sub Bocanci le-au 

călcat... 

și – la mulți – chiar Duhul le-au luat... 

 

TREZIȚI ȘI – DIN MUNTE ÎN MUNTE – 

VESTIȚI 

CĂ – IAR – CU HOARDA – TĂTARUL A 

NĂVĂLIT ! 

luați-i Focul din mână 

și – cu Propriu-i Foc – pârliți-l 

măcar o Săptămână ! - ...apoi – abia – goniți-l ! 

 

...știu că mulți ne vom stinge – în Încleștarea cu 

Caracatița 

dar nu se poate decât cu Bătaie și Moarte – să-i 

iei – din Gheare – CRATIȚA 

în care Hristos – Zi de Zi – îmi toarnă Raze de 

Soare 

pe care – sfințit – le beau - și-mi țin și de 

Mâncare ! 

vom pieri – ca Frunza și Iarba – dând cu 

Agheasmă – după Dușmanul 

dar nu putem - de el - scăpa – decât în Trântă 

Dreaptă  

precum Făt-Frumos – cel cu Spada-Nțeleaptă : 

vom merge – cu Fruntea sus – la DOMNUL ! 

 ...dar și el – Satana-Dușmanul  - să-și vadă 

”Amanul” ! 

 

...n-am murit pentru mine – sau pentru vreunul 

anume : 

am murit – pentru toți Cei Fără de Nume... 

căci – printre vremi  – a venit – dinspre-Apus – 

Dușmanul 

pus pe Fapte de Noapte – ca tot Tâlharul – ca tot 

Gămanul ! 

 

...iar Țară și Neam nu-s – Aici - de izbeliște : 

uite  Sfinți Munți – Zâne-Ape...  

Zâne cu Năstrape ! – în Biserica LUMINII DE 

LINIȘTE ! 

 

Poienile Zeilor – nuntiți cu Iele... 

MINUNI CÂT SÂNUL DE LUNĂ – 

PREOTESELE-STELE ! 

 

 ...uite - și colo  – Veșnic-Umpluta (până la Buză 

!) de Soare  -   MIRIȘTE ! 

noi nu dăm Raiul – c-așa vrea vreun ”EL” 

oricât dă din gură vreun...”SATAN-

PRICHINDEL”! 

 

dacă ni-l vindem pe Dumnezeu - Țară și Neam 

Orbi și Schilozi ni s-or naște Prunci-de-Haram ! 

căci lui Iuda – nu-i se mai prinde – vreun Soare – 

în CĂPĂSTRU ori HAM ! 

 

...în veci nu s-a face – pe-aici – NUNTIRE – ori 

HRAM  

pentru cei botezați în Cristelniți – de-ADAM  

și-apoi  - azvârlindu-și în Drum – pe-un 

”NICHEL”  Netrebnic : și ȚARĂ - și NEAM ! 

*** 

 

...n-am murit pentru mine – sau pentru vreunul 

anume : 

am murit – pentru toți Cei Fără de Nume... 

căci – printre vremi  – a venit – dinspre-Apus – 

Dușmanul 

pus pe Fapte de Noapte – ca tot Tâlharul – ca tot 

Gămanul ! 

 

Prof. Geo CĂLUGĂRU 

  

DIN  DULCEA  ȘI  CU  FOLOS   

 ZĂBAVĂ   A   CITITULUI  CĂRȚILOR 

Nedumeriri care sunt şi ale mele 

Citeam deunăzi în „Flacăra” lui Adrian 

Păunescu, din 15-21 octombrie 2021 o luare de 

atitudine impecabil susținută cu argumente 

intitulată „Un veac de lectură publică – 

BIBLIOTECA I. G. BIBICESCU” semnată de 
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cunoscutul și mult apreciatul scriitor Tudor 

Nedelcea. Sunt angrenat , la rându-mi, în 

realitatea pe care o dezvăluie domnia sa și 

explică de ce cartea atât de elogiată de Tudor 

Arghezi prin distinsa formulare „Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris!”a ajuns astăzi, la noi, să nu 

mai preocupe decât pe foarte puțini, chiar și din 

mediul intelectual, încât ceea ce pare o butadă a 

ajuns să fie o tristă realitate. Astăzi se scrie mai 

mult decât se citește. Cum s-a ajuns aici ne 

explică distinsul scriitor Tudor Nedelcea, ale 

cărui considerații sunt de necombătut. Este mai 

comod să uiți, cu voie sau fără voie, decât să-ți 

amintești ceea ce te implică. Pentru omul onest, 

există datoria de a avea o atitudine prin care să 

suscite curiozitatea de a afla cât mai multe, de a 

asigura o continuitate în acest proces fără de care 

nu se poate concepe o evoluție temeinică și 

durabilă, ajungându-se în situația ca totul să fie 

„calp de la creștet până-n talpă” (Eminescu), 

putându-ne prăbuși în orice clipă. 

Trimit la colegul scriitor Ion Andreiță, care în 

„FLAP”( nr. 10 / 20-26 martie 2020, p. 5) 

consemnează un eveniment aproape de necrezut 

în lumea de astăzi excesiv preocupată de 

globalism și drepturile minorităților sexuale. 

Trimit mai departe la domnul Tudor Nedelcea, 

reproducând rarisimul eveniment: „În Turcia, 

angajații unei firme de salubritate au deschis o 

bibliotecă cu cărțile salvate de la gunoi. 

Biblioteca se găsește în Ankara, în cartierul 

Cankaya. Angajații au strâns în mai multe luni 

cărțile aruncate. La început, doar angajații și 

familiile lor au frecventat biblioteca de circa 

6000 de volume, aranjată într-o încăpere a 

Salubrității. Dar, cum o sămânță de calitate, pusă 

într-un sol fecund, dă rod îmbelșugat, ulterior, 

biblioteca a suscitat interesul și al altor categorii 

sociale și și-a îmbogățit colecția de carte, încât 

Primăria Ankara a angajat un bibliotecar cu 

normă întreagă. Pe bună dreptate, dumirindu-ne 

în urma celor aflate, mă alătur scriitorului Tudor 

Nedelcea care afirmă întrebător: „Să ne mai 

mirăm de ce știința și cultura din Turcia a atins 

un nivel ridicat, impunându-se pe plan 

mondial?!” 

Știut fiind că numai prin comparații sincer 

evaluate ale lucrurilor, evenimentelor, 

fenomenelor se ajunge la adevăruri suficient de 

luminate prin această modalitate frecvent folosită 

de cercetători, o întrebuințez și eu. O fac pentru a 

arăta cum stau lucrurile la noi, în România, în 

acest acum atât de zbuciumat. Referindu-mă la o 

realitate limpede ca lumina zilei pentru toți cei 

sincer preocupați de acest domeniu foarte 

important, nu trebuie să demonstrez nimic, ci 

doar să constat. Constatarea ține convingător 

locul demonstrației. 

În cei 11 ani în care am fost redactor la 

compartimentul „cultură” al revistelor „Poliția 

Română” și „Pentru Patrie”, am făcut multe 

documentări pe zona de care răspundeam în 

județul Mehedinți. Astfel am rămas în relații 

bune cu profesorii de la „Colegiul Traian” și cu 

foștii bibliotecari de la Biblioteca „I. G. 

Bibicescu”. Cu unii dintre aceștia vorbesc la 

telefon sau corespondez și astfel sunt la zi cu 

evenimentele. Ceea ce se întâmplă în acest județ 

se petrece, de fapt, în toată România. Cartea nu 

mai este privită ca un prieten, ci ca un dușman, 

iar ceea ce afirma cândva cronicarul Ion Neculce 

„nimic nu este mai dulce ca zăbava cititului 

cărților” este un adevăr dispărut demult din 

mintea și sufletul românilor. Azi, dacă-i spui 

cuiva „Cine are carte are parte”, îți râde în față, 

socotind că ți-ai pierdut mințile. Din nefericire, 

ceea ce se întâmplă în România de astăzi le dă 

dreptate. Dacă n-ai carte, ai parte de funcții mari  

(foarte bine plătite), de miniștri sau parlamentari. 

Oare este o întâmplare că în județul Mehedinți cu 

mulți oameni de bine, săritori la nevoie, deschiși 

la suflet, bibliotecile comunale au fost 

desființate? Cu siguranță, și în alte județe există 

același fenomen. La fel în privința bibliotecilor 

școlare. 

      Cu profundă îndreptățire, ca și scriitorul 

Tudor Nedelcea, care „m-a provocat” să-i fiu 

alături, mă întreb atunci de ce să nu-i elogiem pe 

cei care ne-au premers, cărturari și patrioți 

deopotrivă, care ne-au lăsat creația lor, o avere 

inestimabilă? 

      Nu pot să nu mărturisesc niște aduceri aminte 

din perioada efectuării gimnaziului, când era 

evidentă preocuparea profesorilor noștri de la 

Școala Generală Butoiești, cu clasele V – VII, 

județul Mehedinți, de a căuta căi de stimulare a 

elevilor să învețe. Au găsit astfel, între altele, 

metoda afișării la gazeta de perete, săptămânal, 

pulsul preocupării elevilor pentru obținerea unor 

rezultate din ce în ce mai bune la învățătură. 

Aceasta consta în afișarea exprimată simbolic 

prin desenul unui avion, al unei mașini, bicicletă, 
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om în mers. Văzute de sus în jos, corespundeau 

calificativelor: foarte bine, bine, satisfăcător și 

nesatisfăcător. În fiecare primă zi a săptămânii, 

nerăbdători, elevii se adunau în grup să constate 

dacă în ierarhie au survenit schimbări. Efectul 

scontat a fost vizibil la nivelul întregii clase. S-a 

scontat pe ideea de competiție și, mărturisesc, a 

dat rezultate. 

      S-a statuat, în același scop, de a-i face pe 

elevi să iubească mai mult cartea și „dulcea 

zăbavă a cititului”, calitatea de „prieteni ai 

cărții”, stabilite prin consultarea fișei de cititor și 

a numărului cărților împrumutate de la bibliotecă. 

Uneori, se organizau dezbateri pe marginea 

cărților citite. Cei mai convingători, prin calitatea 

răspunsurilor date la întrebările juriului, primeau 

cărți și erau consemnați la gazeta de perete cu 

titulatura de „prieteni ai cărții”. 

      Cu toate că și-au dovedit utilitatea și eficiența 

asemenea modalități menite a prețui lectura și au 

stimulat o competiție benefică în creșterea 

preocupării elevilor de a se instrui la un nivel cât 

mai înalt, acestea au început să-și piardă din 

atractivitate, sfârșind prin a fi eliminate, ajungând 

astăzi, în rare cazuri, să fie evocate sub un unghi 

de nostalgie, prin a fost o dată, plasându-se în 

zona poveștilor. Păcat, mare păcat! 

      Afirmam anterior faptul de a împlini o 

datorie, evocându-i pe înaintașii noștri, cărturari 

și patrioți. Din perioada când am slujit ca ziarist 

la revistele „Poliția Română” și „Pentru Patrie” la 

compartimentul „cultură”dispun suficiente date 

pentru a evoca din această zonă a Mehedințiului 

pe cel care a înființat o bibliotecă bine cunoscută 

nu doar pe plan local, ci și pe plan național, prin 

activitățile desfășurate. Aceasta îi poartă numele: 

„Biblioteca I. G. Bibicescu”, personalitate pe care 

o voi oglindi cât de curând posibil. 

 

„Biblioteca judeţeană I. G. Bibicescu” 

-Mehedinţi 

                 Vavila POPOVICI 

 

ESEU PENTRU ESEU (fragment din noua 

carte „Jurnal american 5) 

 

   Nu ne mai interesează valorile spirituale, ci 

numai cele materiale, cele de la care putem să ne 

alegem cu ceva pentru un trai mai îndestulat. 

Adică, valorile care ne pot aduce profit. Ce profit 

poate aduce o statuie, o operă de sculptură care să 

ne amintească o personalitate, un eveniment, la 

ce? Mai bine să nu ne amintim, ci clipele 

prezente ale vieții să le trăim. Mai interesează pe 

cineva simbolurile? Auzi: simboluri! De ce să ne 

îngreuneze conștiința cu conținuturile ei 

inconștiente? Cât a trăit, unde a trăit, ce a făcut? 

Doar el e mort! De ce să trecem pe lângă statuie, 

să ne oprim, s-o privim sau s-o ignorăm, când 

este mai bine, mai ușor s-o demolăm? „Jos cu 

ea!” Ce caută această carte în biblioteci, nu mă 

interesează cine și ce a scris în ea! „S-o arză 

focul!” 

-Și regimul comunist din România așa a făcut, 

imediat după instaurare. Martoră am fost de 

copil, când la stingerea focului m-am dus să mai 

caut printre cenușă, o carte scăpată din focul 

„iadului”. Mă întreb: Se va instaura și aici 

comunismul? Uneori mă întreb și eu pe mine 

însămi: de ce scriu toate acestea? De fapt am și 

fost întrebată de ce scriu, ca și cum ar trebui să-

mi justific „păcatul” de a scrie. Și uite-așa, cu 

astfel de oameni – primitivi, alții puternic 

îndoctrinați, fiindcă ei mai există printre noi 

infiltrați – puterea de creație va scădea. 

Ce ne trebuie atâți artiști, atâți scriitori? Mai bine 

– la muncă fizică cu ei! 

-Nu așa făcea comunismul nostru din România? 

Îi trimitea în minele de cărbuni… „La munca de 

jos, tovarășe!”La intrarea în facultățile de artă se 

ajunsese a se planifica anual un umăr din ce în ce 

mai mic de locuri. i aceia nu intrau decât dacă 

„pile” aveau sau, erau recomandați de organele 

superioare de Partid. 
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Ce nevoie are țara de cântăreți, instrumentiști, 

pictori? Să intre direct în producție, să lase visele 

de o parte, să muncească! Să le iasă din cap 

veleitățile spirituale! Auzi, matale: veleități 

spirituale! La ce ne trebuie biserica? Să se roage 

lumea în ea? Auzi, mata! Mai bine punem o 

bombă în ea! Frumosul e o obsesie perimată în 

ochii comunistului, pragmatismul e cel care va 

aduce valoare societății. 

-Nu așa făceau comuniștii români? Schimbau 

destinele tinerilor înzestrați cu Har Dumnezeiesc. 

Totul trebuia tăiat de la rădăcină, pentru ca să nu 

mai existe speranța în revenirea la „vremurile 

bune.” „Omul nou” era scopul lor! Omul fără 

Dumnezeu! 

-Când ne construiam casa, au venit trei indivizi 

direct din capitală, unul de la Comitetul Central, 

un arhitect și unul „cu ochi albaștri” (așa-i 

numeau românii pe cei din securitate). În urma 

lor ne-a venit înștiințarea scrisă de a sista orice 

lucrare până la noi dispoziții. Și am rămas cu 

zidurile casei ridicate, fără a fi protejate de 

intemperiile vremii. Am avut noroc de oamenii 

din sat care s-au îndurat și pe propria lor 

răspundere în fața legii (fiindcă puteau fi 

pedepsiți), ne-au pus cartoane asfaltate peste 

ziduri, au confecționat uși și clădirea a fost astfel 

protejată câțiva ani de zile. Totul a fost făcut cu 

înștiințarea și aprobarea primarului care, om cu 

judecată, le-a permis intervențiile. 

 

Ce importanță are truda pentru înfrumusețarea 

locului în care trăim? Ce i-o fi venit unuia care se 

numea Dostoievski, să scrie că frumusețea va 

salva lumea? Dar, și scrierile lui ce mai caută în 

biblioteci? Și altul numit Tolstoi cu romanul său 

Ana Karenina, de ce a trebuit să-i dea femeii 

rolul de amantă respinsă de un nobil și care s-a 

mai și sinucis din cauza lui, aruncându-se în fața 

unui tren? La ce ne ajută analiza sufletească a 

omului? Să nu lăsăm timp oamenilor să 

gândească prea mult, să le dăm noi treabă de 

făcut! 

-Așa hotărâseră comuniștii noștri, să elimine 

gândirea individuală, și ne cereau să efectuăm ore 

de muncă suplimentare – neplătite, care ne 

zdruncinau sistemul nervos, fiind o altă formă de 

sclavie, în fața căreia nu aveai dreptul să 

crâcnești. Organizau cenacluri în orașe, șezători 

în sate nu pentru relaxare ca pe vremuri, ci pentru 

supraveghere și dirijare spre o gândire colectivă. 

La ce ne trebuie povești și basme când acum se 

pleacă în cosmos? Poveștile Fraților Grimm, 

poveștile românești ale unuia care umbla Creanga 

și altul care se Inspira, Petre parcă-i spunea; arii 

de opere cum este Carmen de Bizet, în care 

frumoasa țigancă e vrăjitoare… De ce să fie 

vrăjitoare? Și ucisă tocmai de unul ca Don Jose… 

Interzise să fie, domnule! Uitasem! Ce i-a venit 

lui Shakespeare să scrie despre Richard al III-lea, 

un rege rău care a distrus  pe toți care urmau la 

tron, ca să-și asigure domnia? De ce să se scrie 

despre regi? Nu pot fi scoși din istorie? Afară de 

pe scenă cu astfel de arii și piese de teatru! 

Bibliotecile trebuie cernute de cărți a căror soartă 

va trebui să fie transformarea în cenușă: Diabolic 

sistem! 

Și am scris eseul „În ce lume trăim”, și am pus 

motoul o poezie din volumul de versuri „Nopți 

albe”:„Ceva în lume s-a schimbat. / Cineva a 

trădat. / Privighetorile tac, / primăverile întârzie, 

/ trupurile-şi pierd frăgezimea, / ploile-s 

meschine, / verile-s prea calde, / florile se ofilesc 

/ prea repede, / gândurile-și pierd trăinicia. / 

Cineva a trădat, / Ceva în lume s-a schimbat.// 

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

 

A-ţi iubi Patria înseamnă a ţi-o clădi cu propria ta 

viaţă.   N. Stănescu 

 

Îmi iubesc pământul natal, nu pot sta nicăieri, 

printre străini, mai mult de două luni, paşii mei 

pornesc singuri înapoi spre ţara mea de care mi-e 

dor, mi-e dor. George Enescu 

 

 Dar cum nu socotiti dumneavoastra ca patria se 

cheama poporul, iar nu tagma jefuitorilor?  

 Tudor Vladimirescu 
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MEDALION LIRIC 

Nicolae VASILE 

 

Pulbere de iubire  

 

Pășeam sfios pe scara  

infinitului, pornind din  

iubire, ţintind spre nemurire,  

te îmbrăţișam, să mă iei cu 

tine-n zbor, simţind că  

mușchii nu-mi mai vor, să 

mă lipesc de tine, să mă 

topesc de bine. Fi-vom  

cândva doar gând, departe 

de Pământ, radiind în  

univers ceva ce mulţi n-au  

înţeles. Pulbere de stele, noi  

vom fi, cu ploaia, pe Pământ,  

vom reveni, iubirea noastră  

va trăi din nou, făcând  

universului cadou seminţe  

de viaţă, celule de iubire,  

născute din tine și din mine.  

 

 

Când iubești  

 

Când iubești, așa într-o  

doară, cuprinzi în tine încă o  

persoană. Tot ce e al ei te  

doare, iar restul lumii 

dispare. Nici nu știi dacă e  

bine, este precum o minune,  

care vine sau nu vine, n-o  

poţi alunga sau ţine. Când  

n-o ai, îi simţi lipsa, când o  

ai, îi duci grija. Totdeauna îi  

vrei doar bine, chiar când nu  

mai e cu tine.  

 
Poarta Sărutului 

Florentin SMARANDACHE   

 

 
 

AM VENIT... 

Am venit să pun altoi rugilor  

o albă floare. 

şi să spăl bolnavii  

de boală. 

 

Am venit să dezbrac copacii  

de scoarţa putredă 

a unui nume 

şi lumină să scot  

din ochii tineri. 

aprinzând trecutul 

-călăuza viitorului -. 

 

Am venit cu plină călimara  

de litere. 

fiindcă locuiesc în  

poemul acesta 

de pe vremea lui Ovidiu. 

iar poezia îmi traduce 

sufletul. 

 

 

DATORITĂ 

Șerpii se târăsc în locul păsărilor  

care nu pot să zboare, 

in fiecare scară luna  

se logodește 

cu umbra care-o luminează. 

Munte există datorită prăpăstiilor  

care-l ridică, 

suferință există datorită pietrelor  

cu care arunci în liniște. 

 

Dar poeții nu există datorită poeziei, nu. 

Ei ascultă glasul brazilor  

transmis de bătrâni 

prin ciocârlii, 

de pe buzele lor îngerii vestesc 

- cu strigăte de pescăruși  

deasupra versurilor –  

primăvara istoriei. 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      48 

 
  

NOI CREŞTEM PĂSĂRI PENTRU ÎNALT 

Noi creștem Păsări  

pentru Înalt 

să-nvingem depărtarea:  

șoimi 

întru a sorbi  

tăria - 

prunci roșii în obraz  

ca bucuria. 

 

 

 

Cristian Petru BĂLAN  

 

 

Părinţii noştri 

 

Din umbre şi lumini se-ngheagă-n noi părinţii- 

Două făclii din ceruri ce ard nestinse-n gând: 

Icoane blânde, calde, mai sfinte decât sfinţii, 

Văzând, prin lacrimi, comori pe-acest pământ. 

 

Ei ne-au înălţat spre soare, ne-au preaiubit 

năvalnic, 

Le-am fost tezaur unic, iubirea lor de foc. 

Le-am fost extazul vieţii şi rodul cel mai falnic; 

Prin jertfa lor tăcută ne-au stins dureri pe loc. 

 

Treptat îmbătrâniră şi le-a slăbit puterea, 

Iar noi rapid crescurăm sub grija lor mereu, 

Căci lângă ei alături, le-am fost toată averea 

Şi să fin demni în viaţă, trăiau trudind din greu. 

 

Îngăduiţi acum-deşi târziu survine- 

Să le-nălţăm în suflet temple de Everest 

Şi urmelor lăsate prin amintiri divine, 

Să le-nchinăm mari ode şi-un imn suprem, celest! 

 

Nici nu găsim cuvinte de mulţumiri totale, 

Oricât am vrea, limbajul ne este mult prea mic 

Să le descriem jertfa, căci orice osanale 

Nu pot s-o egaleze nicicând şi nici un pic… 

 

De-aceea, mari datornici, solemn, dăm declaraţii 

Să fim cu fiii noştri la fel de mari eroi 

Precum ne-au fost părinţii. Şi-atunci lungi 

generaţii 

Ne-ar imita exemplu, fiind ca ei, ca noi! 

  

 

 

Ştefan DUMITRESCU 

 

  
 

ÎNSPRE-NCEPUTUL LUMII 

  

Mergeam pe lume cântând nebun 

ieşea lumea la porţi orbitoare 

eu treceam înainte mai trist 

şi pierdut într-un fel de visare 

  

îşi scoteau mâinile albe din umeri 

arătând orbi înspre mine plângând 

nu vezi tu tinere palid nu vezi 

morţii lumii cum sânt duşi de vânt 

  

eu cântam şi-ntrebam mai rece şi trist 

de copilul pe care cândva l-am lăsat 

pe un deal înspre partea aceea de lume 

de unde aud ţipând jalnic un sat 

  

oamenii se uitau la mine-aiurând 

şi arătau ceva ce-ar putea fi un corb 

eu treceam trist prin ninsoare-nainte 

şi-ncepeam şi mai stins să mă rog 

  

n-aţi văzut un copil uitat într-o vale 

în Valea Gangelui atât de sfântă 

unde este acum atât de târziu 

şi el ţine în mână o carte şi cântă 

  

vedeam chipurile roşii la porţi 

cum creşte pustiul din ele de parcă 

ar bate vântul şi m-ar tot duce 

pe-un fel de vale tot mai săracă 

  

aceasta e lumea-n care-am trăit 

mă-ntrebam eu pierind tot mai stins 

acesta e aerul prin care-am cântat 
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şi-acolo e muntele pe care-am învins?  

 

ce stranii sânt toate de parc-ar fi 

o muzică vastă sau o ninsoare 

care ninge din sine din veşnicii 

şi astfel de sine e născătoare 

  

treceam acum printr-o lumină antică 

şi văzui pe un deal o bancă de şcoală 

şi-un copil cum stă într-însa chircit 

ca-ntr-o catapeteasmă universală 

  

şi eu zburam către el mai pierdut 

de-aş ajunge pe dealul acela cândva 

dar dealul zbura înainte prin vântul 

care-ncepuse să bată si mă lua 

  

eu ţipam tot mai stins şi mai stins 

unde te duci, Doamne,-n pustiile reci? 

şi vedeam cum dealul zbura 

şi pierea cu copilul în veci 

  

O, Doamne, ţipam eu şi plângeam 

voi mai zări pe dealuri sfântul copil vreodată 

şi-ncepea vântul şi mai cumplit 

să spulbere lumea şi să mă bată 

  

şi eu zburam prin vânturi şi ţipam 

sfinte copile-arată-mi-te sfinte 

şi vâsleam prin vântul care bătea 

înspre-nceputul lumii înainte 

  

şi-l vedeam iar acolo-n fundul lumii 

cum şade şi citeşte-n banca lui 

şi lumea goală ca o sală-nchisă 

şi ca o vale tristă-a nimănui 

  

şi eu zburam spre el cu mâna-ntinsă 

sfinte copile strigam rămâi în câmpie 

eu să te-ating şi să intru în tine 

ca-ntr-un fel de altă veşnicie 

  

se-auzeau morţii cum se tânguiau 

un fel de aer palid de departe 

un fel de pulbere ce mă cuprinse 

dintr-o zare în alta înspre moarte 

  

şi eu zburam prin vânturi şi ţipam 

sfinte copile-arată-mi-te sfinte 

şi vâsleam prin vântul care bătea 

înspre-nceputul lumii înainte. 

Ella LEYNARD 

 

 
 

Gânduri  

  

Bine este copacii să rămână copaci 

sau să devină doar cărţi preţioase, 

iar în locul copacului sacrificat, 

să fie plantat imediat un altul. 

 

Bine este oamenii să rămână oameni 

pentru că în locul unui om care s-a transformat, 

nu se poate pune un altul. 

Bine este cuvântul să fie respectat, 

pentru că imediat ce a fost rostit, 

realitatea lui a început să se construiască. 

 

Bine este iubirea să fie udată din când în când 

pentru că, oricând şi niciodată prea târziu, 

din iubire va creşte un copac. 

  

Scrisoare timpului    

 

Trecut, te port în ochi, aş vrea să te laud, 

Prezent, atât de aproape eşti, cred că nu te văd 

uneori, 

Printre clipele repezi, când sensuri vreau să caut, 

Şi nu-nţeleg de ce cu-atâta grabă mereu zbori. 

 

Sigur, eu port vina din limite-omeneşti, 

Nu ştiu să privesc, unde să caut ca să găsesc 

Sensul să-l văd în clipele pe care ni le dăruieşti, 

Am pornit să caut şi nu mai contenesc. 

 

Te caut şi te pierd, te regăsesc, dar din nou treci, 

Iar singură rămân şi nu-nţeleg în jurul meu 

materia, 

Ce caut eu şi nu găsesc şi plâng, doar tu înţelegi, 

Tu nu plângi, dar nu este nici a ta victoria. 
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Ionel MARIN 

 

 
 

Esenţa lumii 

 

Suntem punte oscilantă 

Între două lumi tumult, 

Mărgăritar unic al zilelor... 

Vremea în Cetate, pâlpâie 

Lacrimile curg pe obraz, 

Trec în râuri de tristeţi. 

Otrava din interior arunc-o, 

La gunoi, nu peste... semeni. 

 

Născuţi suntem pentru Viaţă! 

 

Moartea nu va mai călători, 

Prin trupul de lut ceresc 

Veacurile vor trece praguri sfinte, 

Nestricăcioase. 

Primeşte şi trimite mereu 

Făclie nestinsă de comori 

Aripa unui vis de copil, 

Să lumineze zborurile... 

 

 

În sărutul veșniciei 

                                             

Păduri de gânduri cuprinse de lumină, 

Cheamă din zori Adevărul, omenia. 

Mulţumeşte pentru sărutul 

Zilei de ieri, de azi, de mâine, şi... 

Nu uita că noi suntem doar beneficiarii, 

Anilor şi darurilor... primite. 

 

Nu nesocoti căile drepte ale vieţii! 

Adună rouă din cioburi de lacrimi, 

Spală rănile din fiinţă şi cuvânt. 

 

Lasă aripile să crească pe umeri, 

Să-ncolţească pe tărâmul zilei, 

Lumina din izvorul cel sfânt. 

Ecouri diafane de vlăstari divini,  

Luminează Speranţa în nesfârşirea vieţii, 

Poteca ce duce către … porţile cereşti  

Irina Lucia MIHALCA   

 

 
 

Lumină-n veşnicie 

 

Suntem călători pe cont propriu, 

trenul pornit în călătoria  

descoperirii de sine, 

adunând toate sunetele împrăştiate, 

acea uimire a deschiderii ochilor 

şi provocării simţurilor, 

abur nediminuat la marginea prăpastiei. 

 

La un moment dat, 

fiecare înoată în propria durere, 

calcinându-şi mlaştinile, 

uscându-le la soare,  

lăsându-le să se-albească  

de trecut, de prezent, 

căci viaţa, acea moarte deghizată, 

singurul gardian al inscripţiei votive, 

nu te-atinge 

cu primul şi ultimul sunet, 

nu eliberează, nu aşteaptă ceva, 

niciun apel  

nu sună în ultima secundă, 

un vis rulând fără ţintă, fără direcţie. 

 

La final, nicio prăpastie 

nu este căscată, 

poate, doar, un punct închis, 

nicio oboseală parcursă, 

poate un alt relief, 

nicio durere nu mai este,  

nimic, nimic, numai cuvinte moarte. 

 

Ultimul sărut 

se concentrează pe un cuvânt, 

pendulul se leagănă impasibil, 

crescând tempoul de cursă lungă, 

prin durerile naşterii de frunze moarte. 

 

O şansă există, 

ruga pentru răscumpărare, 

aşteaptând cerul  
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să ţi se deschidă-n inimă, 

să-nvie stelele moarte, 

să reaprindă focul  

cu flăcările contopite  

de flacăra stelei ce arde-n noi, 

lumina ei, lumina ta, 

doar o lumină, Lumină-n veşnicie. 

 

 

 

Diana Flavia SAVA 

 

 
 

TREMURÂND  

 

Iţi aminteşti? 

Iţi povesteam cum, demult, 

Am iubit un cireş. 

Eram cuib pe o ramură a lui ... 

 

Mai ştii? 

Stăteam, amândoi, la marginea iluziei 

Ca lângă un templu alb 

Şi-ţi vorbeam, tremurând, despre pietre ... 

 

Tu râdeai 

Iar eu iţi auzeam hohotind 

Tristeţea ... 

 

 

CĂLĂTORIE   

 

Întâi m-am răsădit 

În pământ, vremelnică sămânţă. 

Din adâncuri sã învăţ totul, 

Despre lumea nevãzută ... 

Pasăre m-am făcut, apoi, 

Din înalt să simt plutirea 

Şi totul sã învăţ 

Despre lumea văzută ... 

Sămânţă m-am sădit, 

Pasăre m-am avântat în zbor, 

Pentru ca într-o zi 

Om să mă nasc 

Şi atât de puţine să ştiu ... 

 

 

 

Ovidiu ŢUŢUIANU 

 

 
 

Limba română 

(Glosă) 

 

În memoria distinsei prof. Floarea Necșoiu, 

o competentă și dârză apărătoare  

a limbii române corecte! 

 

Dragi români din lumea mare, 

Ocrotiți limba română,  

Limba noastră sunătoare, 

Până-n veci ea să rămână! 

 

S-avem grija ei într-una, 

Chiar în neagra provocare, 

Să înlăturăm minciuna, 

Dragi români din lumea mare! 

 

S-o păstrăm cum se cuvine 

Din originea bătrână, 

S-o vorbim corect și bine, 

Ocrotiți limba română! 

 

Să o picurăm în pruncii, 

Botezați în scăldătoare, 

S-o avem în centrul muncii, 

Limba noastră sunătoare! 

 

Nestemată sclipitoare, 

Ca și patria Română, 

Liberă și-nfloritoare, 

Până-n veci ea să rămână! 

 

Până-n veci ea să rămână, 

Limba noastră sunătoare, 

Ocrotiți limba română, 

Dragi români din lumea mare! 
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ECATERINA CHIFU 

 

 
 

IUBIRE, DOAR IUBIRE 
 

Am așteptat iubirea cu sufletul de crini, 

Ce drag mi-ai fost, când eram doi copii! 

Eram o primăvară înflorită, tu un dor, 

Îmi dăruiai dragostea senin și visător, 

Aripi aveam, vibrând mereu de fericire, 

Umpleam tot orizontul cu-atâta iubire… 

 

Iubire, doar iubire, striga sufletul meu, 

Iubire, doar iubire primea sufletul tău, 

Noi doi ne dăruiam oceane de priviri, 

Nu aveam deloc timp de alte amăgiri, 

Sorbeam marea lumină a frumuseții, 

Arși de profund dor, în anii tinereții. 

 

Prin iubire, destinul ne-a unit viețile, 

Am înfruntat și rău și-n fericite zile, 

Am înălțat imnuri pe veșnice altare, 

Să ne apărăm dragostea, albă floare. 

Prin ani, tot mai mult noi ne-am iubit, 

Erai un vis frumos, eu, un dor infinit. 

 

Ce daruri a pus cândva Domnul în tine, 

De m-ai făcut să vibrez de alesă iubire? 

Ce minune s-a săvârșit sub bolta senină, 

De mi-ai răspândit în suflet atâta lumină? 

Treceam prin munții de dor, fără-ntrebări, 

Cu buzele fremătânde de calde sărutări. 

 

Ce puternici ne făcea pe amândoi iubirea! 

Nimic nu mai avea mare preț ca fericirea 

De a fi împreună, de a ne spune „te iubesc”, 

Sub căldura ochilor simțeam că înfloresc, 

Îți îmbrățișam sufletul și-ți dăruiam alinare, 

Să nu cunoști durerea, nici zilele amare. 

 

Iubire, doar iubire, striga sufletul meu, 

Iubire, doar iubire primea sufletul tău, 

Noi doi ne dăruiam oceane de priviri, 

Nu aveam deloc timp de alte amăgiri, 

Sorbeam marea lumină a frumuseții, 

Arși de profund dor, în anii tinereții 

 

 

 

Valeriu PANTAZI 

(17.05.1940-25.07.2015) 

 
Celebrare   

 

Aug spărgându-se uscat 

frunzele nucilor în ram, 

lebede negre înserînd 

acolo unde înseram ... 

Și nopțile orbind vederea 

uimirii stelelor - etherul - 

Trece prin mine tăcerea 

albă și rece ca fierul. 

  

        

Un peisaj   

 

Un peisaj de toamnă era ziua 

și pâinea soarelui aburea, 

aproape că râdeam simțind 

alintul aerului rece 

aproape că știam 

cum trec prin lumi nenumărate... 

Un peisaj de iarnă era ziua 

priveam câmpia 

și am văzut urcând 

din iarba rece, un alt fir 

plăpând. 

De sus ningea abia văzut 

vibra ușor către necunoscut 

aproape că râdeam și am știut 

cum trec prin lumi nenumărate... 

Pan și nimfa 

Și martor de liniști tîrzii 

iubind încordarea - auzul 

sunt malul și apa - havuzul 

prin care fluidă revii... 

Odină cu fugi argintii 

și fuga de mine - e uzul 

în gînd strălucește refuzul 

sortit să aud veșnicii.    
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Adrian Nicolae POPESCU 

 

 
 

Variantă de univers   

 

Despletiţi, caii alergau la margine de lume. 

loveau stâncile cu copitele albe, 

în goana lor aruncând în urmă 

stele neşlefuite… 

comete renegate  

furau din coamele lor înspumate, 

stropi primitivi din care să-şi modeleze 

un surogat al Căii Lactee… 

 

Cu fâlfâit de aripi, 

gigantice molii complotau să guste 

din lumina bătrânului aventurier. 

simţindu-se ameninţat, 

el le transformă în găuri negre 

şi le oferi galant planetelor orfane, 

în loc de inel. 

 

Centaurii îşi oglindeau chipurile 

în cioburile sferelor sparte, 

visând la clipa în care îşi vor lipi capul 

de sânii intangibili ai virginelor. 

 

Eclipsată de Lună, 

albastra planetă nenăscută 

citea în ziarele locale 

despre probabilele sale sfârşituri… 

  

 

 

Nicu DOFTOREANU 

 

 
 

TANGOUL OMULUI FĂRĂ TIMP 

 

S-a făcut târziu în mine  

tot umblând pe căi străine! 

M-a ajuns din urmă timpul, 

cerându-mi să-i fiu eu schimbul, 

Dar nu pot pentru că dorul  

a dat vieții cu piciorul 

Și-a fugit pe străzi de frică... 

 c-o să-i poarte noaptea pică. 

Așa că n-am mai plecat! 

Am rămas și m-am uitat, 

           precum CABOTINUL BEAT, 

Lung la ce urma să fiu.  

Doamne! 

Cât e de târziu. 

Când se vor trezi arcașii,  

            care mi-au ucis vrăjmașii, 

O să-i rog să-mi dea la schimb, 

Doar un om cu ceva...timp, 

Și-o să cer cuvintelor, 

Răbdarea prea sfintelor. 

S-a făcut târziu de tot  

și nu știu dacă mai pot 

Să rezist și să nu pier,  

precum îngerii din cer,  

Ce nu se mai simt întregi  

dacă-n vreme o să pleci, 

Pentru că tot ce mai vine...  

Va găsi târziu în tine. 

 

    

 

Robert ŞERBAN 

 

 
 

Avem carne proaspătă 

  

scrie în vitrina măcelăriei  

chiar şi-atunci când e închisă  

  

cineva a încercat din stradă  

să răzuiască vopseaua literelor cu lama  

probabil unul care iubeşte animalele   

sau e vegetarian ori e de la concurenţă  

dar n-a murdărit decât geamul  
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cu amprentele şi zgârieturile lui  

noaptea  

de afară   

se văd vitrinele frigorifice  

pline cu bucăţi de carne roşie roz sau bordo  

una mai frumoasă ca alta  

  

orice s-ar spune  

moartea are lumina ei   

 

 

De fiecare dată când mă uit la cer  
mă întreb  

dacă lui Dumnezeu nu i se face rău  

când ne priveşte de la o înălţime  

 

 

 

Florin CONSTANTINESCU  

 

 
 

SONET CĂTRE INIMA MEA 
 

Purtatu-m-ai, iubită inimioară, 
Pe val de timp, pe unduiri de vânt 
Și-abia acum îți scriu duiosul cânt, 
Când viața-mi se grăbește către seară. 

 
Te vreau, din nou, prietenă să-mi fi – 
Plutind pe râul vieții spre apus – 
Ajută-mă să spun ce am de spus, 
Să-mi las amprenta-n lumea celor vii! 

 
Visa-vom lumi din basme minunate, 
Ne-om minuna de lumea ce-o trăim, 
Croi-vom o mulțime de meandre 

 
Ca râului lungimea să-i mărim 
Și-om  dănțui – frumoaso întru toate – 
Pe sunetele unui vals sublim! 
 
 
DESCHIDE-TE, INIMĂ: CÂNTĂ! 

 
Dă voie speranței, iubito, 
În tine să se înfiripe 
Și soarbe adânc nemurirea 
Din arderea oricărei clipe! 
  
Să fii răbdătoare cu mine, 
Te rog, inimioară bătrână, 
Că mult mă mai zbucium în noapte, 
Stau treaz până zorii se-ngână! 
 
Privește-nșiratele clipe: 
Sunt cele ce-așteaptă să vină, 
Nu sta-n întuneric, iubito, 
Fă slobod un dram de lumină! 

 
Nu plânge trecutele clipe, 
Pasează-le-un gest de suspin, 
Privește de-acum înainte, 
Încrede-te-n cele ce vin! 
 
Așterne pe rugul durerii 
Un zâmbet cât cerul de mare, 
Din fiece zi care curge 
Cu drag să îți faci sărbătoare! 
 
Dă voie speranței, iubito, 
În tine să se înfiripe 
Și soarbe adânc nemurirea 
Din arderea oricărei clipe! 
  

 

 

Delia Cristiana STAMATE 

 

 
 

Din rai se rup multe     
 

Din rai se rup multe: 

din rai mă rup eu, 

te rupi tu, 

se rupe timpul. 

 

Încep să îmi refuz abisul, 

ca să-mi iau înapoi dragostea, nu visul. 
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Ca un simplu musafir într-un tren ce n-are gară 

într-o zi ce n-are seară. 

Apoi te creez în imaginaţia mea 

aşa cum şi Domnul m-a creat în imaginea sa: 

în lumina timpului. 

Însă raiul n-are timp.... 

vărs călimara cu durere în soare:  şi-l schimb. 

 

Nu pot să mă respir 

Culeg al tău lăstar de vise 

din şoapte arse,stinse... 

şi-l pun pe-al vieţii mele fir. 

 

Căci iadul nimănui e raiul tuturor 

mă sting încet, încet în sumbrul tău decor. 

 

şi mă-izbesc de peretele din inima ta 

şi mă-nfăşor în sânge ca şi cu-un giulgiu 

şi cad, cad 

mă tai în al atingerii tale luciu. 

Şi mor. 

 

Şi-n râul vieţii tale 

Va răsări un crin 

Născut din gândurile rele 

Şi-al vieţii dulce chin. 

 

Încet, mă sting uşor către abis, 

la un infinit distanţă de privirea ta. 

 

Din rai s-au rupt multe: 

m-am rupt eu, 

te-ai rupt tu, 

s-a rupt şi timpul. 

 

 

 

Alexandru CIOCIOI 

 

 
 

O STATUIE 

 

Mi-a crescut în suflet 

o statuie 

fără să mă întrebe 

dacă vreau să-mi fie 

stăpână, prietenă sau slugă. 

 

Aşezându-se în pleoape 

îmi arată pe drum 

dorinţele şi vrerea ei 

poruncind inimii 

gesturi străine… 

şi-mi aşează între umeri 

amintirile 

bântuite de tine. 

 

Când statuia doarme 

Sunt liber şi singur 

Acasă! 

 

 

 Cătălin Ioan VEGA 

 
 

eu cred 

 

eu nu cred că dragostea moare 

doar unul se află în aşteptarea celuilalt 

pentru o zi sau o viaţă 

ca Adam la poarta raiului, 

prea plin de amintiri 

să speri în abisul iubirii 

purtat din jertfă în jertfă 

în fericirea de-a te ferici 

şi-un spate întors 

e o mângâiere, 

eu nu cred că dragostea moare, 

doar o închidem 

între coaste... 

  

 

încă puţin... 

 

cel mai greu e să trezeşti îngerii 

cu mâinile ridicate 

şi-acel zâmbet 

parcă-i răpeşti din rai, 

sunt cele mai scumpe vise 
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şi-o rană vie 

de realităţi ce trebuie învăţate 

în neputinţa de-a răbda 

frângem din noi ce nu înţelegem, 

ce am pierdut, 

în şoapta lumii 

plânge inocenţa. 

 

 

cabina de amintiri 

 

nu mai am nimănui nimic 

de demonstrat 

în concursul de zile 

mă mulţumesc cu nopţile 

şi clipele acelea 

de sfinte tăceri, 

când deschid uşa la lift 

ca să vă cuprind pe negativul meu, 

într-o nouă lumină 

ca o poză scăldată în revelator 

mai mult ca-n foc, 

albume de sentimente dăruite 

celor ce încă mai cred 

că viaţa le-aparţine. 

 

 

 

MARIA FILIPOIU 

 

  
 

 

DOCTORUL TIMP  

 

Prin val de vreme trece nebuloasă  

Și-n lume risipește praf otrăvit 

De spinii virușilor, ce-au năvălit  

În oameni, cu boală contagioasă.  

 

De când pandemia a îmbolnăvit  

Planeta vieții de molimă roasă,   

Sufocată-n dramă dezastruoasă,  

E de neînvins rivalul parazit.  

 

Ducând bătălie cu dușman mascat, 

Înfrântă e pașnica omenire,  

Când triumfă viruși în om sufocat.  

 

Chem doctorul Timp, cu sacră menire  

Să lecuiască Pământul infectat  

Și vieții să-i redea nemărginire.  

 

 

TIMPUL VIEȚII MELE  
  (acrostih)  

 

Timidă pășesc prin lumea ce-și caută  

Interesul ascuns în fățărnicie,  

Mereu vrăjită de-a timpului lăută,  

Pe care o vreau să-mi cânte-n veșnicie,  

Unde veghează o forță absolută,  

La a eternității statornicie.  

 

Voi înainta pe calea neștiută,  

Inundată de tristeți și nostalgie,  

Enigma vieții spre a-mi fi cunoscută,  

Țintuită-n soartă pe Planeta Vie,  

Iubire primind din lumea nenăscută,  

Inocentă și bogată-n armonie.  

 

Mă rog Divinității, când îmi ascultă  

Ecoul inimii, ce ar vrea să știe  

Leacul în dramă și-n tristețe acută,  

Eliberat de chin, sufletul să-mi fie.  

  

 

 

Mircea Dorin ISTRATE 

 

 
 

VENIȚI  LA  ȚEBEA  NOASTRĂ-

NLĂCRIMATĂ 

 

Veniți la Țebea noastră-nlăcrimată 

Acolo unde-n umbră de gorun, 

A Iancului vecie neuitată 

Îmbărbătează suflet de român. 

 

Veniți să-i cerem Iancului iertare 

Că nu mai suntem brațul lui armat, 
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Că risipiți pe-a vântului cărare 

Ne-am îndulcit cu toții la păca 

Că sufletul ni-i sterp, voința moale, 

Că n-are cine fie-ne în frunte, 

Că viețile-s sărace, triste, goale, 

C-a noastre vise-s rare și mărunte. 

 

Că nu mai este dragoste de țară 

Iar cugetu-i înfrânt și pus pe scut, 

Că banul doar ridică și coboară 

Iar cinstea-i pusă iarăși sub papuc. 

 

                     * 

Auzi-ne tu Iancule de-acuma 

Și vino de-ntărește brațul nost’, 

Speranță pune-n noi, cum face muma, 

Că altfel viața noastră-i fără rost. 
           

CRĂIŞORUL 

 

Ca omul cu credinţă crezut-ai că-n vecie 

Dreptatea e dreptate ori unde pe pământ 

Şi nu-i în astă lume , o clipă când să fie 

Mai dreaptă ca dreptatea, un adevăr ce-i strâmb. 
 

Te-ai răzvrătit şi viaţa ţi-ai pus-o-n palma sorţii 

Când cu dreptatea-n mână tu fost-ai umilit, 

Când ceia mari, puternici, ce-s vameşii vieţii 

Mi te-au minţit în faţă şi-apoi  mi te-au hulit 
 

La porţile Vienei bătut-ai cu speranţă 

Că moţii tăi primi-vor măcar cât ar fi vrut, 

Iar jugul nedreptăţii şi sărăcita viaţă 

Le-or scutura de grabă şi-o fi ca la-nceput. 
 

Ai buciumat odată şi munţi tăi de piatră 

S-au ridicat să scape de crâncena robie, 

Mi te-au urmat cu toţii să-ndrepte ceea soartă 

Că au simţit că tu eşti, a Domnului solie. 
 

A tremurat împeriul într-un fior de teamă 

Că din a ta scânteie s-ontinde iar văpăi 

Şi mulţi, prea mulţi la urmă vor da la toate samă 

De câte îmi făcură, când fost-au mari şi răi. 
 

                          **** 

Tu crai în Ţara Pietrei, de ceia răi temut, 

Speranţă ne-mplinită şi vis înaripat, 

La mulţi le-ai pus în suflet nădejde de-mprumut, 

Ca următori-mi aibă, icoană de-nchinat. 

 

Lucica NISTOR 

 

 
 

MI-E RĂU DE TINE  

 

Tu știi că mi-e teamă de ploi  

Mi-e frică de mine, de noi? 

Şi stau peste gândul durut 

Și plâng, asta tu ai ştiut? 

 

Că fără iubire, mă sting  

Şi sufăr când nu te ating? 

Nici iarba nu mi-e de mătase  

Mă arde adânc până-n oase 

 

Şi lanul de maci plin de dor 

Mă ustura rău c-am să mor! 

Şi toate îmi spun să ne fim 

Şi toate-mi  sunt verde pelin 

 

Mi-eşti prins în artere năvod 

Şi până la tine sunt luntre şi pod 

Mi-e rău de la nord pân' la sud 

Sunt cronic acut apelează la Smurd! 

 

LEAC 

Din ce în ce ni-i boala o mândrie 

Ne lăudăm  cu ea inconștient, 

O punem la refer și pe hârtie 

Ca un blazon aproape iminent.  

 

Și leacul e din ce în ce mai rar 

Îl cumpărăm  cu tot cu umilință 

Ce dă pe-afară plinul din pahar 

Când gratis o fărâmă de credință  

 

Ar vindeca cuvântul  și hulitul, 

Măcar în noi să credem e de-ajuns 

Când ne doboară boala și urâtul 

Și ochii dau tributul lor de plâns.  

 

Ne-mbolnăvim de ura vândută pe tarabă 

Ades negociată-n suprapreț 

Neprețuit, frumosul zvârlit în vreo cocioabă 

Ne-ar vindeca de  rană și dispreț. 

 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      58 

 
  

Liviu ZANFIRESCU 

 

  
 

Catrene patogene 

 

CHIAR AȘA?! 

 

La NEVERSEA mii de turiști 

Cu muzică, tumult bogat 

În zori de zi, teribiliști 

Văzură soarele ... drogat?! 

 

ZICALĂ ACTUALĂ 

 

Aud sfatul înțelept 

Sănătatea să trăiască 

Cum "stomacul cel deștept 

Ține mintea sănătoasă!" 

 

REEVALUARE  

 

Inimă-creier concordanță 

Se face-n meditație 

Iar excelenta rezonanță 

În armonie- incantație! 

  

CA ÎN JURĂMÂNT 

Caută guvernanți salvare 

Cercând să facă și minuni 

Și ne propun o plafonare 

La prețuri, nu și la .... minciuni?! 

 

DISTINȘI 

 

La guvernanții ce-și doresc salvare 

În ROMÂNIA EDUCATĂ cu minuni 

Ne fericesc trăind într-o splendoare 

În rest, au măreția în ... minciuni?! 

 

TRATAMENT  

 

E ROMÂNIA astăzi donatoare 

De sărăcie și de "bunăciuni" 

Prin plafonare e într-o salvare 

Primind perfuziiː vechi și noi minciuni! 

 

SPOVEDANIE 

 

Nu-i prima dată draga mea 

Când am dormit la o ședință 

Dar am văzut și cum dormea 

Vecina noastră ca... "dorință"?! 

 

RECOMANDARE  

 

În seara asta, draga mea 

Am să respect a ta dorință 

Și am să dorm pe canapea 

Că băutura dă... voință. 

 

DUBITATIVĂ 

 

Metaforic și concis 

"Epigrama-i un strănut!" 

E confuzie!...(mi-am zis) 

Nu cumva e un ... sărut?! 

 

RENUME SCHIMBAT 

  După un banc zis de Toni GRECU 

 

Cincizeci de bani se zice că sunt grei 

Și drămuiți au fost, urmare deci 

Guvernul nostru nu e de ...." doi lei "  

Ci o să fie de... "un leu cincizeci?!" 

  

MORTALĂ 

 

Triumful viespiilor 

Extaz de uimire! 

Recalcularea pensiilor 

Veșnica pomenire?!!! 

  

SURPRIZĂ 

 

Că n-am ajuns acasă 

Nu-i prima dată mamă 

Am ațipit pe-o masă 

La doamna... Epigramă?! 

 

UNICA SALVARE 

 

Terapia generală 

Ce conține osatura 

Vieții, e monumentalăː 

Conectarea cu Natura! 
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 DEBUT 

 

 

Anca CĂLĂRAŞU 

 

 
 

Data naşterii: 19.01.1983, Ploiești. 

Studii: Facultatea de Farmacie din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie “Carol 

Davila” din Bucureşti 

Profesia: Farmacist  

Deşi scrie poezii încă din adolescenţă aceasta este 

prima publicare şi “prezentare”  publică. Succes 

şi numai bine! 

 

 

Drag de drag 

 

Și când în viață-i totul gri 

Eu te aștept ca să revii 

Să-mi umpli gândul iar de gânduri 

Și bucuria printre vânturi. 

 

Și porumbelul lumii zboară 

Așa încât să nu mă doară 

În nicio zi și nicio clipă 

Alungă zboru-ntr-o aripă. 

 

Trece o zi, o săptămână 

Și virusul mai curge-n vână 

Ce ceas, ce timp veni acum 

Să schimb al vieții mele drum. 

 

Iar cerul se deschide-n zare 

Sub înălțimi amețitoare 

Cu raza care strălucește 

Cu drag de drag ce se vestește. 

 

 

O stea 

 

Veni o dată, într-o casă, 

Un suflet bun, ca o miresă, 

Atât de alb, atât de pur, 

Atât de bun, cu părul sur. 

Cu zâmbetul se inchina, 

Cu glasul parcă îi șoptea 

Vieții ce vrea de la ea, 

Că iarăși s-a născut o stea. 

 

Și mama, cu a ei privire, 

O tot sorbea ca s-o inspire 

Pe drumul ei să meargă-n sus, 

Să nu renunțe la apus. 

 

O mângâiere-i alinta, 

Mișcării suple îi dădea 

Impulsul către veșnicie, 

Să nu renunțe pe vecie. 

 

 

Cioc-cioc 

 

Cioc-cioc în miez de noapte 

Cu ochii printre stele 

Parcă se aud șoapte 

Și-un zbor de rândunele. 

 

O mângâiere din abis, 

O caldă răsuflare 

Coboară-n tine ca un vis 

Și-oferă alinare. 

 

Un strop de lacrimă acum 

Suspină rătăcit.. 

E iar la început de drum, 

Dar nu s-a mai oprit! 

 

 

Etern 

 

Și am venit pe-acest pământ 

Din vremuri scrise doar în gând 

Să caut soarele pe cer, 

Să zbor alături fel de fel. 

 

Și m-am uitat în sus de-atunci 

În viață am cam mers pe brânci 

Să văd frumosul cât de jos 

Să simt al vieții iz, miros. 

 

Și binele l-am căutat 

Deși cu greu s-a arătat 

Mă-ntreb: pe unde-o fi acum? 
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Ascultă-l! Este ca un tun. 

Răsună acolo-n departare 

Ce vis, ce zbor acolo-n zare! 

Și când auzi acum că vine  

Îți tremură sufletu-n tine. 

 

O zi, o clipă sau un ceas 

Atâta doar a mai rămas 

Eternul să-l transformi acum 

Eternul e etern, e bun! 

 

 

Ceai 

 

Un ceai fierbinte aburind 

Din plante fel de fel 

Aduce-n sufletul clipind 

Miros de mușețel. 

 

Un clinchet scurt de lingură 

Trezește adormit un vis 

De ani de zile singură 

Fiertura s-a dezis! 

 

Puțină miere se prelinge 

Să îndulcească zeama 

Și înăsprirea i se stinge 

Până să își dea seama. 

 

 

Luna 

 

Și zboară gânduri printre nori, 

Iar fluturași amețitori 

Te-ncântă in privirea ta 

S-atingi, aproape, dragostea. 

 

Și cum s-auzi un ciripit 

Atunci când iar s-au alipit 

Doi stropi de ploaie rătăciți 

De vremuri iarăși sunt grăbiți. 

 

Se duc în sus mereu, mereu 

Apropiind la Dumnezeu 

Un suflet și-o frântura lângă 

Ca la liman ei să ajungă. 

 

Din cioburi multe-am adunat 

Idei, și-un gând s-a-nfiripat: 

Că dac-o să răsară luna 

Și-atunci o să fiu iară una? 

FABULE PENTRU COPII 

 

 

Iuliana DINU    
 

  
 

 

LICURICIUL 

 

Într-o zi de sărbătoare, prin micuța poieniță 

Se plimbau nestingheriți: un cățel și o fetiță. 

Se-amuzau cum sar pe crengi, veverițele 

ștrengare, 

Asultau cum susură vesel râul către vale. 

 

Fermecați de codrul verde și de-a păsărilor cânt 

Coborî fără de veste, înserarea peste crâng. 

− Vreau acasă!, zise-atunci Azorel nedumerit, 

E târziu, unde-i poteca, spune pe unde-am venit? 

 

− Trebuie să știi mai bine, ai mirosul dezvoltat! 

− Eu sunt încă prea micuț și nu sunt încă dresat! 

− Hai, pe-aici, zise Mirela, cred că-i cea mai bună 

cale! 

− Nu sunt de-aceeași părere, hai, pe cealaltă 

cărare! 

 

Ba pe-acolo, ba pe-aici, care-i drumul să se-

ntoarcă? 

Erau tare întristați, se-ntrebau, ce or să facă? 

Lângă un copac stufos necăjți s-au așezat, 

Cum vor mai ajunge, oare, la căsuța lor din sat?  

  

Printre frunze se zări, cum se mișcă-o luminiță 

− Ce-o fi asta?, întrebă cățelușul pe fetiță. 

− Bună seara!, le-adresă mica gâză călătoare, 

Ce-i cu voi, v-ați rătăcit, hai, spuneți-mi ce vă 

doare? 

 

− Am pierdut drumul spre casă, spuse Mirela 

oftând, 

Dar, tu gâză, cine ești, de umbli noaptea prin 

crâng? 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      61 

 
  

− Eu sunt licuriciul nopții, mergeți calmi în urma 

mea, 

Cunosc foarte bine locul, codrul este casa mea!... 

 

Pânʹ la marginea pădurii au mers după gâza mică 

Și-au scăpat cei doi amici de emoție și frică. 

− Licuriciule drăguț, ce-am fi făcut fără tine? 

Ne vom revedea curând, mulțumim, rămâi cu 

bine! 

Morala: 

Licuriciul poate fi, 

Călăuză-n nopți târzii! 

 

COPILUL ȘI CONDORUL 

 

Într-un lan, plin cu dalbe flori, 

Un copil privea dincolo de nori: 

− Cerul și pământul l-ai împodobit, 

În culori, Tu, Doamne, de dor nesfârșit! 

 

Tare-aș vrea să zbor, peste mări și țări, 

Să mă-mbăt de vraja miilor culori! 

Adormi adânc micul băiețel 

Și visa frumos, se-nălța spre cer… 

 

− Hai, copil cu mine, spune un condor, 

Te voi duce-n zare, peste mări, în zbor! 

Și vei întâlni lucruri minunate, 

Poți atinge cerul, cu stelele toate!, 

 

Vei vedea păduri, ape, văi și munți, 

Flori multicolore, fluturi, pescăruși, 

Dunărea bătrână, marea de smarald 

Și privighetoarea cum cântă cu drag! 

 

− Câte frumuseți sunt în țara mea, 

Aș rămâne-aici, cu tine, de-ai vrea! 

− Atunci vom pluti amândoi pe-un nor, 

Cât vei dori tu, până-ți va fi dor, 

 

De căsuța ta, de părinți și frați, 

De învățătoare, de prieteni dragi!... 

Din zborul divin, prin zări necuprinse 

Micul băiețel s-a trezit din vise. 

 

Era încântat de cele văzute, 

Prin atâtea locuri de condor știute. 

Va mai reveni și a doua oară, 

În lanul cu flori, pe la primăvară. 

Morala: 

Poți să plutești spre zări deschise, 

Purtat pe-aripi în somn cu vise. 

 

CONCERT 

 

La fereastra lui Răducu 

Ciripesc mici păsărele. 

Din pat coborî copilul: 

„ Aș cânta și eu cu ele!” 

− Ce doriți, micuțelor, 

Nu cumva vă este foame? 

Hai, veniți cât mai aproape, 

Să vă dau ceva mâncare! 

 

− Mulțumim, copile bun,  

Chiar voiam niște grăunțe, 

Nu te refuzăm deloc, 

Ciugulim de zor bobițe! 

 

− Multă bucurie-mi faceți! 

V-aș ruga și eu ceva: 

Să intru-n orchestra voastră, 

Să încerc și eu cânta! 

 

Eu n-am glas așa frumos 

Și melodios ca voi, 

Dar vă pot ține isonul, 

Am acasă un cimpoi! 

 

− Desigur, avem nevoie  

De acompaniament, 

Te alătură și cântă, 

Dacă ai așa talent!... 

 

Era fericit Răducu, 

Cânta lângă păsărele, 

Deja se visa pe scenă, 

Când va da concert cu ele. 

 

Și cântară împreună 

Câteva minute bune, 

După care păsările 

Zburară spre înălțime. 

 

− Te vom vizita și mâine! 

− Pe fereastră pun grăunțe! 

− Vom veni cu siguranță! 

− Vă aștept, păsări drăguțe! 

 

Morala: 

Cântă-n cor cu păsărele, 

Chiar de nu ai glas ca ele! 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      62 

 
  

PROZĂ SCURTĂ 

 

 

Adrian Nicolae POPESCU 

 

 
 

Acel albastru închis...  

 

    ... al blugilor deveniţi uniformǎ, era mereu 

subiect de discuţie, cumva aprinsǎ, la 

cumpǎrǎturile în familie. 

     - Uitǎ-te şi tu, la ceilalţi colegi ai tǎi. Mai 

schimbǎ culoarea! Ce-or crede oamenii? Or zice 

cǎ ai o singurǎ pereche de pantaloni! 

     Draga de tine, ai dreptate! Şi acum, şi pururea, 

şi...  Şi dacǎ stau bine şi observ..., ai şi slǎbit în 

ultima vreme! 

     Când mergeam la judeţ cu situaţiile lunare, 

asezonam pantofii lustruiţi cu cǎmaşa şi cureaua. 

Noroiul era floare de colţ pe uliţele municipale... 

Pǎşeam şi eu mai cu stil, sǎ nu îl fac de râs pe 

Hipocrat. Osebirea se fǎcea chiar de sus, sortând 

de la început halatele: urban şi rural. Deşi, 

stetoscopul şi seringa arǎtau la fel... 

     În birourile cǎlduţe, încǎ nu se aflase cǎ 

zǎpadǎ începu a se înmuia sus pe deal. Devenise 

fǎinoasǎ, fǎcând anevoioasǎ cǎrarea cǎtre cei mici 

şi mucoşi ai Fragǎi – o prea devreme femeie, cu o 

droaie de copii. Se descurca cum putea: mai 

primea, mai lucra, când avea cu cine îi lǎsa. Douǎ 

paturi lipite, o sobǎ de tablǎ şi un telefon mobil 

cu tastele şterse erau toatǎ averea ei. Başca, 

bǎrbatǎ-su mai avea şi o iapǎ; un lat de palmǎ 

mai sus decât oiştea cǎruţei. 

     De unde, de neunde, doi dulǎi mari şi negri 

strǎjuiau uşa bordeiului, cu atitudine de Sfinx 

egiptean. Sincron se ridicarǎ şi începurǎ sǎ latre, 

mai sǎ muşte din portiera maşinii. Douǎ claxoane 

lungi îmi fǎcurǎ anunţatǎ prezenţa, scoţând Fraga 

din casǎ şi fugǎrind javrele. 

     - Marş, marş! Haida, domnu’ doctor, cǎ nu 

muşcǎ! Sunt rǎi de gurǎ, ca soacrǎ-mea! 

     De paisprezece ori, destinul meu, cel de la 

începuturi şi pânǎ astǎzi, dǎdu crezare celor ca 

Fraga. Devenisem fǎrǎ voie, necredinciosul 

apostol, pansat şi vaccinat antitetanic, cǎruia 

patrupedele îi simţeau frica şi nodul din gât. 

Homo sapiens, cave canem! 

     Metrul liniar ce delimita uşa de paturi, 

stingherea orgoliul oricǎrui designer sau arhitect, 

fiind simultan hol, bucǎtǎrie şi dressing. Geamul 

mic, tavanul coborât îmi confereau perspectiva 

unui Gulliver second-hand, transpirat 

instantaneu, nevoit sǎ se lepede de hainele de 

drum. Mǎ pusesem pe marginea patului, 

adoptând de nevoie eleganţa picioarelor 

invitatelor din emisiunile TV, aşezate graţios pe 

scaun. 

     Mai cu plâns, mai de bunǎ voie, reuşisem pânǎ 

la urmǎ sǎ-i vǎd pe toţi. Sezonul virozelor era în 

floare, nu-i ocolise nici pe cei mici ai ei. 

Înşirasem pe pat toate reţetele, explicându-i 

mamei când, cum şi cât sirop trebuia sǎ-i dea 

fiecǎruia în parte. 

     Cǎldura devenea sufocantǎ, sub puloverul gros 

simţeam şiroirea ce cobora discret pe şira 

spinǎrii, parcurgând anatomic şi gravitaţional 

toate regiunile, pânǎ la ultima haltǎ, a blugilor 

albastru închis. 

     - Prea cald, Fragǎ! Faci prea cald în casǎ, am 

asudat tot în spate! Nu e bine! Copiii ies afarǎ, la 

zǎpadǎ, transpirǎ, intrǎ iar la cald... Cum sǎ nu se 

îmbolnǎveascǎ? 

     - Lanţ n-au nici câinii, bordeiu-i strâmt... 

      În spatele meu, cei mici sǎreau bucuroşi pe 

pat, chicotind, botezându-mi vertebrele, de la 

prima cervicalǎ pânǎ la salteaua muratǎ. Bucurii 

necenzurate, fǎrǎ scutece. 

 

 

 

Mihail GRĂMESCU 

(16.02.1951- 13.05.2014) 

  

 
 

CRINA   

 

           Crina era o fată frumoasă. Avea 

cincisprezece ani și era suavă și tainică. Și noi ne 
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îndrăgostiserăm de ea cu toții și încercam s-o 

cucerim. Dar Crina era mândră și distantă, și 

niciunul dintre noi nu s-a putut lăuda vreodată că 

i-ar fi intrat în grații. 

          Gurile rele, geloșii, ranchiunoșii, lansau 

zvonuri cum că ar flirta cu un student de la 

medicină. Alții afirmau că ar fi văzut-o cu un 

muncitor. În fine, alții se băteau cu pumnul în 

piept că știu ei din surse sigure că este vorba de 

un director general trecut de 30, care vine s-o ia 

de la școală cu un Moskvici albastru. Dar eu, care 

eram vecin cu ea, pot să vă asigur că nu am văzut 

niciodată ceva care să confirme asemenea 

cleveteli. 

          Crina era o fată singuratică și cu un aer 

ușor trist, poate și din cauza că nu o vedeai, ca pe 

celelalte fete, râzând zgomotos sau stând de 

vorbă cu băieții, în drum spre casă. Ba chiar, dacă 

mă gândesc bine, nu am văzut-o nici măcar 

zâmbind. Cu toate astea, nu se încrunta, nu se 

enerva nici nu plângea. Avea doar aerul acela 

melancolic și distant. 

          Era prin 1963 sau 1964. În acea vreme, 

dacă vă mai aduceți aminte, cuvintele tineret 

furios, beat generation și hippy trezeau în mintea 

noastră un vag aer protestatar și de neînțeles și, 

tocmai din cauza notei de necunoscut, erau cu 

atât mai captivante și atrăgătoare. Eram cu toții 

de acord că trebuie schimbat ceva, dar nu știam 

să spunem ce anume, și cum, mai ales. De fapt, 

nici nu prea știam ce vrem. Ne adunam adesea, 

sau mai precis, începusem să ne adunăm frecvent 

la Club, sau la câte unii dintre noi care aveau 

părinți cu idei mai progresiste, fumam mult și ne 

angajam în discuții înflăcărate despre libertate , 

adevăr, dreptate și glorie.Tirade sforăitoare ne 

făceau să fierbem de furie sau să ni se umple 

ochii de lacrimi. Unii dintre noi aduceau reviste 

străine și încercam să înțelegem sau să ne 

explicăm, în mod foarte empiric, arta de 

avangardă. Ne citeam unii altora texte interzise, 

care circulau din mână în mână, înflăcărându-ne, 

devenind fond cultural, ca să se scufunde apoi 

treptat în uitare și neant. Ne îmbrăcam în 

bluejeans pictați și ne prindeam părul cu bentițe 

de „non-violence”. Sâmbetele, când era posibil, 

organizam ceaiuri la care înflăcăratele discuții 

cotidiene continuau spre disperarea fetelor care 

înebuneau de plictiseală. 

          Crina, după ce a venit la câteva ceaiuri, a 

refuzat să mai vină. Nu a mai dansat niciodată și 

am crezut cu toții că timiditatea ei, care o 

împiedica să țopăie, era motivul pentru care 

refuza să mai vină cu noi la ceaiuri.. Abia mai 

târziu am aflat, spre stupoarea generală, că 

părinții îi plătiseră profesori de dans încă de mică 

și că era o excelentă dansatoare. Dar nu am putut 

înțelege niciunul de ce  nu a acceptat niciodată să 

danseze cu noi.. Dacă la ceaiuri nu venea, asculta 

însă cu interes discuțiile noastre și era dispusă 

oricând să asiste la ele. Spun „asiste”, fiindcă ea 

nu participa, nu se lăsa prinsă în fluxul vorbelor, 

și am văzut puțini tineri în viața mea care să-și 

poată stăpâni  această tentație firească. Dacă 

vreunul dintre noi încerca s-o prindă cu câte o 

întrebare directă, nu răspundea, aerul ei distant 

excluzând orice insistență. 

 

          Crina era singura fată care mergea cu noi la 

filme, expoziții, biblioteci și cenacle și, din acest 

motiv, îi spuneam adesea că este inteligentă și 

rafinată, și ne spuneam în sinea noastră, că este 

liberă și puternică, mai liberă și mai puternică 

decât noi, mai frumoasă decât puteau spera 

aspirațiile noastre, curată și inflexibilă, o ființă 

alături de care ne simțeam depășiți. Până și Gigi 

era epatat de ea. Era regina noastră și, toți ne 

dădeam silința să fim cât mai spirituali și 

strălucitori, și eram încântați dacă îi captasem 

atenția și ea stătuse să asculte, până la sfârșit, ce 

avusesem de spus. Prin aceste subtilități, după 

oarecare timp, tăcerile ei au reușit să impună un 

soi de modă, un stil, un gust. Începuserăm să știm 

că o interesează problemele adevărului, 

revoluției, economia politică, marxismul, arta, și 

gustul nostru s-a întrecut în rafinament la cele 

mai înalte baremuri, depășind probabil gustul ei, 

sau poate totuși, cine știe... 

          Aflasem cu timpul ce o interesa, sau 

credeam că aflasem, dar care era punctul ei de 

vedere cu privire la diferitele probleme, asta nu 

am aflat niciodată. 

          A venit apoi ultimul an și nu am mai avut 

timp de discuții. Era epoca examenelor și 

independența noastră spirituală se spulbera sub 

presiunile dinafară. Am aflat cu uimire că acum, 

Victor e prieten intim cu ea, și, după câteva luni 

în care nu ne-a mai dat voie să vorbim despre ea 

când era el de față, într-o bună zi, ne-a spus, la un 

ceai la care a venit cu o fată mai mare ca noi, 

foarte vesel, că a terminat cu Crina, că este o 

nasoală la pat, o tâmpită, ce mai una alta. Nu am 
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înțeles, dar, oricum, nu ne mai întâlneam cu ea și 

nu o mai chemam la discuțiile noastre. 

          Eu, fiind vecin cu ea, am mai văzut-o din 

când în când, tot singură ca întotdeauna, tot 

mâmdră, tot distantă și, mereu a fost un adevărat 

coșmar să mă stăpânesc să nu mă înjosesc 

încercând să intru în vorbă cu ea, să nu mă expun 

cumva refuzului ei indiferent și rece, de care mă 

temeam atâta. Ne salutam și treceam mai departe. 

Dar am rămas totdeauna cu impresia că era în 

ochii ei o căldură pe care nu o avea față  de 

nimeni altcineva dintre noi, o căldură pe care nu 

am mai găsit-o în ochii niciunei alte femei. 

          Chiar în luna în care m-am căsătorit, m-am 

întâlnit cu ea întâmplător pe stradă, tot singură, 

tot distantă, așa cum o știam dintotdeauna. Ne-am 

salutat și am întrebat-o ce mai face. I-am spus că 

eu m-am căsătorit și am întrebat-o dacă ea e tot 

singură. Și mi-a răspuns că este tot singură. Când 

ne-am despărțit, am hotărât să ne mai căutăm, dar 

nu ne-am mai căutat. 

          Și, într-o bună zi, întâlnindu-mă cu un 

vechi prieten, mi-a spus că s-a văzut cu Crina, că 

a avut un accident de mașină, că umblă cu baston, 

că e tot frumoasă, chiar și așa, mutilată, și că s-a 

căsătorit cu un ins care o bate, care e gelos și, 

care-i interzice să întrețină relații cu vechile ei 

cunoștințe. 

 

 

 

Titina Nica-Ţene  

 

  
 

Tata şi colectivizarea agriculturii   

 

 Tata era un om minunat. Ca referent 

agricol la Sfatul popular din sat ajuta mulţi 

oameni. Deşi nu avea decât şase clase primare, de 

la el am învăţat cele mai simple reguli de viaţă ca 

să pot fi fericită:”omul, spunea el,” e tentat, când 

dă de un necaz, să facă alt necaz mai mare“.Ca să 

înţeleg ce zicea, îmi explica: ”De exemplu, dacă 

arde casa, omul e tentat să se spânzure; casă mai 

faci, dar viaţă-nu!” 

Deşi eram săraci, părinţii se certau foarte 

rar. Într-o noapte, mă trezeşte o ceartă dintre ei. 

-Să vindem două pogoane de pământ ca 

să reparăm casa, zicea tata. 

-Nu vindem nimic.Avem copii şi vreau 

să-i leg de pământ. 

-Ai să vezi tu că o să-l ia statu, că aşa se 

zvoneşte, o să rămânem fără nimic. Copiii n-au 

decât să înveţe carte şi să plece la oraş. 

Tata a vut dreptate. Nu a mai trecut mult 

timp şi ne-au luat pământul la colectiv. Cel mai 

rău a fost că ne-a luat şi vaca, Bujoara, şi oile şi 

caprele. Am plâns toţi. Tata era în comisia de 

colectivizare.Oamenii se rupeau greu de pământ. 

Unii ziceau că o să fie mai bine, că se va lucra cu 

tractorul. L-am întrebat pe tata dacă o să fie mai 

bine şi el a zis că nu. Când pământul e al tuturor 

în general, e al nimănui în special şi nimeni nu va 

avea grijă de ce nu-i ai lui. Dar nu se poate face 

nimic, aşa e mersul vremurilor şi avem pe ruşi în 

coastă. Nu are rost să ne punem contra vântului. 

Eu am crezut că-n coasta pe care ne jucam noi 

sunt ruşii,  în coasta lui Ilie al Ioanii de la care 

împrumutam foc. 

Într-o zi, tata, ne-a chemat şi ne-a spus: 

-Acum, că e colectiv, nu aveţi încotro, 

trebuie să învăţaţi carte ca să nu munciţi. De 

Titina e mai rău, că e prea denevoie şi nu e bună 

nici de sapă, dar nici de carte, nu ştiu ce va face. 

-Eu, zice Torica, nu vreau să învăţ carte 

că e grea, dar nici cu sapa nu o să dau, mă fac 

cucoană. 

Nu ştiu de unde auzise ea de “cucoană “, 

dar mai târziu chiar aşa s-a întâmplat. S-a făcut 

cucoană la oraş. Tata a zis că e bucuros că are 

şapte copii, că are de unde alege. Are şi proşti, şi 

deştepţi. Până acum nu se dovedise a fi deştept 

decât fratele meu cel mare, care era la Drăgăşani, 

La şcoala medie. Eram tare mândri de el. Era 

printre primii care please la oraş la “şicoli “, cum 

ziceau ţăranii. Când venea acasă în vacanţă, ne 

strângeam toţi fraţii mai mici în jurul lui să ne 

povestească cum e la oraş.  

 

Cel mai mult m-am minunat când mi-a 

spus că străzile (aşa se numeau drumurile) sunt 

asfaltate. Adică au ceva pe ele ca sticla şi nu se 

mai face noroi. E la fel ca în casă când spoieşte 

mama cu nisip şi apă pe jos. Casele sunt cu etaj. 
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Adică puse una peste alta. Lumina venea de la 

becuri aşezate pe stâlpi de telegraf. 

Era ceva nou pentru mine şi o curiozitate 

nebună mă cuprinsese să văd şi eu cum arată un 

oraş. L-am rugat pe fratele meu să mă ducă şi pe 

mine odată. 

-Bine, a zis el, dacă eşti cuminte, dacă 

înveţi bine şi dacă îmi spui ”nene “ te duc. 

Grele sarcini mi-a dat, dar cu gândul că 

voi vedea un oraş, am început să mă achit de ele. 

      

 

 

Andrei BREABĂN 

 

Vlad Dragul și familia Drăculeștilor 

 

Cât despre Vlad Țepeș, zis Dragul sau 

Draculea, nu putem vorbi de el fără a desfereca 

acele hrube întunecate ale timpului de unde să 

scoatem și să aducem la lumină imaginea tatălui 

său, căruia i-a moștenit numele.  

Fiu al lui Mircea cel Bătrân, un alt mare 

erou al românilor, Vlad Drago sau Draculea s-a 

născut după estimările făcute de istorici într-o 

perioadă cuprinsă între anii 1392-1394. După 

moartea tatălui său la 31 ianuarie 1418 se 

presupune că Vlad a emigrat în Transilvania, iar 

de aici la curtea regelui Sigismund, unde îl 

întâlnim prin anii 1430, când era ajuns la 

maturitate, se apropia de 40 de ani, socotită a fi 

vârsta înțelepciunii. 

Europa și creștinătatea trăiau din nou 

vremuri tulburi. După multele invazii ale 

popoarelor migratoare care au bulversat Europa 

vreme de mai bine de un mileniu, din Asia Mică 

se ridică un mănunchi de oameni inimoși care se 

trăgeau din turcii selgiuciz,i stabilindu-se în 

preajma a ce a mai rămas din mărețul Imperiu 

Bizantin destrămat mai ales de conflictele interne 

cât și de cele din lumea creștină, primind cea mai 

mare lovitură la Cruciada a IV-a din 1204, care 

și-a schimbat ținta. În loc să meargă spre 

Ierusalim oștile cruciate au cucerit 

Constantinopolul. Cotropind oraș după oraș, țară 

după țară, otomanii, care și-au primit numele de 

la unul din sultanii lor Osman I, ajung la hotarele 

Europei, iar de aici își continuă expansiunea spre 

nord cotropind Grecia, Bulgaria și alte teritorii.  

Baiazid I trece Dunărea și se bate cu 

Mircea cel Bătrân la Rovine (17 mai 1394, 10 

octombrie 1395 potrivit altor izvoare istorice). Cu 

toată biruința obținută, Voievodul Valahiei Mari 

este nevoit să facă pace cu turcii acceptând plata 

unui tribut, mai ales că și oastea cruciaților 

creștini condusă de regele Sigismund de 

Luxemburg a suferit o grea înfrângere la 

Nicopole la 25 septembrie 1396.  

Înfrângerea otomanilor la Ankara în vara 

anului 1402 de către oștile hanului tătar Timur 

Lenk, în bătălie fiind luat prizioner și sultanul, 

oferă creștinilor o gură de oxigen până în anul 

1421 când în fruntea Imperiului ajunge Murad II, 

care va continua expansiunile începute de 

strămoșii săi, îndreptându-și atenția spre 

Moldova, Serbia, Bosnia, Boemia, Albania, 

Transilvania, cu scopul vădit de a ajunge în 

Ungaria iar de aici la Viena și alte țări europene.  

Înspăimântată de avântul luat de otomani 

lumea creștină se adună în jurul regelui 

Sigismund de Luxemburg, care era și împărat al 

Imperiului Roman de Națiune Germană, 

moștenitor al fostului Imperiu Roman de Apus – 

de aceea împărații germani se încoronau la 

Roma, spre deosebire de bizantini care se 

considerau a fi coborâtori din Imperiul Roman de 

Răsărit. 

În acest scop, încă din anul 1408 

Sigismund și soția sa Barbara au înființat Ordinul 

Dragonilor, menit să lupte împotriva păgânilor 

dar și a ereziilor creștine. Între membrii fondatori 

ai ordinului au fost Vladislav Jagello, Craiul 

Poloniei, Vitold, Mare Duce al Lituaniei, Alfons 

al V-lea, regele Aragonului și Neapolelui, 

despotul sârb Ștefan Lazarevici, etc.  

Ca semn distinctiv membrii Ordinului 

purtau la gât un colan în care era prins un 

medalion de aur pe care era gravat un dragon 

încolăcit în cerc, cu coada răsucită în jurul 

gâtului, cu spatele sfâșiat în lung. Deasupra 

dragonului era gravată o cruce pe care era scris în 

lungime „O, quam miseriors est Deus” (O, cât de 

milostiv este Dumnezeu), iar pe latura scurtă 

„Pius et Justus”. Cavalerii Ordinului Dragonului 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      66 

 
  

lăsau o impresie deosebită celor care îi vedeau și 

prin ținuta lor  impozantă, aceștia purtau două 

mantii, una scurtă de culoare roșie – simbol al 

sângelui și al jertfei - pe care o îmbrăcau pe 

dedesupt, iar pe deasupra cealaltă mantie care era 

mai lungă, de culoare verde – culoarea sângelui 

Dragonului fantastic -  o îmbinare a divinității cu 

lumea materială, care vine din vechile tradiții 

mistice – dragonul cu cap de lup era stindardul 

luptătorilor daci. 

Vlad Basarab este primit în Ordin la 8 

februarie 1431. Ceremonia are loc în orașul 

Nurenberg, reședința Dietelor imperiale. La ea au 

luat parte și boieri credincioși din Țara 

Românească care au adus „sceptrul țării”,  în 

realitate un toiag voievodal, Vlad fiind încoronat 

de Sigismund de Luxemburg și ca Voievod al 

Valahiei Mari, oferindu-i promisiuni pentru a lua 

tronul.  

Ca să ne facem o impresie asupra modului 

în care marii suverani ai lumii își respectau 

cuvântul menționăm că odată terminată 

ceremonia împăratul se retrage în biroul său 

fastuos de unde îi scrie lui Alexandru Aldea, 

Voievod al Țării Românești, cerându-i sprijin 

împotriva otomanilor în cazul în care aceștia ar 

ataca Transilvania.  

Nici gând de o schimbare de Domn cum a 

dat să se înțeleagă din promisiunile făcute lui 

Vlad. Ba chiar, în scrisoarea respectivă, 

Sigismund îl consideră pe Alexandru Aldea copil 

de suflet și îi aduce nenumărate laude. Oare nu la 

fel fac și liderii de azi ai lumii? Este vreo 

deosebire între modul în care procedau atunci și 

metodele folosite în vremurile noastre? Se pare 

că metehnele s-au păstrat, cel mult au devenit 

ceva mai sofisticate. Numai că Alexandru Aldea 

nu era nici prost și nici un nepriceput în cele ale 

diplomației, cele aproape patru decenii de viață îi 

ofereau maturitatea necesară pentru a cunoaște 

destul de bine firea oamenilor și a înțelege ce 

interese se strecoară sub vorbele mieroase ale 

împăratului. Așa se face că nu numai că va ignora 

cererile pe care i le-a adresat împăratul, dar chiar 

va susține invazia otomanilor în Transilvania, 

care a avut loc în anul 1432. Fie a primit mai 

multe promisiuni de la sultan fie a înțeles că mai 

degrabă poate avea încredere în cuvântul acestuia 

decât în cel al principilor Europei, concluzie la 

care va ajunge mai târziu și Ștefan cel Mare al 

Moldovei.  

Așa se face că bietul Vlad va trebui să mai 

aștepte ani buni până a sfârșit din viață 

Alexandru Aldea și a reușit să se întoarcă pe 

scaunul tatălui său, Mircea cel Bătrân. Până 

atunci a plecat în Transilvania unde și-a continuat 

pribegia.  

După ce ia de soție o fiică a lui Alexandru 

cel Bun se stabilește în Sighișoara. Soția sa, 

identificată de unii drept Maria Mușat sau 

doamna Chiajna, i-a dăruit trei feciori, Mircea, 

Vlad și Radu în ordinea vârstei. Pentru a se 

întreține, Vlad acceptă poziția de comandant al 

trupelor de graniță menite să apere hotarele de 

sud ale Transilvaniei și să colecteze taxele din 

această regiune, funcție pe care mai târziu o va 

îndeplini și fiul său.   

Primirea lui Vlad în Ordinul Dragonului a 

creat o impresie puternică asupra conaționalilor 

săi, care nu numai că l-au susținut să ia tronul 

după ce a sfârșit din viață Alexandru Aldea, dar i-

au schimbat numele din Basarab în Dragul, 

termen devenit ulterior Draculea, care a fost dus 

în eternitate deosebind astfel urmașii săi de cei ai 

lui Dan Voievod, fratele lui  Mircea cel Bătrân, 

cunoscuți sub numele de Dănești, cele două 

familii fiind într-un continuu conflict de-a lungul 

istoriei Țării Românești, care s-a soldat cu 

numeroase victime și dese schimbări de domni.  

Numele vine de la simbolul Dragonului, 

preluat impropriu prin termenul de drac, cu care 

creștinii desemnează balaurul, conferindu-i cu 

totul alte semnificații față de cel care se afla pe 

drapelul de luptă al dacilor.  De altfel, și Vlad 

după ce a ajuns Voievod al Țării Românești va 

folosi Dragonul în două emisiuni monetare cât și 

în ornamentarea unei lespezi de piatră montată în 

Biserica episcopală Adormirea Maicii Domnului 

din Curtea de Argeș, piatră aflată în prezent în 

Muzeul din Curtea de Argeș.  

Cât privește numele, cronicarul Mihail 

Bocignoli din Ragusa (Sicilia) îl numește 

„Dragul” socotindu-l „un bărbat ager și cât se 

poate de priceput în treburile ostășești.”  

Sunt și alți cronicari și istorici care 

folosesc acest termen pentru a desemna Dragonul 

care a dat numele Ordinului cavalerilor creștini 

din care a făcut parte, nume răstălmăcit apoi în 

Dracul sau Draculea, semnificația românească a 

dragonului dacic. 

 

*************************************** 
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Vasile VARVARICHE  
 

VALUL 

        Pe când aveam vreo zece ani, într-o 

frumoasă zi de iunie, mama îmi spuse: 

-Vrei să mergi cu mine la Șușița să spălăm 

covoarele? 

 Am chiuit de bucurie. Ce propunere era mai 

încântătoare decât aceasta? Ce visa oare un copil 

de zece ani,  într-o zi caldă de vară, decât să se 

bălăcească prin apa caldă a Șușiței? 

Cerul era senin ca lacrima, dimineața doar, înspre 

munții Sovejei  licăriră câteva fulgere și se auziră 

vag câteva tunete înfundate, după care vremea se 

limpezi și acolo și, cât vedeai cu ochii era senin, 

era cald și o liniște desăvârșită.  

Împreună cu mama, am cărat covoarele în căruță 

– acesta ne era mijlocul de transport- și, după o 

oră, în mersul legănat al vacilor, am ajuns pe 

malul Șușiței.  

Mama alese un loc unde Șușița, după ce se îndoia 

într-un mal făcând câteva ochiuri largi, se lățea 

mai apoi curgând lin și fiind adâncă doar cât să-ți 

cuprindă gleznele. Dejugă vacile  care și începură 

a mânca lacom troscotul fraged de pe mal, iar noi 

am început a căra covoarele în apă, întinzându-le 

mai întâi la muiat,  punând câte două-trei pietre 

mai mari pe fiecare să nu-l ia apa. 

Înflorise albia Șușiței de la florile covoarelor 

noastre, iar foile de adamască erau parcă 

dreptunghiuri de cer căzute în apă. Apa întărise 

culorile, făcându-le și mai frumoase, și mai 

ochioase. 

Mama găsi o piatră mai mare ce ieșea din apă, 

aducea pe rând covoarele, le aduna pe piatră  și le 

lovea puternic cu un mai care se tocise de atâta 

folosință. Stropi mari de apă tulbure săreau cât 

colo și, după ce întorcea covorul de mai multe 

ori, îl limpezea apoi în apa cristalină după care îl 

punea pe drugul căruței, la scurs. 

În acest timp, eu urmăream câte un peștișor cât 

lama unui briceag care fugea în zig-zag prin apă, 

de parcă se juca și el,  ca și mine. 

Era liniște, nu se auzea decât susurul molcom al 

apei, bătăile în reprize ale maiului pe covorul 

adunat pe piatră, după care, zolitul acestuia în 

apă. De departe, dinspre Răcoasa, am auzit niște 

voci înalte dar pe care nu le-am deslușit. 

Deodată, aud un vuiet adânc și, când îmi ridic 

privirea, văd venind din susul apei un val mare, 

rostogolindu-se întunecat și amenințător. Am 

ieșit iute din apă și am strigat la mama care era 

prea atentă la munca ei: 

-Mamă, uite ce val mare! 

Mama ridică și ea privirea și, văzând noianul de 

apă ce se apropia, smulse cu putere covorul plin 

de apă de pe bolovan  aruncându-l pe mal, după 

care se repezi în apă, luă primul  covor din cele 

puse la muiat și-l târî afară, apoi se întoarse să-l 

scoată pe următorul. Când ajunse în apă însă, și 

malul de apă era deasupra covoarelor, umflându-

le și luându-le la vale. 

Era o apă tulbure, plină cu tot felul de gunoaie, 

crengi și uscături, cioate și stravele de gard, un 

val cu o înălțime de peste un metru și care curgea 

amețitor de repede.                                                                            

Mama ar fi încercat să intre să mai salveze ceva 

dar, deja covoarele erau mult la vale și, din  când 

în când, de pe creasta vreunui val, printre crengi 

și gunoaie, din apă mai apărea câte un colț de 

covor sau câte un trandafir de un roșu aprins care 

parcă își lua adio, pornit pe un drum fără 

întoarcere. Biata mama și-a prins tâmplele în 

mâini și-i venea să plângă. Munca ei din atâtea 

zile și seri de iarnă, covoarele ei dragi zămislite 

din mintea și inima ei ca să ne facă nouă 

frumoasă casa, se duceau acum pe apa sâmbetei, 

mai exact – pe apa Șușiței. Stăteam amândoi 

descumpăniți pe malul apei fără a înțelege ce s-a 

întâmplat. 

Într-un târziu, mama a pus covoarele rămase în 

căruță, a înjugat vacile și am pornit înapoi spre 

casă. 

Pe drum, povestea femeilor pe care le întâlneam 

întâmplarea, de necrezut parcă; acestea, auzind-o, 

își împreunau mâinile și, legănându-se, se 

minunau. După ce s-au uscat, covoarele scăpate 

au fost puse la locul lor, pe pereții casei, mama 

oprindu-se din când în când în dreptul pereților 

rămași goi și șoptind parcă mai mult pentru sine:  

,,L-a luat valul!” de parcă acel val înfricoșător i-

ar fi luat o ființă dragă. 

Câteva zile mai târziu, într-o duminică, mai mulți 

băieți din sat am hotărât să mergem la cireșe la 

Moș Ion A. Eram vreo șase – șapte băieți și de-o 

seamă cu mine, dar și mai mari, printre noi și un 

netuns, cu fața roșie care se ținea numai de 

boacăne, toată lumea știindu-l ce-i poate capul, 

dar putea cineva să-i spună  să nu vină cu noi? 

Cine știe ce reacție ar fi avut, mai cu seamă că 

era și cel mai mare dintre noi. Din vorbă în 

vorbă, am ajuns la cireși. Aceștia străjuiau o alee 
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care avea și de o parte și de alta lanuri de 

porumb, acum de-o șchioapă și vii ale căror 

frunze luceau în soarele de iunie. În capătul aleii, 

în mijlocul viilor și al parcelelor de porumb, Moș 

Ion A își făcuse o căsuță pentru vreme rea, cu o 

singură cameră, cu o fereastră cu patru ochiuri de 

geam. Văruită în alb și cu ferestrele lucind în 

soare, era o apariție neașteptată și frumoasă în 

marea de   verde crud ce domnea peste tot. 

Nerăbdători, am privit la cireși  dar am rămas 

dezamăgiți văzând că cireșele erau crude. Atunci, 

tot grupul am înaintat spre căsuță, fără să spunem 

o vorbă, de parcă eram înțeleși dinainte că acolo 

trebuia să ajungem. 

Netunsul se ridică pe cerdac și încercă ușa. 

Văzând că nu se deschide, o izbi puternic cu 

umărul. Ușa se deschise trântindu-se de perete, 

rămânând aninată într-o țâțână. Toți am zâmbit. 

Același băiat luă perna  ce se afla pe patul de 

lângă fereastră, ieși cu ea pe prispă și îi dădu un 

șut puternic. Perna zbură câțiva metri prin aer și 

deodată se desfăcu, din ea izbucnind un nor de 

fulgi , spre hazul tuturor. Înăuntru fiind și o sobă, 

un alt copil îi ridică plita, lăsând-o să atârne într-

o rână. Când cei doi ieșiră din căsuță, un altul luă 

o piatră și, după ce roti brațul de câteva ori o 

slobozi, nimerind un ochi de geam care se făcu 

țăndări. Și ceilalți luară pietre și le aruncară spre 

cele trei ochiuri rămase întregi, cele care au 

nimerit geamurile făcându-le țăndări, iar care nu, 

făcând câte o pată mare pe perete din cauza 

varului sărit. Am aruncat și eu cu o piatră făcând 

un punct negru pe perete, fiindcă geamul nu l-am 

nimerit. 

Am plecat înapoi spre casă, lăsând în urmă căsuța 

lui Moș Ion A devastată, căsuță frumoasă până la 

venirea noastră și care acum, cu ușa într-o țâțână, 

cu găurile hâde din ferestre și cu pereții 

însemnați, arăta jalnic. Mergeam tăcuți la 

întoarcere, întrebându-mă în gând: ,,Ce naiba ne-

a apucat să facem așa ceva?” 

Ne era rușine să ne uităm unii la alții, numai 

netunsul avea fața și mai roșie și pe buze un 

zâmbet de parcă ceea ce făcuse îi adusese 

împlinirea. Mă temeam că moșul, când își va                             

vedea căsuța devastată,  se va interesa și va afla 

cine a făcut isprava, printre autori fiind                             

bineînțeles și eu care, deși nu dădusem decât cu o 

piatră, de ajuns însă pentru a mă face complice cu 

ceilalți. Îmi era și frică, dar îmi era și rușine de 

ceea ce făcusem. După o noapte de nesomn, a 

doua zi am auzit o discuție între doi oameni din 

sat : 

 - Da, măi, se spune că au făcut stricăciuni la 

căsuța lui Moș Ion A! 

 - Păi… se aude că și al tău a fost! 

 -   De… L-a luat valul! 

Am tresărit.  ,,Ce val să-l ia? Despre ce val putea 

fi vorba în vârful dealului, la cireșii și căsuța lui 

Moș Ion A? m-am întrebat eu în gând. ,,N-a fost 

niciun val… Am fost eu acolo și am văzut! Nici 

vorbă de așa ceva! 

 - A văzut pe alții dând cu pietre și a dat și el! 

…De fapt, omul avea dreptate. Ceea ce 

făcuserăm noi acolo, nu se deosebea cu nimic de 

ceea ce făcuse valul din Șușița covoarelor 

noastre. A fost de ajuns ca un copil rău să 

stârnească răul din sufletele noastre care  apoi s-a 

revărsat ca un șuvoi, fără oprire. 

Valul din Șușița a fost și el la început o apă 

limpede dar care apoi,  amestecându-se cu tot 

felul de gunoaie, a devenit ceva urât și 

amenințător. 

În mijlocul satului, pe un teren viran, oamenii s-

au gândit să facă un parc, unde copiii să se joace 

în voie. L-au împrejmuit cu un gard, iar în 

interior au construit un leagăn, câteva bănci, un 

balansoar spre bucuria celor mici care erau 

prezenți aici zi de zi. Cum la distracție nu prea se 

vine cu mâna goală, fiecare venea la el ba cu un 

pachet de biscuiți  o pungă de pufuleți, un corn, 

un suc , un fruct sau altceva așa că, în scurt timp, 

iarba abia se mai zărea dintre punguțe, sticle și 

hârtii de toate mărimile și culorile deși, la 

marginea parcului era un coș unde ele puteau fi 

puse. 

Într-o zi, pe când în parc erau o mulțime de copii, 

o fată ceva mai răsărită, după ce își roti privirea 

de jur împrejur și schiță un gest de dezgust, le 

spuse: 

-Măi copii, haideți să adunăm hârtiile din parc, la 

fel cum ne spune domnul să adunăm hârtiile din 

curtea școlii! 

- Haidem, răspunseră toţi cu bucurie. Cât ai bate 

din palme locul era curat, iarba era iarbă, 

strălucitoare, iar din loc în loc, câteo floare 

întârziată de păpădie de un galben intens parcă îți 

făcea cu ochiul. Am înțeles că, în viață, trebuie să 

fii foarte atent de ce val te lași luat. E bine să nu 

fii pe valul rău și nici înaintea lui. 

 Dar poți ști oare întotdeauna cum sunt 

valurile vieții...?  
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Cronici literare, recenzii, comentarii 

Prof. Geo Călugăru despre vol. „Seniorii 

politicii noastre. Ion I. Brătianu”, autor 

Eugenia Duţă, Editura Fast Editing, 2022 

              

Îndiscutabil, ne găsim în fața unei mari 

personalități politice, domnul Ion I. Brătianu, 

urmaș demn al marii familii a Brătienilor. Să nu 

uităm că marile evenimente din istoria României, 

Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, 

Independența de Stat a României și Făurirea 

Statului Național Unitar la 1918 sunt câteva din 

memorabilele realizări ale epocii contemporane 

datorate și celebrei familii a Brătienilor.  

Șansa de a-l avea printre noi pe ultimul 

descendent al Brătienilor, domnul Ion I. Brătianu, 

este cu adevărat un miracol. Volumul se deschide 

cu un incitant interviu luat de distinsa doamnă 

Tanța Tănăsescu excelenței sale Ion I. Brătianu. 

Aflăm astfel că sufixul patronimicului constituie 

o mare problemă pentru întreaga familie Brătianu 

întrucât cele mai frecvente prenume au fost Ion și 

Constantin. Născut în primul an al celui de al 

doilea război mondial, contemporanul nostru a 

trăit spaima de bombardamentelor americane care 

s-au produs asupra Capitalei, a văzut cadavre, 

avioane doborâte... Toate aceste orori i-au marcat 

profund copilăria. Este corectă aprecierea 

doamnei Tanța Tănăsescu, privind capacitatea 

domnului Ion I. Brătianu de a profeți în spațiul 

politicii României, în ultimele trei decenii. 

Acestea s-au adeverit în totalitate. Autoarea îl 

iscodește asupra acestor înzestrări și, în felul 

acesta aflăm câteva lucruri demne de reținut și de 

luat aminte, afirmate de intervievat. Domnia sa 

situează pe primul plan experiențele dobândite în 

străinătate ca participant la unele campanii 

electorale și curajul de a-și susține ideile. Iată 

câteva dintre acestea: – A atras atenția asupra 

lipsei de orizont și finalitate favorabilă pentru 

țara noastră pe care o va avea căciulirea în fața F. 

M. I. – ului și a Băncii Mondiale 

– A atras atenția asupra situației sub orice 

critică a deținuților, în general, și a deținuților 

postrevoluționari din închisorile românești, după 

ce a făcut o vizită în mai multe penitenciare; 

– A fost primul parlamentar care a coborât în 

subteran și a liniștit revolta pe cale să se 

manifeste de către minerii din Valea Jiului și a 

dezvăluit în Parlament cele constatate acolo; 

 – S-a pronunțat vehement împotriva 

defrișării abuzive a pădurilor. A susținut, cu 

argumente de necontestat, necesitatea unei legi a 

presei; 

Distinsul academician Vasile Gionea a 

constatat și a mărturisit cu admirație: „Când se 

anunța în Camera Deputaților că vrea să ia 

cuvântul, deputații care erau pe coridoare sau la 

bufet năvăleau în sală și toți erau ochi și urechi 

pentru că îi savurau umorul și spiritul satiric al 

cuvântărilor sale, alții ca să-i admire curajul de 

spadasin înnăscut, iar alții, pentru că-i admirau 

patriotismul cald care se degaja din orice 

intervenție a sa. 

 

 

 

Prof. Geo Călugăru despre vol   

,,Vă acuz din dragoste de Ţară”,  

autor Virgil Ciucă, Editura SemnE, 2022 

 

 
 

O carte cu îndemnuri pentru eternitate 

       Nu este prima carte a poetului Virgil Ciucă, 

căruia îi alcătuiesc prefaţa, fapt, pentru care mă ṣi 

simt onorat. Aflu din fiṣa de scriitor, întocmită de 

Domnia Sa, că provine dintr-o familie cu ṣapte 

copii, fiind al doilea născut, din care au 
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supravieţuit doar patru, prin urmare, o familie 

numeroasă, cu greutăţi pe măsură. 

Nu a avut ṣansa să-ṣi cunoască bunicul dinspre 

tată ṣi să se bucure de o asemenea binefacere, 

intrucât, Radu Ion Ciucă a plătit cu viaţa, în 

Războiul de Întregirea a Neamului, împlinirea 

marelui vis romanesc. În continuitatea acestui 

sentiment al iubirii de ţară, sădit printr-o educaţie 

temeinic făcută, care a însufleţit generaţii întregi, 

care au fost gata să se sacrtifice din dragoste 

pentru neam ṣi de glie. Astfel tatăl său, 

Alexandru Ciucă a rămas fără mână la cea de a 

doua conflagraţie mondială. 

După instaurarea regimului socialist, istoria a 

trecut ca un tăfălug peste ţară, tatăl său fiind 

închis, la Periprava, cunoscută prin asprimea 

regimului de detenţie între anii 1958-1960. 

La rândul său, copilului de atunci, Virgil Ciucă, i 

s-a interzis, în anul 1952, continuarea studiilor la 

Liceul Pedagogic din Craiova, pe motiv că 

părinţii săi erau chiaburi. 

În 1976, în urma directivelor de partid, care 

impuneau ca funcţiile de conducere să fie ocupate 

numai de către membrii PCR, el este schimbat 

din funcţia de Şef al Oficiului de   Calcul la 

Termocentrala din Iṣalniţa, acuzat că a săvârṣit 

acte de sabotaj, catalogat ca duṣman al poporului, 

punându-l în situaţia ca, în 1980, să ceară 

plecarea definitivă din ţară din pricina 

discriminărilor pe considerente politice. În 1985 a 

obţinut rezidenţă americană. Este cetăţean român 

ṣi american. De profesie, Domnia Sa este inginer, 

absolvent al Facultăţii de Electronică si 

Telecomunicaţii din Bucureṣti, promoţia 1966, 

Master in “Management ṣi Administratie” la 

Universitatea Politechnică din New York, 

promoţia 1996.  

Ni se dovedeṣte, pentru a nu ṣtiu câta oară, 

convingerea că, asa cum nu se poate pune-n 

lanţuri Primăvara, nu se poate să te sustragi din 

câmpul gravitational al vocaţiei dăruite de 

Dumnezeu. Datele consemnate de poetul Virgil 

Ciucă în fiṣa de scriitor, îndreptăţeṣte fără 

echivoc, tematica poeziilor sale cât ṣi vehemenţa 

tonului. Spre ilustrare voi cita titlurile volumelor 

sale de autor, apărute până în prezent:  

“Blestem străbun”; “Versete dumnezeieṣti”; 

“Pierdut în lume”; “Chemarea la judecată”; 

“Condamnarea”; “Execuţia”; “Aduceţi Basarabia 

 acasă”; “Salvaţi Ţara” ṣi cel, în curs de apariţie 

“Vă acuz din dragoste de Ţară”.   

Aplecându-mă cu atenţie asupra acestui  SOS 

Extremă urgenţă, intitulat “Cuvântul autorului”, îl 

apreciez drept cheia în care trebuiesc citite, 

simţite ṣi întelese aceste poezii. 

Numai astfel, îṣi pot împlini menirea de 

“îndemnuri eterne”, ele, fiind, în fapt, condiţia, 

sine qua non, nu putem supravieţui în această 

“Grădină a Maicii Domnului pândită ṣi râvnită  

de peste tot cu lăcomia, cu care, dintoteuna, lupii 

au râvnit mioare”  

Dar mai bine reproduc “Cuvântul autorului” pe 

care avându-l la îndemână, cititorii să se aplece 

asupra lui, aṣa cum se cuvine spre a-l asimila ca 

leac izbăvitor al fricii ṣi a ne trezi aleanul 

însufleţitor îndemnându-ne a fi într-o permanentă 

ṣi necesară stare de veghe. 

Prin urmare: “Pentru a supravieţui ca Ţară ṣi 

Neam, indiferent de sistemul social, credinţe 

religioase ṣi parteneriate strategice, actualele 

generaţii de români trebuie să actionize necon-

diţionat pentru “Reîntregirea, Suveranitatea, 

Propăṣirea, Reînarmarea ṣi Independenţa 

României” 

Prima întrebare pe care mi-am pus-o, pornind de 

la titlul volumului, pe care ni-l oferă poetul Virgil 

Ciucă, a fost, dacă miza gestului său, foarte grav 

ṣi de maximă responsabilitate, “Vă acuz” este 

justificată. Răspund: da, fără nici-o ezitare: ,,din 

dragoste de Ţară”. 

Este, oare “o carte cu îndemnuri pentru 

eternitate”? Răspund: fără nici-o îndoială: “daca 

miza din dragoste de Ţară” stă sub pecetea 

eternităţii, ṣi stă, pe cale de consecinţă ṣi 

“îndemnurile” de a o păstra sub aceasta pecete, 

nu pot fi altfel. 

Prima piesă a acuzării, cu care se deschide 

volumul se numeṣte “Mărţiṣorul însângerat” ṣi îi 

vizează pe cei care, prin gesturile ṣi acţiunile lor, 

fac din acest simbol al primăverii, treziri   

universale la viaţă “…Când ne mângâie zefirul,/ 

Şi se retrezeṣte Ţara”, cei vizaţi de poet,  vestesc 

“Solii din Apocalipsă/Zic că va ploua cu 

sănge/Sub cer cu lumina stinsă/Mărţiṣoarele vor 

plânge” ṣi continuă poetul să desvolte tema care, 

oripilându-ne , ne trezeṣte din “somnul de 

moarte” să putem privi în făţă ṣi să  acţionăm 

hotărât  împotriva acelor “Guverne împieliţate/ 

Trăitoare din omor/Vor să fie-nsângerate/Zilele 

de Mărţisor”; (Mărţiṣorul însângerat)  

Cât priveṣte sursa “îndemnurilor pentru 

eternitate”, făcând, nu doar posibilă, ci ṣi reală 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      71 

 
  

alcătuirea unei “cărţi cu îndemnuri pentru 

eternitate”, carte al cărui manuscis îl am în faţa 

ochilor uimindu-mă ṣi înfiorându-mă, este în 

iubirea sa de istorie ṣi, indeosebi, de cea a patriei 

sale. Poetul Virgil Ciucă nu oboseṣte în căutările 

de argumente, pentru îndemnurile sale, acestea 

izvorând din “dragostea de Ţară” care, în cee ace-

l priveṣte este inepuizabilă. 

Istoria i le ofera si le valorifică în poezie cu două 

borne intrate în eternitate ṣi care se cheamă 

“Îndemnul lui Cuza ṣi Moṣ Roată”; “Curând vine 

primăvara/Cu AUR reunim Ţara/Nu cerem să 

avem scut/ Nu ne vindem din ţinut!/ Ignoraţi 

Inalta Poartă:/ Zis-au Cuza ṣi Moṣ Roată/Cu 

AUR pe mal de Prut/Reunim tot ce-am 

avut./…Nu rugându-ne la stele/De pe steaguri 

mercenare/Cu soldaţi ce dorm sub ele/Clădim 

România Mare/: Curând vine primăvara/ Cu 

AUR reunim Ţara/Făr’să ignorăm scriptura/Ne 

îmbogăţim cultura!/ 

Chiar în ziua a zecea a lunii Ianuarie, poetul 

român cu a doua cetăţenie acceptată de nevoie ṣi 

devenit “ cetăţean american” simte nevoia să-ṣi 

exprime ce-a simţit în acea zi când, când a scris 

poezia “Iarna la New York în Ianuarie 2022” ṣi o 

face:…Neaua vine, neaua trece/Doar puterile 

zevzece/Ne-ndeamnă să ne rugăm/ Chiar dacă ne 

lamentăm!/ Rămas fără Dumnezeu/Pân’ ṣi cerul 

pare greu/Poate că la primăvară/Voi călători spre 

Ţară!  

Cu un har necomun, autorul alege cuvintele cu 

cea mai mare forţă de a-i exprima trăirile ṣi le 

logodeṣte încât dincolo de ce a rezultat se 

înstăpâneṣte tăcerea, îndemnându-te la cugetare: 

“Rămas fără Dumnezeu/Pân’ ṣi cerul pare greu”.  

Din senin te apucă un dor ce nu poate fi ostoit 

decat împlinindu-l cât mai urgent: “Poate că la 

primăvară/ Voi călători spre Ţară” 

Ajuns în SUA poetul Virgil Ciucă, punând faţă -n 

faţă ce ṣi cât ajunge la noi, de la cei care ne vor 

binele, pe calea undelor sau prin vizualizare 

însoţită de rostiri, cu grade diferite de intensitate , 

pentru a ne conecta sufleteṣte la “binefacerile” pe 

care, chipurile, ni le doresc, ṣi cee ace li se oferâ 

celor care, din diferite motive, trăiesc acolo, e o 

mare diferenţă ṣi se asimileaza lesne de cei care 

se conduc după dictonul “unde e bine acolo e 

patria”. Oare despre ce “Binefaceri occidentale” 

vrea poetul să ne pună în team ṣi mai ales de ce 

trebuie să ne ferim? Prin urmare: “Occidentul ne-

a impus / Să uităm c-am fost români/Zic c-a decis 

Cel de Sus/Să slugărim la stăpâni!/ Ni se cere să 

uităm/ De Ţară ṣi de pământ/ Spre Apus să ne-

ndreptăm/ Fără dreptul la cuvânt/Ne-au impus să 

nu avem/ Stema Ţării pusă-n steag/Proferând, 

chiar de nu vrem/S-ajungem popor pribeag/… În 

anii care-au trecut/Ne-am trădat Ţara ṣi 

Neam/Am pierdut tot ce-am avut/Am pierdut ṣi-

al Ţării hram/” 

De o concizie ṣi forţă de convingere pe care mi-e 

greu s-o exprim la nivelul realizat de poetul 

Virgil Ciucă, m-a uimit catrenul final pe care-l 

reproduce: “Trădaţi de Armate/Trădaţi de 

popime/Plâng neconsolate/Fiinţe anonime!” 

Cu siguranţă, România a avut în istoria sa 

perioade, când zisa axiomă a lui Eminescu 

“Suntem români ṣi punctum” a fost un adevăr 

întruchipat de la Vlădică pâna la Opincă ṣi 

împliniri ale trecutului stau mărturie. 

Poate cineva uita pe Alexandru Ion Cuza ṣi pe 

Moṣ Ion Roată care nesuportând batjocura 

boierului care l-a scuipat s-a plâns domnitorului 

Cuza de umilirea suportată, iar Cuza dovedind 

că-ṣi merită nemurirea l-a îmbrăţiṣat ṣi i-a sărutat 

obrazul cu pricina ṣi nu doar a ṣters umilinţa dar 

l-a ṣi înobilat după cum aflăm din istorioara 

geniului nostru povestitor Ion Creamgă.  

Mă bucurâ aprecierile deosebite ale unor scriitori 

ṣi critici literari care au avut privilegiu să 

parcurgă, parte din bogata ṣi atât de actuală 

creaţie lirică a poetului Virgil Ciucă. 

Îmi fac datoria să amintesc pe câţiva dintre ei 

constatând sinceritatea simţirii ṣi a expresivităţii 

cu care au exprimat-o asupra unui poet ṣi a 

creaţiei sale, pe care le merită cu prisosinţă. Mă 

refer la: Aureliu Goci, Paula Romanescu, Lucian 

Gruia, Nicolae Dan Fruntelată, Acad. Gheorghe 

Paun, Cezarina Adamescu, Elisabeta Iosif, Victor 

Atanasiu, s.a.m.d.  

Pe lângă încântătoarele creaţii si mizele cărora le-

a acordat prin stradania sa “undă verde” la 

cititori, merită a fi menţionate fără a le mai 

comenta ṣi doar aminti că aparţin scriitorului, dar 

si omului, a cărui spovedanie (fragment) din 

eseul “Big-Bang-ul ṣi Big-Dang-ul; suplineṣte 

orice comentariu. 

 

“Eu NU m-aṣ alătura celor care CRED fără să 

vadă, fără să pipăie, fără să simtă ṣi mai ales fără 

să raţioneze - efort mult prea mare pentru un 

credincios - ṣi care se roagă ṣi se tot roagă să îi 

ierte divinitatea prea multele păcate dintre care 
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crimele ṣi pruncuciderile nu au lipsit, nu lipsesc, 

ṣi nici nu vor lipsi! 

Nu m-aṣ alătura creaţioniṣtilor căci sunt ṣi multe 

universuri trecătoare ṣi nu cred că Divinitatea- 

Creatorul -le-ar putea supravieţui, căci doar mai 

îmbătrâneṣte ṣi ea/el, il mai loveṣte ba gripa, ba 

frica de câte rele pune la cale cu ajutorul 

slujitorilor lui! Şi dacă ai căzut în păcatul de a nu 

crede eṣti ars pe rug! Ori te scurtează de cap 

teutonii”! 

Titlul primului eseu l-am numit! 

 Le voi consemna pe cele ale celorlalte trei: 

“Hoţii de icoane ṣi trădătorii de ţară”, “Patrie si 

patriotism” din care voi cita două mari adevăruri: 

 “Mai inainte de Dumnezeu chiar, DIVINI-

TATEA cea mai de preţ rămâne ţara” 

“Gânditi-vă la Reîntregirea României ṣi veţi avea 

pentru ce să vă sacrificaţi! Adica pentru ca să 

aveti o comunitate ṣi un set de valori puternice ṣi 

unite! 

Titlul ultimului eseu - ”Propaganda”. 

În timp ce scriam acest comentariu ṣi în bună 

măsură, cunoscând OMUL, dar ṣi POETUL 

PATRIOT, Virgil Ciucă ṣi privindu-mă în 

oglinda sufletului meu am scris o poezie, pe care, 

apoi citind-o, cu voce tare, a realizat că doar în 

trei catrene, am surprins trăinicia punţii care ne 

uneṣte. 

Cer îngăduinţa poetului Virgil Ciucă de o 

consemna aici. 

 

IUBIRE DE ŢARǍ 

 

Nu dau un colţ de cer din ţara mea  

Pe cerul cât de-nalt al oriṣicui,  

Din câte ṣtim, cu limpezimi de stea, 

Doar ea e-n lume ţara dorului 

 

De fiecare loc mă simt iubit,  

Apele-mi aṣtern sub paṣi răcoare, 

Pădurile-mi îngână gândul nerostit 

De pe Carpaţi, cu mâna dăm de soare 

 

Asemeni ei, vom trece demni prin vreme 

Şi-o vom cânta cu inima fierbinte 

Ca risipiţi într-o ninsoare de poeme 

De ţară să v-ducem, necontenit, aminte 

 

 

Prof. Geo Călugăru despre volumul de 

epigrame „Paie pe foc” al scriitorului  

Gheorghe Grosu. 

 

 
 

P A I E     P E     F O C – O carte mai mult 

decât binevenită 

 

Într-o ținută grafică de excepție, datorată 

talentatului Daniel Cozma, care semnează 

coperta I , a văzut lumina tiparului la Editura 

ARC 2000, volumul de epigrame „Paie pe foc” al 

cunoscutului scriitor Gheorghe Grosu. 

Autorul dedică recolta simțirii sale 

epigramatice soției sale Adela, față de care este 

convins că are datorii pe care nu le poate onora în 

alt registru. Volumul la care ne referim vine să 

încunune o înzestrare scriitoricească diversă ca 

mod de abordare a vieții ( replici în epigrame, 

epigrame, rondeluri, acrostihuri...) 

Bucovinean pus pe glume și râs, dar nu de 

dragul actelor în sine, ci pentru a pune pe 

gânduri, scriitorul Gheorghe Grosu își manifestă, 

fără echivoc, opțiunea pentru umor și ironie, 

chiar prin motto-ul care deschide cartea: „Ziua în 

care nu ai râs este o zi pierdută”, citându-l pe 

Chamfort: „Chamfort a răspândit ideea / Celebră 

și adevărată / Că zi pierdută e aceea, / În care n-ai 

râs niciodată.” 

Pe cât de generoasă este realitatea socială și 

umană în a-i oferi subiecte de inspirație, pe atât 

de acut este spiritul de observație al scriitorului 

Gheorghe Grosu în a nu scăpa din ce se pretează 

pentru a ivi „frumuseți și prețuri noi” (Tudor 

Arghezi), făcându-ne nu de puține ori să roșim și 

căutând un început al luptei cu noi înșine de a fi 
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mai toleranți, mai buni unii cu alții. Vizând o 

anume înclinație a unora din consătenii săi de a 

„tăia frunză la câini”, Gheorghe Grosu își 

motivează în cheie spumos-umoristică decizia de 

a părăsi satul în care s-a născut... „În sat la noi 

sunt case mari și frumușele / Dar sunt înalte de 

sar câinii peste ele... / Oamenii intră în casă pe 

horn, iar fumul pe ușă... / Acoperișul caselor e 

făcut din nuiele / Seara, stai în pat și te uiți la 

stele... / La noi sunt oameni harnici, dar nu 

lucrează nimic. / Când pleacă la muncă, nu se 

plimbă / Muncesc până îi trece apa sub limbă. / 

Seamănă grâu și răsare neghină... / La noi în sat, 

nimeni nu bea cât poate să ducă / Vinul se bea cu 

ocaua, iar apa, cu coaja de nucă. .. / Când nu se 

înțeleg cu vorba, se înțeleg cu ciomagul... / 

Bolnvi nu sunt, că-i tămăduiește Baba Sultana: / 

Pe care cum îl descântă, la o săptămână-i pomana 

/ / Iată, fraților, de ce n-am mai putut să rămân în 

sat, / Mi-am pus traista-n vârful unui băț și am 

plecat – / Prea erau oameni deștepți, bată-i 

Dumnezeu, / Și, unde am găsit mai proști ca 

mine, / Am rămas și eu.” (De ce am plecat din 

sat, p. 9) 

Are destule motive să pună paie pe foc și 

acestea se înmulțesc de la o zi la alta, precum 

ciupercile după ploaie. Aflat într-o călătorie la 

Moscova, Gheorghe Grosu o folosește drept 

pretext pentru a-i expedia o vedere colegului său, 

regretatul epigramist Gheorghe Zarafu, cu 

următorul conținut: „Zarafule, sunt turbat, / M-

am sculat cu capsa pusă / Că nu mai știu ce am 

visat / C-am visat în limba rusă.” Îndemnului lui 

Zarafu de a apela pentru înțelegere la o 

traducătoare, Gheorghe Grosu îi dă imediat 

replica: „Sfatul ți l-am ascultat / Și speram într-

un somn dulce... / Traducătoarea nu mai doarme, 

/ Ci vrea doar să se culce.” E rândul lui Zarafu să 

contreze: „Grosule, pe ochi te șterge / Și mergi 

iute de te plimbă,/ Dacă rusa nu mai merge, / 

Treci, te rog, la altă limbă.” Iubindu-și țara și 

limba maternă, răspunsul lui Gheorghe Grosu 

vine prompt: „Am visat în limbi străine / Și-am 

văzut că nu-mi priește / M-am gândit că e mai 

bine / Să visez tot românește.” Însinuării lui 

Zarafu că, dacă a fost singur la Moscova, de ce 

nu a rămas acolo, replica lui Gheorghe Grosu, 

fără a-și pierde umorul, este dezarmant de 

sinceră: „Încă nu s-a pomenit / Să rămâi în 

răsărit.”  

(Replici în epigramă, p. 15-16) 

  Epigramele din acest volum vizează prioritar 

zona politicului: parlamentarii numiți „gogoșari”, 

așa-zisele vizite de lucru ale premierului și 

președintelui au, de fapt, un iz electoral, gropile 

din asfalt de care nu se ocupă primarii, lumea 

medicală (sfatul medicului, p. 27), idem: „Un 

fumător cu voință” ), justiția ( La tribunal, p. 45 ), 

scumpiri care-i inhibă pe oamenii cu venituri 

modeste (Prețul vinului, p. 57), profeții de 

scumpire (Îndemn, p. 58). Lor li se alătură o serie 

de medalioane literare ce au ca punct de plecare 

titluri de cărți ale colegilor scriitori (Mircea 

Dinescu, Paul Chitic, Mircea Micu, Doina 

Ciurea, Titus Andrei, Traian Tandin, Tudorel 

Butoi, Adrian Păunescu). Același procedeu e 

folosit de autor în medalioanele artistice 

închinate unor cunoscuți pictori (Ilie Ardeleanu, 

Marcel Chirnoagă, Albert Poch). Nu putem trece 

cu vederea nici rondelurile de inspirație istorică și 

patriotică (Rondelul stejarului, p. 77, Rondelul 

curcubeului, p. 78 , Rondelul munților, p. 79, 

Rondelul unui turist, p. 81, Rondel proverbial, p. 

82 , Rondelul eminescian, p. 83). 

Volumul „Paie pe foc” se încheie cu ceea ce 

autorul numește surpriză. Este vorba de o poezie 

în monorimă: „CUI”, p. 97, două acrostihuri la p. 

98 și 99 și un calendar cu lunile anului definite în 

distihuri. Un exemplu: Mai: „Lună, parcuri 

înflorite / Și perechi îndrăgostite.” Pentru cei 

interesați să afle opiniile unor critici literari 

cunoscuți (Dan Grigorescu, Ion Velican, Al. 

Arbore, Ion Frunzetti, Al. Raicu etc.) despre 

autor se găsesc cuprinse între pag. 105 – 108. 

Iconografia bogată și diversă. Fotografie cu soția 

la Slănic Moldova, cu colegii de cenaclu la 

Câmpina, recital de autor la sala Dalles, la Casa 

de cultură a MAI, portrete ale autorului făcute de 

mari caricaturiști: Cik Damadian, Costel Badea, 

Octav Angheluță, Pamfil Francois etc. conferă un 

plus de atractivitate nonagenarului cu suflet de 

adolescent, scriitorul Gheorghe Grosu. 

  

 
 

Scriitorul Gheorghe Grosu 
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Elena BUICĂ-Buni (Canada) 

CAVALERUL CONDEIULUI ROMÂNESC 

AL ZILELOR NOASTRE, ROMÂNO-

AUSTRALIANUL GEORGE ROCA 

 

 
 

      Astăzi, 24 iunie, am primit prestigioasa 

revistă „Cetatea Cavalerilor”, nr. 6 din iunie 

2022, expediată on-line din Oradea, datorită 

amabilității domnului director al revistei, Sergiu 

Mosincat, căruia îi mulțumesc și pe această cale. 

Mai mult ca în alte dăți, inima mi-a săltat de o 

bucurie deosebită.  

Pe lângă valoroasele lucrări prezentate, am găsit 

și un articol intitulat „Gala cavalerului 

condeiului” dedicată poetului și publicistului 

australian, român de origine, George Roca, 

omagiat și sărbătorit într-o atmosferă aparte, cu 

prilejul lansării a trei volume, cuprinzând 450 

nume, reunite sub genericul „Taina scrisului”, așa 

cum se menționează în primele rânduri. 

Deși sunt teleormăneancă din naștere, port în 

adâncul ființei mele scânteieri de plămadă 

bihoreană. În Ineu de Criș am început, la 18 ani, 

în 1952, școala vieții pe cont propriu, ca 

învățătoare-profesoară și, la 23 de ani, am pășit în 

viața de familie alături de pilotul Paul Nistor din 

această localitate, care, tot aici, își doarme 

somnul de veci în urma unui accident aviatic. 

Valurile vieții m-au purtat prin multe locuri și, 

când mă aflam la vremea soarelui apune, aceste 

valuri m-au aruncat în Canada și în lumea 

scrierilor. 

Puhoiul de amintiri a început să se cearnă, căci 

orice fel de trăire își are limitele sale în timp, dar 

știu că, oriunde m-am aflat, am dus cu mine ceva 

din sfințenia românității în care dăinuiau trăiri din 

pragul tinereții mele petrecute în Oradea. Când 

viața îmi așternea în cale întâlnirea cu orădeni, mi 

se părea că mi se deschide o cale în care voi 

regăsi imaginar ceea ce am pierdut în timp. 

Printre asemenea persoane, un loc deosebit îl 

ocupă minunatul om George Roca. El a fost omul 

care, pe un anume plan al vieții, mi-a oferit 

oxigenul pe care îl caut continuu ca să îmi ardă 

îndoielile şi ezitările în procesul de creaţie. El mi-

a ușurat urcușul pe treptele unor împliniri. 

Aceste mărturisiri le fac cu inima deschisă ca o 

recunoștință ce pe drept i se cuvine. Și ca mine 

sunt sute și sute de alte persoane care îi datorează 

ajutorul, fără ca în acesta să fi răsunat vreodată 

sunetul arginților. De multe ori m-am întrebat cât 

de mare trebuie să fie inima acestui om unde 

încape un soi de bunătate fără sfârșit. Cred că 

Domnul l-a zidit ca pe un om afectiv, un om care 

gândește cu inima. A fost plămădit la lumina unei  

zile plăcute și în permanentă căutare de frumos, 

zi încărcată de armonie. 

Dumnezeu mi-a făcut și mie o mică parte din 

bucuria și emoția atmosferei galei lansării 

volumelor sale, îmbinată cu omagiul adus 

Luceafărului poeziei noastre. L-am sunat pe 

George pe Messenger și se afla în timpul 

desfășurării acestui ales act cultural. Inspirat, 

George a lăsat deschis telefonul, încât am putut 

asculta o bună parte din desfășurarea acestei 

frumoase și emoționante activități.  

Imaginându-mi chipul lui George în mijlocul 

bihorenilor, amintirile au făcut de la sine calea de 

întoarcere la trăirile de odinioară păstrate în 

cutele mai adânci ale inimii. Tocmai mă 

pregăteam să transmit câteva cuvinte de apreciere 

pornite din Toronto, când s-a abătut o furtună 

puternică întrerupându-ne, pentru scurt timp, 

curentul electric. Astfel a fost revenirea mea la 

realitate. 

Despre George Roca s-au spus și se vor spune 

multe cuvinte frumoase referitor la ceea ce a 

înfăptuit, dar și pentru frumusețea sa morală, cu 

trimitere la o inedită activitate, cea de a publica 

pe toți cei ce doresc să scrie (cam 1700 la 

număr), dar și dorința aristocratică de a nu jigni 

pe nimeni, nici opera, nici persoana, ba, mai 

mult, încurajându-i în încercările nesigure ale 

începutului de drum. 

Prin aceste câteva rânduri ale mele, am vrut să 

spun ceva care să ilustreze o vorbă înțeleaptă 

găsită pe undeva, pe internet, și care i se 

potrivește: „Nu ceea ce aduni, ci ceea ce 

răspândești spune ce fel de viață ai trăit”. 

 

URĂRI DE MULT SUCCES ȘI FELICITĂRI 

călduroase orădeanului George Roca, adevărat 

cavaler al condeiului românesc al zilelor noastre, 

dar și celor care i-au dat ca zestre morală acele 

daruri care se împletesc cu darurile cerești!   
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Prof. dr.  Cezar DOBRE despre romanul 

„Domnii paralele”, autor Andrei Breabăn, 

Editura SemnE, Bucureşti, 2021  

 

  
Epoca domniilor paralele 

 

În romanul „Domnii paralele” Andrei 

Breabăn aduce în atenția cititorului istoria 

Moldovei plină de vicisitudini, tulbure, dar și 

curajoasă, creionând personaje și acțiuni, adevăr 

și legendă, așa cum deja ne-a obișnuit în alte 

opere ale domniei sale, precum „Legendele 

Moldave”, „Regatul Mușatinilor”, „Vitejii Măriei 

Sale”, „Regatul Nemuririi”.  

Exactitatea datelor istorice este 

impresionantă și arată o cercetare istorică de 

excelență, împletită cu dragostea față de 

domnitorii acelor vremuri. Dacă nu aș ști că 

întoarcerea în timp este imposibilă, aș fi jurat că 

autorul a trăit contemporan cu evenimentele pe 

care le prezintă în romanul „Domnii paralele”. 

Modul în care Andrei Breabăn expune 

faptele istorice și personajele din acest roman ne 

determină să îl punem alături de Mihail 

Sadoveanu – ambii autori arată în operele lor o 

dragoste nețărmurită față de Țara Moldovei. De 

asemenea, analogia romanului „Domnii paralele” 

cu cercetarea istorică prezentată de 

academicianul Florin Constantiniu în cartea „O 

istorie sinceră a poporului român” este perfectă. 

Autorul Andrei Breabăn scoate în evidență fapte 

și evenimente care nu au apărut în alte lucrări de 

specialitate privind istoria adevărată a Moldovei, 

iar Florin Constantiniu reliefează în lucrarea sa 

multe adevăruri nespuse de nimeni, până la el.  

Un fapt istoric important pe care Andrei 

Breabăn îl aduce în actualitate prin romanul 

„Domnii paralele” este personalitatea lui Iancu de 

Hunedoara, care planează și deasupra Moldovei. 

Iancu de Hunedoara, precursor al ideii unirii 

înfăptuite de Mihai Viteazul, a înțeles că singurii 

pe care te poți bizui în luptele cu turcii sunt 

urmașii dacilor din cele trei țări române, pe care a 

încercat să le apropie și să le aducă laolaltă. 

Elocvent vis-à-vis de Moldova este episodul 

din volumul II, când Aron-vodă ocupă cetatea de 

scaun și se întronează ca domn al Moldovei, 

celălalt domnitor, Alexăndrel-vodă, îi învinge în 

luptă pe turcii care năvăliseră în Moldova. Unul 

se întronează, celălalt se luptă cu turcii. Ce poate 

fi mai înălțător decât dragostea pe care o poartă 

Moldovei cei doi domni rivali?  

Andrei Breabăn face o remarcă de excepție: 

„Nu putem ști cum s-ar fi schimbat istoria noastră 

a românilor dacă s-ar fi întâlnit în acea perioadă 

cei trei: Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare și 

Vlad Țepeș”, probabil că azi ne-am fi numit 

Dacia și am fi avut capitala la Hunedoara și am fi 

fost o mare putere”. 

Patriotismul și rădăcinile de urmaș al 

răzeșilor le întâlnim la Andrei Breabăn când face 

referire la inscripția „S-a stins lumina lumii” de 

pe piatra de mormânt a lui Iancu de Hunedoarea, 

care se odihnește în Catedrala Sfântul Mihai, din 

Alba Iulia.  

În romanul „Domnii paralele” autorul scoate 

la iveală multe evenimente și fapte ale istoriei 

Moldovei, uitate sau nepomenite de cronicari, 

remarcabilă fiind amintirea Sinodului de la 

Ferrara-Florența, (1438-1439) ce dorea aducerea 

Moldovei la catolicism, dar patriotismul boierilor 

moldoveni a împiedicat acest lucru. 

Căderea Constantinopolului (1453) a 

modificat fața Europei și a determinat noi 

orientări în atitudinea statelor vecine cu Imperiul 

Otoman, inclusiv a Moldovei.  

Cronologia evenimentelor din romanul 

„Domnii paralele” este demnă de un cercetător 

pasionat de istoria Moldovei, precum Andrei 

Breabăn. Dialogurile, faptele și evenimentele 

descrise în amănunt reprezintă o frescă fidelă a 

ceea ce se petrecea în Moldova acelor timpuri.  

Dincolo de a ne arăta că este un povestitor 

înnăscut, autorul se afirmă în romanul „Domnii 

paralele” ca fiind un cercetător în domeniul 

etnografiei specifice Moldovei. 

Legătura dintre Alexăndrel-Vodă, mama sa, 

Maryna, și Cazimir al Poloniei este foarte bine 

scoasă în evidență de către autor. De asemenea, 

este binevenită pomenirea limbii slavone în 
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scrierea Moldovei, reliefată în introducerea la 

capitolul III.  

Tema trădării din partea boierilor și a 

oștenilor este impresionantă, fiind prezentată cu 

lux de amănunte. Autorul a reliefat foarte bine 

trăsăturile care s-au întins veacuri de-a rândul la 

boierii moldoveni. Gestul oștenilor din cele două 

tabere adverse, oștenii lui Alexăndrel-vodă și ai 

lui Aron-vodă, de a-și arunca în sus cușmele și de 

a se îmbrățișa, îl vom întâlni și în 1600, când 

Mihai Viteazul intră în Moldova.  

Epoca tratată de autor în romanul „Domnii 

paralele” se înscrie în luptele interne pentru 

tronul Moldovei, iar pe plan extern, legate de 

oprirea expansiunii otomane în Moldova – lucru 

realizat de Marele Ștefan Voievod. 

„Domnii paralele” este un roman foarte 

interesant, care merită din plin atenția cititorului. 

 

 

 

Ionuţ ŢENE despre vol. ,,Să nu trăim în 

minciună”!, autor Rod Dreher, Editura 

Contra Mundum, 2021 

 

Rod Dreher ne propune ,,Să nu trăim 

în minciună”! 

O apariție editorială de excepție este cartea „Să 

nu trăim în minciună. Un manual pentru 

disidenții creștini” de Rod Dreher, tradusă în 

românește la Editura Contra Mundum (2021). 

Cartea merită citită cu creionul în mână. Este 

efortul eseistic al unui american convertit în 2006 

la Ortodoxie. Cartea este o frescă exhaustivă a 

lumii contemporane cuprinsă de un nou tip de 

totalitarism, ceva mai ”cool” decât geamănul 

”frate mai mare„ sovietic, un fel de ”dictatură 

roz”. Autorul, deși scrie cu empatie despre 

rezistența spiritual la persecuția comunistă din 

țările socialiste și în fosta URSS, se simte în 

subsidiar, din text, că nu a trait ”live” dramele și 

nu le-a cunoscut în mod direct, explicit, la crunta 

durere personală. Cartea este extrem de utilă însă 

pentru cititorii americani și cei occidentali, în 

general, să înțeleagă persecuția religioasă în 

fostul lagăr comunist, dar nu intră în sens 

metanoic în subteranele și catacombele dramei 

comunismului. E și firesc, și o recunoaște în 

carte, pentru că autorul Rod Dreher este Senior 

Editor la publicația The American Conservative 

și blogger ortodox, deci nu a trăit în comunism, 

dar încearcă să-i facă pe ”vestici” să înțeleagă 

ceea ce li se întâmplă, prin așa-zisa ”dictatură” 

lingvistică, economic și socială a ”corectitudinii 

politice”. Articolele sale au fost publicate în 

numeroase publicații din SUA, printre care New 

York Post, National Review, Wall Street Journal 

și este extrem de apreciat de publicul conservator 

american. „Să nu trăim în minciună! – Un manual 

pentru disidenții creștini” este cea mai recentă 

carte (apărută în SUA, recent în vara anului 

2020) a scriitorului american. Cartea se propune 

ca un manual pentru disidenții creștini și are o 

prefață scrisă de părintele Gheorghe Holbea. El 

prevede pe viitor o dictatură, mai ales împotriva 

libertății religioase în SUA, într-un fel 

asemănătoare cu cea din epoca lagărului sovietic. 

Autorul, în această carte, anunță semnele unui 

totalitarism de tip nou care pare să se instaleze 

încet, dar sigur, în America și în Occidentul 

zilelor noastre sub asaltul ideologiei de stânga. 

Un totalitarism (pe care Dreher îl numește „de 

mătase”) promovat, prin asalt ideologic, de așa-

numitele elite culturale (din universități sau de la 

Hollywood), de corporații ori de mass-media și 

implementat, prin metode de cenzură și de 

supraveghere a persoanei, fără precedent în 

istorie, prin complicitatea guverne-Big Tech. El 

denumește această dictatură ca ”totalitarism de 

mătase”. 

„În această carte, remarcabil de profetică, Rod 

Dreher face din apelul mereu actual al lui 

Alexandr Soljenițîn ‘Să nu trăim în minciună’ 

punctul de plecare pentru un avertisment care 

debordează de curaj. Punctul său de vedere, și 

anume că asistăm la nașterea unei societăți 

postcreștine, ‘pre-totalitare’ este imposibil de 

contracarat în lumina argumentației sale 
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migăloase” scrie Ignat Soljenițîn, dirijor și 

pianist. Rod Dreher consideră că ”oamenii care 

au emigrat în America din țările comuniste spun 

că ceea ce se întâmplă acum în România și în 

general în Occident este un nou tip de 

totalitarism. Iar acesta ne cere să trăim în 

minciună. Nici în comunism nu aveai de ales: 

trebuia să te arăți de acord cu ideologia 

comunistă. Altfel, aveai de suferit.” El a ”dorit să 

le spun povestea aceasta cititorilor mei americani, 

ca să vadă cum l-au ajutat Dumnezeu și credința 

creștin ortodoxă pe Părintele Gheorghe Calciu. Și 

să le spun că și noi putem primi același ajutor 

dacă ne deschidem mintea și inima către 

aceasta”. Rod Dreher face o analiză completă a 

cauzelor ”noului tip de totalitarism”, dar nu oferă 

o explicație logică privind alianța dintre 

”corporatism” și ”stânga radicală” privind 

introducerea ”dictaturii corectitudinii politce” în 

lumea occidentală. Face o radiografie corectă a 

ideologizării universităților americane, care au 

aruncat pe piața muncii activiști ”pavlovieni”, nu 

absolvenți ai liberalismului clasic democratic, 

care impun agenda de stânga de colaratură neo-

marxistă și care implementează o agendă 

ideolologică în viața culturală, economică, social-

politică. Nu mai contează adevărul intrinsec sau 

realitatea nudă, ci doar cine îl/o spune și cum se 

propune societății de cei care impun forțat agenda 

”corectitudinii politice” prin propaganda, 

sterotipii și ideologizare. Cercurile conservatoare 

sunt în defensivă și nu știu cum să 

răspundă/reacționeze la dispariția liberalismului 

clasic, care este înlocuit de un marxism utopic și 

totalitar. Chiar și cartea lui Rod Dreher suferă de 

o ”deznădejde” contextuală și subliminală, de un 

defetism defensiv în fața noilor realități ale 

”totalitarismului de mătase”. Această introvertire 

semantică a autorului poate provine din ignorarea 

rădăcinilor alianței capitalismului corporatism cu 

activiștii stângii radicale, care urmăresc ca omul 

să nu fie teandric, ci doar consumator. De ce 

marile corporații finanțează ong-uri marxiste sau 

stângiste, care spun că luptă împotriva capitalului 

și exploatării, în fond pe plan social-economic și 

politic fac jocurile interesate ale celor mai 

bogați? Răspunsul la această întrebare Rod 

Dreher nu-l dă, deși face un excurs istoric 

excelent privind istoria stângii marxiste și 

revoluției bolșevice din Rusia. Rod Dreher 

propune un model de trăire spirituală, după cel al 

primelor confrerii creștine, în noul totalitarism de 

”mătase sau roz”, prin preformatarea societății 

controlate de ”pandemia digitală”, care a ajuns să 

controleze și sancționeze online lumea mai 

puternic decât orice regim stalinist, nazist sau 

maoist. Ca și în romanele ”minunatei lumi noi” 

ale lui Huxley, putem fi fericiți doar ca ”John 

sălbaticul” dacă acceptăm existența nefericirii și 

crucea creștină, utopia fericirii forțate a dus în 

istorie doar la gulag și crime ca în fostul lagăr 

sovietic. Refuzul controlului și utopiei 

egalitarismului este cheia libertății. Autorul 

pornește în privința rezistenței la noul tip de 

totalitarism, oferind exemplul unui preot martir 

slovac Tomislav Kolakovik, care în timpul 

ocupației naziste a creat mici grupuri de creștini 

catolici hotărâți să reziste la asaltul nazismului și 

ateismului comunist. Această rezistență prin 

întruniri, consfături, conferințe, seminarii 

clandestine, toate în format redus, cu participarea 

a puține persoane, care își împărtășesc crezurile 

creștine și culturale despre libertate, au reușit să 

reziste opresiunii statului totalitar și acum 

asaltului controlului digital al corporațiilor. 

Aceste mici celule ale rezistenței spirituale au dus 

la crearea marelui miting al Lumânărilor aprinse 

din Bratislava anului 1988, care au dus la căderea 

regimului comunist cehoslovac. Importantă e 

idea de a fi în comuniune și împreună cei care 

împărtășesc aceleași crezuri creștine. Autorul 

face o frescă a rezistenței din fostele țări 

socialiste, care prin aceste mici comunități de 

credință, libere și cu trăire hristică, din Rusia 

sovietică, Polonia Solidarității, Ungariei după 

1956, Cehiei cu Charta 77 și România lui 

Gheorghe Calciu au reușit să submineze 

totalitarismul marxist clasic. Rod Dreher propune 

ca modele pentru occidentali, a acestor dizidenți 

creștini, care cu înțelegere și dragoste, în alianță 

cu liberalii, unii atei, au dat lovitura mortală 

comunismului de tip sovietic. Autorul propune 

înființarea acestor celule spirituale pentru 

credință și libertate în Occident pentru a se 

rezista unui capitalism transnațional obsesiv, care 

dorește să controleze societatea prin digitalizare 

forțată și care ne vrea rupți de credința creștină și 

care își folosește ”soldații„ ideologici din lagărul 

stângii pseudo-marxiste, ce face jocurile, în acest 

context complicat și comprehensiv, doar celor 

foarte bogați. Lovirea Bisericii de către statul, 

controlat/finanțat de de către multinaționale și 
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ruperea legăturii omului de transcendent, prin 

anihilarea credinței, este alianța celor bogați cu 

activiștii noului ”comunism de mătase”, pentru ca 

”cei bogați să fie și mai bogați și să-i poată 

controla sau manipula pe cei mulți și tot mai 

săraci”. Secretul victoriei în fața morții este ca 

omul să devină mărturisitor, ca Soljenițin, și să 

refuze să trăiască în minciună, cu toate riscurile 

ce decurg de aici, pentru că până la urmă 

adevărul întotdeauna învinge. Acest paralelism 

între gulagul sovietic și ”totalitarismul de 

mătase” din Occident, pare forțat, dar sunt și 

elemente comune trans-istorice, mai ales, în 

legătură cu persecuția credincioșilor și cenzurarea 

discursului religios. Acceptarea sacrificiului și 

suferinței este cheia cărții lui Rod Dreher, care 

vede în ”corectitudinea politică” și cenzurarea 

libertății religioase, un adevărat pericol pentru 

democrație și libertate în SUA. Rod Dreher, în 

cartea sa, îmi pare prea pesismist, într-o lume ce 

se transformă rapid, până la urmă digitalizarea 

poate fi și o armă în mâinile celor care iubesc 

libertatea, democrația și pe Hristos și care refuză 

”online-ul” cultului imanentului și consumului 

deșănțat. 

 

 

Nicu Doftoreanu despre vol. „Ieșit din Timp”, 

autor Silvan G. Escu, editura Betta, 2022 

 

 
 

ÎNAINTE DE TOATE SILVAN G. ESCU 

IEȘIT DIN TIMP DIN IUBIRE  

PENTRU POEZIE 

 

Înainte de toate țin să declar l-am cunoscut 

destul de târziu pe domnul Silvan G. Escu alias 

Vasile Ungureanu, cu ocazia întâlnirilor la 

diverse evenimente culturale bucureștene  

La lansarea din 30 Iulie 2021 de la sediul 

Fundației literar-Istorice “Stoika” a volumelor de 

poezii ale subsemnatului „Tangouri cu parfum 

Eminescian” și „Tangori la minut...cu ecouri  

pentru mai târziu” chiar a făcut o consemnare 

intitulată inspirat TANGOISME  

DOFTORIENE 

Primind volumul de poezii „Ieșit din 

Timp”, editat la editura Betta în anul 2022, în 

contul Premiului Special „Constantin T. 

Stoika”, obținut de autor la concursul național 

de poezie „Radu Cârneci”, prin reciprocitate 

încerc să fac același lucru. Astfel am constatat că 

de fapt pe scriitorul Silvan G. Escu îl știu parcă 

dintotdeauna având în comun iubirea pentru  o 

literatură be bună calitate. 

Iubirea stă la temelia vieții umane. Nu 

degeaba se spune undeva în Marea Noastră Carte, 

ori este iubire ori nu este... Fără de ea civilizația 

umană ar fi vitregită de dezvoltarea care i se 

cuvine. Ea are, în funcție de sursa sa, la un 

moment dat, divină sau umană, menirea de a fi 

axul central al desăvârșirii sau al perpetuării 

umane. Aceste laturi ale sale contribuie în timp la 

existența umană situată pe nivele tot mai înalte de 

întrepătrundere. I s-a dedicat chiar o întreagă eră , 

de către Creator numită după Fiul Său și 

Creștină, având un anume simbol și  având 

durata de peste 2000 de ani. Ea a început atunci 

când lucrurile din punct de vedere uman luaseră o 

întorsătură extrem de rea , riscând însăși existența 

în perspectivă a societății umane. „Ieșit din 

Timp” poetul Silvan G. Escu încă de la prima sa 

poezie intitulată “Orb” declară: „Merg cu ochii 

închiși prin lumină/ Dar cu ei deschiși prin 

întuneric...” (pag.6.) 

Pe scara timpului și nu numai, primim 

învățătură, funcție de clasa socială din care facem 

parte sau pur și simplu spontan având în vedere 

mai ales mustrarea,  ca expresie a iubirii filiale 

sau nefiliale. Această învățătură primită în timp, 

chiar dacă are forma mustrării acceptate, te ajută 

să-ți clădești personalitatea pe tot mai multă 

simplitate, înțelepciune care se traduce printr-o 

anume prețiozitate, pricepere, talent. Talent de 

care poetul Silvan G. Escu nu duce lipsă, chiar 

dacă uneori are temeri...  

„Am temeri/De tot ce lumea nu știe/De ce 

nu avem voie să știm...”(pag. 7- Temeri) 

În felul acesta tot urci pe scara înțelegerii 

reale a mediului, a universului în care trăiești, 
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situându-te fie de partea creației fie a teoriei 

evoluției te poți defini, sau redefini. Cel mai ușor 

este urmărirea dezvoltării în timp din punct de 

vedere individual de la simplu la complex, de la 

inferior la superior, a actului de creație poetică 

Cei ce cred în evoluția unui autor, îl văd la 

un moment dat, doar dintr-o anumită latură, 

trunchiat, parțial. Dar lumea în întregul ei, are un 

instrument deosebit în înțelegerea reală și anume 

discernământul individual. Cu el asimilezi 

tocmai ce îți trebuie pe calea spre superior.  Nu 

cred însă că este ușor și, că totul se reduce doar la 

atât. Chiar dacă la un moment dat în poezia 

Impropriu, pag. 62,  poetul ne spune „Sunt 

negativul existenței mele...” revine în poezia de 

la pag. 160  intitulată „Cheia Potrivită” la altă 

stare de spirit declarând:  „Bun venit în casa 

inimii, zâmbete”  

Iubirea și optimismul acestui poet al 

negației afirmative, cum îl caracterizează doamna 

Claudia Motea,  îi este o bună călăuză pe calea 

care duce mereu tot înainte. Ea are mare rol în 

lucrarea divină dar și în cea umană. Tocmai de 

aceea în ultima poezie din volum Unde-i Lumea 

- pag. 161l poetul pare să încheie ciclul afirmând 

despre... pasărea cu aripi de vânt... A venit și a 

rămas aici,/A rămas la mine în gând./ E bine, e 

încă bine.../ 

Volumul de poezii „Ieșit din Timp”, este 

realizarea definitorie a unui scriitor cu adevărat 

sensibil aflat la momentul deplin al maturității 

creatoare şlefuitoare de sentimente. Aș cataloga-o 

chiar ca o împlinire a convingerilor de-o viață dar 

și ca un eveniment de excepție! 

 

 

 

Florin GRIGORIU 

 

Risipă de gânduri 

              

     Risipitori de gânduri sau semănători de 

cuvinte pe file de cărți, păstrători ai dorinței de a 

nu vorbi mult, poeții Ion Cuzuioc, din Chișinău 

și Dan Doman din București, dar reșițean prin 

baștină au în biblioteci două cărți recente, 

continuând ambițios și ferm  în volumele ”Soare 

Răsare” și, respectiv, ”O seară în deltă”, 

lărgirea spațiului literar românesc al poemelor de 

trei versuri și imagine (Fotohaiku -Dan Doman) 

și a cvintei (de cinci versuri – Ion Cuzuioc), în 

cele 240, respectiv  290 de pagini. 

   Nu vom cita și comenta decât trei poeme din 

fiecare carte, primul, mijlociul și ultimul, ca o 

primă luare la cunoștință cu volumele, pentru că 

autorii nu știu dacă am primit corespondența lunii 

iulie. Am primit și iată dovezi: 

      Ambele cărți au prefețe (o 

proză=jurnal”Hoinărind prin Delta Dunării”, Dan 

Doman, și în cartea lui Ion Cuzuioc, un text de 

Gheorghe Ciobanu) Trebuie spus că  nu știu dacă 

haikuurile traduse în limba engleză de Vasile 

Moldovan dau savoarea literară acestei literaturi, 

necunoscând engleza și nici dacă textele scrise de 

Ion Cuzuioc ”explorează spațiul nipon”, nefiind 

carte de călătorie în Japonia, fiind de acord că 

gogyohka, teoreme japoneze, conține cea ce scrie 

Ion Cuzuioc/ sfaturi, momente, cugetări, poezie, 

instantanee. Notez faptul că specia cvintei 

literare, a poemului de cinci versuri este bine 

reprezentată în literatura noastră și prin efortul/ 

harul creator al unor scriitori, precum aceste 17 

nume prime/ numere într-o antologie de tanka de 

Magdalena Dale ș. a: Laura Văceanu, Ștefan Gh. 

Theodoru, Maria Tirenescu, Vasile Smărăndescu, 

Ana Ruse, Daniel Onaca, Alexandra-Flora 

Munteanu, Vasile Moldovan, Octavian Mareș, 

Letiția Lucia Iubu, Ioan Găbudean, Anastasia 

Dumitru, Emilia Dumitrescu, Jules Cohn-Botea, 

Șerban Codrin, Ion Codrescu,  Cornelia Atanasiu, 

numind autori din Bacău, București, Constanța, 

Craiova, Cugir Malmo/ Suedia, NewYork/ SUA, 

Slobozia, Târgu-Mureș, fără a numi pe scriitorii 

de înainte de 1989 sau 1944, iar lista celor de 

după 1989 este mult mai mare (se pot vedea și 

revistele ”Haiku” a Societății Române de Haku și 

”Albatros” a Societății de Haiku din Constanța 

dar și saiturile specializate/ Haiku sau 

concursurile internaționale. 

     Mai spunem că Dan Doman are în carte 195 

de haikuuri (fotohaikuuri, fiind însoțite și de 

fotografii din / deltă, color și două poeme-lanț-

aici are întâietate literară: Solo fotorengay, unul 

cu Cezar Florin Ciobîcă, scriitor din Dorohoi, iar 

Ion Cuzuioc....1111 , da o mie și ceva. Alți autori 

orgolioși, spunându-și numărul de poeme scrise 

sunt Mihai Prepeliță, Șerban Codrin, Ioan Rațiu, 

Daniel Onaca, dar poate  nu neapărat...orgoliu, ci 

precizare și organizare)  

     Menționez, și pentru mine, numărătorul, 

orgoliosul (Doamne, iartă-mă!) că poeta Sapho a 

rămas în istoria literaturii cu o singură poemă de 
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cinci versuri, tanka (Am scris în ”File de istoria 

haikuului”, aceasta!- Să se știe!) 

    a) Cartea lui Dan Doman e organizată pe cele 

cinci anotimpuri, primul fiind cel  sacru, ceea ce 

se numește vremea Anului Nou, iar după 

comuniști Sărbătorile de iarnă. 

 Primul haiku, pagina 38/ anotimp Anul Nou/ 

New Year/ noul iar...: 

     ”Poduri de gheață – 

     satele fumegă 

     pe costișe.” 

         Între oamenii vremii noastre unii 

construiesc poduri de gheață, alții fac foc în sobe. 

Se pare că vine înghețul și soba va fi iar locul 

poveștii A fost odată electricitate... adică un mic 

soare învelit în sticlă așezat pe tavan. 

 Poemul de mijloc, pagina 96 (Vara/ 

Summer...sume de răutăți ale celor sus-trecători... 

(Iertare! Nu mă pot detașa de ce se întâmplă în 

preajmă și departe.., 

    Orice carte este și un gromovnic.../ pentru 

cunoscători!) 

       ”Fără cărare – 

         ne strecurăm prin hățișurile 

         grindului.” 

      Nu comentez. Se vor mări salariile, pensiile, 

taxele. Și va fi bine. Există un luminiș, undeva pe 

grind. 

     Poemul care încheie cartea, la pagina 228, este 

un poem-lanț/ solo fotorengay, ”Seara de 

dezgheț”, din 3-2-3-3—2-3 versuri, o înlănțuire 

de tristihuri, distihuri, care pot fi citite și 2-3-3-

adică legând versul anterior cu următoarele două 

sau cel anterior cu următoarele două, formând noi 

haikuuri sau poeme tanka/ de cinci versuri... 

Iată poemul întreg și comentariul ultimului 

tristih/ haiku, examen de virtuozitate poetică, 

având reguli precise, pe care nu le numesc. 

”Cerul plumburiu -/ decupată de case/ lumina 

amurgului// nori se oglindesc/ fumegând în 

băltoace// nămeți topiți -/ doi băieți bat toba/ în 

surdină// seară de dezgheț -/ plete blonde și 

tocuri/ sunând pe asfalt// vârfuri de mesteceni/ 

profilate pe cer// vânt din sud -/ susurul zăpezii 

topite/ sub lună.” 

    Este necesar a face niște observații de scriere 

(mi-i prieten adevărul...gramatical, ortoepic.., cel 

supranumit de scriitoarea Elena Călugăru-Baciu, 

”Crocodilul”, vezi și rubrica mea din revista 

”Convorbiri literar-artistice” din București, 

”jurnal de crocodil albastru” De ce albastru? Știe 

Urmuz, la anul împlinind 100 de ani! Fiindcă e 

albastru, adică zen. – Ce este zenul? – Norul trece 

pe cer.) 

     ”Vânt din Sud – 

       susurul zăpezii topite 

       sub Lună.” 

Și tanka, poemul de cinci versuri, spre a face 

legătura cu versurile citate din cartea lui Ion 

Cuzuioc. 

     Deci: ”Vârfuri de mesteceni 

                 profilate pe cer. 

                 Vântul din Sud – 

Și:  

               ”Vârfuri de mesteceni 

                 Profilate pe cer. 

                 Vântul din Sud – 

                 Susurul zăpezii topite 

                 Sub Lună. 

   Sunt necesare câteva observații (se scrie 

haikuul; Se scrie haikuul cu literă mare la început 

și kireji/ linie de pauză sau alte semne de 

punctuație, după primul sau al doilea vers, adică 

există o pauză de respirație, o schimbare, o 

noutate, în poem. O pauză de schimbare de 

perspectivă, de sens. Haikuul este poemul 

prezentului și al unui singur aspect, clar, precis, 

care se văd instantaneu... Tanka se scrie ca un 

poem: cu toate versurile cu literă mare sau doar 

începuturile de propoziție cu literă mare.  

    Că s-a instaurat moda de a scrie fără litere mari 

poemele și fără punctuație, este la fel cu moda 

pantalonilor rupți în genunchi și în alte părți...a 

unor filfizoni, fii de milionari și bogătași care ”se 

proletarizează” revoluționar, dar au conturi 

serioase în bănci...și care astfel ”se pierd” prin 

lumea obișnuită, a străzii, cartierelor, 

barurilor...Unii deși au studii bune, se fac a nu ști 

gramatică, ortoepie. Alții, din ce în  ce mai mulți, 

chiar nu știu. Ori au interese ascunse:  Să dărâme 

societatea existentă... morala..., religia..., 

granițele..., copiii... Și astfel se înmulțesc 

farmaciile, băncile, spitalele, avorturile, bolile, 

virușii, chermezele, spectcolele cu mii de oameni, 

tatuajele...,împuținându-se Oamenii, mințințindu-

i, ținându-i ocupați,  uitând/ sau preocupați de 

...necazuri, sida, viruși etc . 

  Dar ”vîrfurile de meteceni se profilează pe cer, 

cerând sprijin. Vântul din Sud bate. (cum și cel 

din Nord, Răsărit, Apus...) Se văd și se aud 

semne, sub Lună: Susură apa dezghețului. 

Oamenii înțeleg că totul are o noimă.  
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    În ciuda a toate susură izvoarele credinței  și 

ale binelui, pe Pământ. 

    Se-aude încet, dar se-aude Sonata Lunii... 

    Frumusețea versurilor scrise de Dan Doman, 

precum și fotografiile lumii Deltei Dunării, ne 

dau speranță. 

     Haikuul este frumusețe, speranță, lumea așa 

cum este, fără timp, spațiu, ideologii, răutate.  

     b.) Primul poem al cărții lui Ion Cuzuioc, de la 

pagina începătoare 9, este: 

”Printre 

versurile poemului 

licăresc ochii 

cântă coardele vocale 

și pulsează inima mea.”  

     Îl cred și trec mai departe de această afirmație. 

La paginile 119 și 120 sunt poemele nr. 555 și 

556 (nr.  1111: 2= 555, 5 – deci 555-556): 555 

”Deasupra 

lanului de păpădie 

cerul 

e împânzit  

cu parașute.” 

     Așa dar, scris altfel: ”Deasupra lanului de 

păpădii, cerul e împânzit cu parașute.” Da. Și?  

    Totuși: Este un peisaj impresionist, precum un 

cer plin cu baloane colorate, sau cu zmeie ori cu 

lampioane la concursurile/ festivalurile de profil, 

ori la sărbători diverse, când cerul e împânnzit 

(remarc cuvântu -l metaforă) de artificii. 

    Vecinul, literat fiind (aluzie la cartea ”Vecinii 

de peste drum”, carte anterioară de haikuuri, 

antologie de poeme ale altora și de replici-

instantanee originale)  scrie o... replică (autorul, 

Ion Cuzuioc este și un epigramist, adesea și 

spadasin ”replicant”, umorist cu virtuți 

recunoscute, pe lângă alte plurivalente calități: 

medic, inclusiv doctor în științe, scriitor, 

gospodar de niscaiva daraveli obștești, laureat, 

onorat cu diferite...iluzii pământești, ca tot 

scriitorul pământean harnic), adică Florin 

Grigoriu, a scris: 

       Deasupra  mării 

       Și  plajei plină de flori 

       Bucurând ochii, 

       Multe parașute; 

       La fel lângă mine... 

   Cele două texte au forma unor poeme concise: 

3-8-2-5-5 și 5-7-5-6-6 silabe. Poemul tanka are 

forma clasică de 5-7-5-7-7 silabe, existând și 

forme libere de mai multe sau mai puține silabe. 

Tanka, inclusiv tanka umoristică are și titlu, iar 

haikuul, de obște/de regulă, nu. Cvinta liberă- 

tanka, inscripție, cugetare, gândire afirmativă, 

poem scurt are...tot ce dorește scriitorul, dar 

musai cuvinte puține, admițând și figuri de stil, 

citate. . . 

    Exemplific prin poemul celebru, haikuul lui 

Matsuo Basho: 

      ”Aprinde focul: 

        îți voi arăta ceva frumos, 

         un bulgăre de zăpadă.  

(Din cartea în engleză, volumul I din IV: R. H. 

Blyth, Zen in English Literature an Oriental 

Classics, Hokuseido, Tokyo, 1948, netradusă în 

românește, dar haikuul tradus/ din franțezește de 

poetul Al. T. Stamatiad, existând și în culegerile-

florilegii de Ion Acsan, Florin Vasiliu/ niponolog 

ș. a. Aici preluat din Alan WAts, ”Calea zen” , 

Editura Herald, București, 2018, p.  357, în 

traducerea făcută de Iulia Waniek). 

      Iată o tanka (5-7-5-5-6 silabe), de Ioan 

Găbudean, poet din Cipău/ Târgu-Mureș (volum 

de poeme diverse ”Autoportret cu clepsidre” din  

Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2022, de la p. 

41): 

           ”Am 

          Am o aripă – 

          îmi mai trebuie una 

          să fu pasăre, 

          căci e tot mai greu 

          să fii om pe pământ!”  

      Sau ”Copii și mame”, tanka de la p. 40, de 

forma. 6-5-6-7-7: 

          ” Păpușă de ceară, 

             Păpușă de lemn, 

             Păpușă de cârpă – 

             Pe toate le-ar înfia 

             Femeia fără copii...” 

    Sau poemul paginii 22, de forma: 4-4-8-7-4 

silabe: 

            ”TEAMA 

            Fericirea 

            ca un tigru 

            de care ne este teamă – 

            De aceea nici nu avem 

            parte de ea...”    

    Revenim la Ion Cuzuioc și poemul 556, de la 

p. 120: 

         ”Îmi port 

           gândul cel bun 

           prin tot creierul, 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      82 

 
  

           ca să fiu stăpân 

           pe corpul meu.” 

   A fi în meditație este a călători cu gândul în 

lumile din tine, iar când ai sfârșit călătoria este 

momentul iluminării, a stăpânirii a toate, inclusiv 

a corpului. Textul spune spune aceasta, iar faptul 

că a fost scris, presupune ceea ce scrie Alan 

Watts, în cartea citată, la p. 131: ”Omul trebuie să 

vadă esențialul deodată sau deloc” și atuncea 

spun: 

Există în cartea lui Ion Cuzuioc asemenea 

revelații, precum aceste două citate: 

986: 

      ”Le-aș dori 

        Unor cunoscuți 

        Să mai aibă o mână, 

        Ca să țină 

        Cartea cu ea.” 

988. 

      ”Privesc 

        La mireasa de la nuntă, 

        Ca la o livadă cu flori, 

        Ce va da roade 

        Pentru alte nunți.” 

     Închei cu ultimul text al cărții, comentându-l, 

și cu trei teme de gândire pentru cititori. 

        O mare tristețe cuprinde acest poem. Nimic 

de adăugat, nimic în plus: Adevărul exprimat în 

16 cuvinte.  

Și astfel lumea este așa cum este. Eu văd și iarba 

vorbind cu mamele singuratice, pentru că alt sens 

n-ar avea, mângâindu-le că ambele există, aici, 

acum și nimic nu este în afara acestei clipe. 

       Cartea cuprinde 1111 de texte de cinci 

liniipână la pagina. 231, iar pp. 232- 290 cuprind: 

o postfață de Maria Oprea, cărțile de literatură ale 

autorului, 55 (între timp încă patru):, inclusiv 

participările în diverse antologii, 209, între timp 

încă...., un număr de  Y  publicații unde a scris, 

păreri literare ale unor scriitori despre opera sa/ și 

operele sale/ aici doar 40 din Z nume, numite și 

19 volume/ enciclopedii, dicționar, anuare, cărți 

de istorie literară (între timp și altele...), 

cuprinsul. 

    Deci poemul 1111, scris în cinci versuri (fără 

titlu, în japoneză, conform Enta Kusakabe, 

”gogyohka”; cele cu titlu ar fi fiind ”gogyoshi”/ 

citit gogioși/ etc.) A nu uita că există și o părere, 

năzdrăvană, ce zice că titlul ar fi alt vers al 

poemului..., nu o fereastră, prin care fiecare vede 

ceea ce vede...inclusiv din Vede, cum poate și un 

cititor din Roșiorii de Vede..., ori, precum 

Gheorghe Șeitan, cel care din Tulcea vedea în 

Miorița, o creație revelată, venită din cer, iar 

Balada lui Toma Alimoș, o altă belagină,, cu 

multe referiri la scrieri sacre, inclusiv vedice 

(Thoma, Al lui Moș) 

  Revenim , la poemul 1111, cu mențiunea că 

ortografierea îmi aparține, scriitorul scriind 

otova, fără majuscule și semne de punctuație... 

(pesemne și în Moldova, de peste Prut, există și 

au existat o sută de reforme și în scrieri, în școli, 

reviste etc. 

         ”Ridic 

          din versuri 

          o scară spre cer, 

          ca să deschid 

          Porțile Raiului.  

     Autorul știe că Raiul, Cetatea Luminii, are mai 

multe porți, sau uși, precum și altarul unei 

biserici (de obște, la răsăriteni are trei uși/ una 

fiind din două uși, porți, pe unde se iese cu 

Sgintele Daruri,  uși spre a te purta în portul tău 

sincer, frumos, cu-adevăr și bună învoială, cu 

pace și iubire de oameni... 

    Citiți, spre exemplu, și pe George Topârceanu, 

scriitorul care în ”Minunile Sfântului Sisoie”, știa 

că sunt mai multe raiuri, după credincioșii 

diverselor culte pământene, având hotare 

comune. 

   Dar, nu continuăm, pentru că se spune că mai 

ușor trece cămila prin urechile acului decât un 

păcătos, un bogătaș, un avar sau cum spun cei 

care știu traducerea exactă: camila- ață, sfară, 

frânghie groasă, grosuță, așa și în poezie: Nu toți 

o pricep, nu toți urcă scările înțelegerii, 

cunoașterii, dăruirii sufletești, dar trebuie  măcar 

să încercăm! 

      Ceea cea am scris este o agățare de această 

scară. Trei teme pentru cititori: Descifrați cărările 

gândului poetic din aceste cinci linii, strofe 

cvinarii, pentru a vedea și alte aspecte despre care 

nu am vorbit în acest comentariu. 

466. 

    ”Apele curgătoare 

    ale Prutului 

    își poartă 

    istoria neamului 

    cu durerea și bucuria lui.” 

      Florin Grigoriu, 1 August/ lună numită după 

un împărat păgân, și Gustar, după Calendarul 

Neamului nostru… 
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DIN CREAŢIILE TINERILOR CREATORI 

PREMIAŢI LA FESTIVALUL - CONCURS 

DE CREAŢIE LITERARĂ BOGDANIA.  

 

 

 

GEORGETA TUDOR 

 

 
 

Tudor Georgeta, n. 27.06.1952, Vernești, jud 

Buzău, pensionară (profesoară de fizică); scrieri 

publicate în: revista ÎNTREZĂRIRI, ARMONII 

CULTURALE, LOGOS ȘI AGAPE, redactor la 

ziarul independent Curierul zoreștean,  articole 

publicate în Tribuna învățământului, revista 

Evrika!, Școala buzoiană, realizator rubrica 

”Oameni de lângă noi”, canal youtube verneștitv. 

*Premiul I la Concursul Internațional de 

creaţie literară BOGDANIA, ediţia a XI-a, 

2022, secţiunea Eseu, Grupa a II-a 

 

Despre smerenie şi puterea sacrificiului 

 

„ Există numai două feluri de oameni: 

unii drepţi, care se socotesc pe sine păcătoşi 

şi alţii, păcătoşi, care se socotesc a fi drepţi.” 

( Blaise Pascal) 

 

 Titlul acestui text mi-a venit în minte în 

urma vizionării materialului  trimis printr-un e-

mail de dl ing. Virgil Săndulescu, Dumnezeu să-l 

odihnească! că, între timp, s-a prăpădit ajutat de 

Covid 19, unul din cei doi sponsori principali ai 

ziarului local al comunei Vernești, Curierul 

zoreștean,   despre Telescopul Hubble. Cineva ar 

putea să-şi pună întrebarea ce legătură are lucrul 

acesta cu tema pe care mi-am propus-o. Păi 

telescopul acesta, lansat în aprilie 1990, are 

menirea de a ne da informaţii despre structura 

Universului, prin imaginile transmise 

cercetătorilor NASA, pentru a fi interpretate. 

Asta ţine de ştiinţă, o să mă corecteze cineva. Da, 

dar omul de ştiinţă n-ar putea face nimic dacă  nu 

i-ar îngădui Dumnezeu, de aceea cei mai mulţi 

dintre savanţii acestei planete, planetă care nici 

nu poate fi reprezentată pe o hartă astronomică, 

cred în Divinitate şi sunt smeriţi. 

 Smerenia, întâlnită cu adevărat numai în 

religia creştină, este virtutea  prin care creştinul 

recunoaşte că toate darurile şi însuşirile sale bune 

le-a primit de la Dumnezeu şi de aceea nu se 

mândreşte cu ele. Dar pentru că pe lângă 

însuşirile bune, fiecare om are şi slăbiciuni, 

smerenia mai cere ca fiecare să-şi recunoască 

slăbiciunile sale , precum şi să recunoască, în 

acelaşi timp, şi părţile bune ale aproapelui.  

Smerenia creştină trebuie să fie curată, 

adică să pornească cu adevărat din inimă, altfel 

ea e făţarnică şi mândrie tăinuită;  trebuie să fie 

unită cu adevărata cinstire de sine şi cu 

încrederea în Dumnezeu, altfel ea este slăbiciune 

vinovată; trebuie să se arate prin fapte şi să fie 

statornică în toate împrejurările, altfel ea nu are 

nicio valoare.   

Ca pildă de înaltă smerenie şi de nemânie, 

Sfântul Serafim ni-l zugrăveşte pe Sf. Grigore al 

Neocezareei. Aflându-se odată într-un loc public, 

o oarecare desfrânată a început a-i cere plata 

pentru păcatul pe care, chipurile, acesta îl 

săvârşise cu ea. Fără mânie, sfântul spuse cu 

blândeţe  unuia dintre însoţitorii săi: 

 “ Plăteşte-i , de grabă, preţul pe care îl cere!” De 

îndată ce primi plata necuvenită, femeia a fost 

luată în stăpânire de un duh rău. Atunci, sfântul, 

răspunzând la rău cu bine, a alungat prin 

rugăciune duhul din ea. 
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Omul smerit dacă este clevetit şi osândit 

nu se nelinişteşte şi nu-şi caută îndreptăţire, căci 

se gândeşte la judecata lui Dumnezeu. Noi, însă, 

de obicei, ne mâniem aprig împotriva celor ce ne 

aduc defăimări, pentru că ţinem la părerea 

oamenilor despre noi şi legăm toate foloasele de 

care ne bucurăm de ea. 

Sfântul Simeon Teologul, zugrăvind 

situaţia smerită şi nenorocită a omului, spune că 

întreaga noastră viaţă este o “ luptă cu patimile, 

iar înlăuntrul său, încă înainte de patimi, omul 

poartă gunoi şi miasmă”. Smerenia ce se naşte 

din cunoaştere de sine nu chinuie, nu asupreşte 

sufletul, ci te îndeamnă la umilinţă şi recunoştinţă 

faţă de Dumnezeu. Smerenia  nu este resemnare 

lipsită de nădejde, o pierdere a personalităţii 

lipsită de voinţă, ci avânt înflăcărat spre lumină. 

Smerenia este raza harului venită din rai. Şi prin 

ce schimbări cereşti trece sufletul când în el 

pătrunde raza harului! Până  de curând cufundat 

în întunericul nopţii păcatului, el se trezeşte 

deodată îmbrăcat în lumină. Iar în această lumină 

omul smerit începe să-şi vadă propriile sale 

păcate şi porneşte să se curăţească de ele, pe când 

înainte de a fi înveşmântat de lumina harului, 

toate în el i se păreau a fi în orânduială deplină. 

Şi acest lucru e firesc să fie aşa; numai luminat 

de sus omul îşi  poate vedea păcătoşenia ; într-o 

încăpere întunecată aerul nu pare plin de praf, ci 

întotdeauna proaspăt şi curat. Dar de îndată ce în 

încăpere pătrunde o rază de soare, vedem cât praf 

zboară prin ea. 

  De smerenie este legat un minunat 

paradox: cu cât un om devine mai virtuos, cu 

atât se simte mai păcătos.  Şi în cazul mândriei 

este acest paradox: cu cât se mândreşte omul 

mai mult, şi astfel păcătuind, cu atât se 

socoteşte pe sine mai drept. 

O pildă minunată de adâncă smerenie 

avem şi-n viaţa Sf. Spiridon al Trimitundei. Deşi 

era episcop şi era cinstit de toţi  ca drept şi 

făcător de minuni,  Sfântul Spiridon vieţuia 

modest şi se îmbrăca foarte simplu. Odată , la 

invitaţia regelui, a mers la palatul acestuia. Aici, 

una dintre slugi, socotindu-l vreun călugăr simplu 

şi sărac, l-a lovit peste obraz. Sf. Spiridon, plin de 

bunătate, l-a întors şi pe celălalt.  

Până aici am scris din viaţa Sfinţilor 

Părinţi, şi cititorul ar putea fi contrariat că, în 

vremurile pe care le trăim, smerenia nu mai poate 

fi atinsă şi nici sacrificiul care-o însoţeşte. Nimic 

mai fals. Ar trebui să ne mândrim că suntem 

contemporani cu oameni, cu adevărat, valoroşi, 

trăitori în smerenie şi credinţă în Dumnezeu. Un 

astfel de om este acad. prof. univ. dr. Leon 

Dănăilă, geniul neurochirurgiei mondiale. 

Când i-am citit povestea vieţii, mi-au dat 

lacrimile.  

Câţi dintre copiii noştri ştiu despre acest 

om minunat.? Ei ştiu despre manelistul X sau Y 

ale căror producţii le fredonează, dar despre 

munca titanică şi sacrificiul unui om  de a salva 

vieţi n-au de unde să ştie, pentru că nici adulţii nu 

sunt interesaţi de astfel de poveşti. 

 Născut la 1 iulie 1933 în satul Darabani, 

jud. Botoşani, din părinţi cu puţină carte, cel ce 

avea să devină marele savant de astăzi a parcurs 

un drum lung şi greu, plecând de la coarnele 

plugului, cum mărturiseşte într-un interviu. În 

copilărie nu ştia nimic despre medicină, dar 

Dumnezeu i-a scos în cale o fascicolă din acest 

domeniu aruncată într-un şanţ, probabil de un 

doctor căruia nu-i mai era de folos.  Acesta a fost 

momentul începutului misiunii de a salva vieţile 

oamenilor, pe care tânărul absolvent al liceului 

din Dorohoi şi-o asumă când se înscrie la 

Facultatea de Medicină din Iaşi. A fost singurul 

absolvent  al liceului care a luat examenul, cu 

toate că secretarul şcolii nu-l vedea câştigând în 

faţa colegilor cu părinţi sus-puşi.  

 Ca să ajungă la performanţa de a explora 

cel mai complex organ al corpului uman, 

sculptorul de creiere, dr. Leon Dănăilă, mai 

târziu profesor la două facultăţi, de medicină şi 

psihologie, academician, a muncit enorm, trecând 

peste toate obstacolele care i-au stat în cale. 

 „ Picioare am primit de la toţi, dar vorbe bune n-

am primit de la nimeni.” 

 Concluzionând, în urma operaţiilor făcute, 

că un chirurg are nevoie şi de studii de 

psihologie, pentru că o boală are două laturi: una 

psihică şi alta organică, în aceeaşi proporţie de 

50%,  a terminat şi facultatea de specialitate la zi. 

Crede în Dumnezeu de când era copil. Sute de 

operaţii din cele peste 40.000 efectuate pe creier 

le consideră minuni. „ Dumnezeu mi-a dat braţe, 

mâini, ca să fac binele pe pământ.” „ În creier se 

intră cu Dumnezeu de mână.” 

 Şi la vârsta de aproape 89 de ani mai 

activează şi oferă dimineaţa consultaţii gratuite.  

„Când luam ceva de la pacienţii săraci, aveam 

impresia că-i jefuiesc.” Pentru că nu înţelegea 
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cum în alte ţări rata mortalităţii în urma 

operaţiilor pe creier era de numai 4% şi în 

România de 50-60%, s-a străduit printr-o muncă 

cum puţini sunt capabili s-o facă, ca să obţină o 

bursă în America, New York. Dacă la noi 

doctorul scotea tumora băgând degetul în creier, 

acolo se folosea microscopul operator. Aşa că 

după ce a studiat un an de zile, participând 

efectiv la intervenţiile neurochirurgicale, a adus 

şi în ţară un microscop operator, efectuând prima 

operaţie cu laser. În felul acesta, şi în România a 

scăzut rata mortalităţii în acest domeniu la  3-4%. 

 Alături de Einstein se află în lista celor 

500 de oameni geniali ai secolului 21. Ca să-şi 

poată publica lucrările de specialitate, acest mare 

OM a fost nevoit să-şi văndă maşina şi casa-cu 

condiţia să locuiască în ea până la moarte. 

Deplasarea  până şi de la clinică a rezolvat-o; 

merge pe jos şi cu mijloacele de transport în 

comun. „ Din punct de vedere material, la ora 

actuală sunt cel mai sărac medic din lume. Nu 

mai am nimic, nici locuinţă, nu mai am nimic. 

Dar din punct de vedere sufletesc, sunt cel mai 

bogat om din lume. Am inima plină, sunt foarte 

mulţumit, am făcut totul pentru oameni.” 

Cine dintre parlamentarii cu care a fost 

coleg, la un moment dat, acest om smerit şi cu 

mare putere de sacrificiu  poate spune aceste 

lucruri? Să ne trăiţi, D-le PROFESOR! Sunteţi  

minunat!  

 

 

 

MARIANA BOZEANU 

 

 
 

Locul şi data naşterii: 18.02.1963 

Studii: Facultatea de limba şi literatura română. 

Ocupaţia: Profesoară 

Activitatea literară: 

- „la 65” -poem premiat la Concursul amical 

„Aurel Dumitrașcu-65”, 2020 

- Participare la Festivalul Naţional de Proză  

 „Saloanele Liviu Rebreanu”, Ediţia a XXXVIII-

a, 2020 

-Participare la Concursul „Fascinația mării”, 

edițiile a VII-a, 2020, ediția a VIII-a 2021 

-Premiul Cenaclului literar „Mihail Sadoveanu”, 

Concursul „Fascinația mării”, 2021 

-Participare la Concursul Național de Poezie 

„TRADEM”, Ediția a XLII-a, 2020   

-Participare la Concursul de poezie „Mantaua lui 

Gogol”,  2021 

-Participare la Concursul de poezie „Rezonanțe 

Udeștene” 2021 

-Premiul III la Concursul Internațional de Poezie 

„Renata Verejanu”, ediția a VIII-a, 2021 

-Premiul III la Concursul Internațional de 

creaţie literară BOGDANIA, ediţia a XI-a, 

2022, secţiunea Poezie, Grupa a II-a 

      

Vară albastră 

 

Cu nopți împletite-n cântec de ape, 

cu aspre tăceri aduse de timp  

de pe fruntea brăzdată de șoapte, 

e vară albastră. 

Un ac de ceasornic se-aude  

ca aripile frânte-n pustiu, 

e pasărea vieții ce strigă 

spre cerul de sticlă fumuriu. 

Pornind spre țărmul de cioburi, 

lumina-mi scaldă privirea 

și ochiul verde, smarald 

al cărărilor unui alt suflet. 

Ce zbor ciudat și ce foșnet 

se-aud prin porii de sare, 

iar infinitul de valuri 

îmi sărută din unghii sideful !  

Hai, vino, izbește 

în temnița mea de carne! 

Trezește-l din nou, este noapte,  

trecutul, el pare că doarme! 

Sărutul de alge marine 

să-l simt peste glezne, 

un colier de amintiri 

ce mă leagă veșnic de tine... 

 

                                         

Toamnă 

 

Luminile de toamnă  

miros a nostalgie, 

a sarea mării, 
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cu spumele țesute 

în strugurii din vie, 

de alge verzi și-albastre, 

uitate de privirile  

din plaja verii noastre. 

 

Și ochii tăi mă cheamă 

acum, în prag de toamnă, 

să îmi arăți că lumea  

e-o sferă rece de aramă, 

în care vântul bate 

ecou  de  melodramă.  

E toamnă pe coline, 

și-n suflet mi-este toamnă... 

 

Iar tu,  

cu vocea ta cea calmă, 

îmi spui: 

 

-Brumarul se așterne 

 pe viața noastră, 

 doamnă... 

 

 toamnă... 

 

 

azi 

 

iată, azi, 

ca niciodată,  

am ochii grei, 

când cred  numai în mine,  

când nu mai cred în ei, 

când înțeleg  

că totul e nimic, 

și nu mai e culoare,  

dar nici timp 

să se răstoarne  

în clepsidre de soare…  

 

azi, văd o altă lume: 

 

ca-n visele ciudate ,  

cu norii  vineții  

și drumuri neumblate, 

ce urcă  

spre nobile palate 

în labirintul fericirii uitate, 

mii de  balcoane crenelate, 

în amfora vieții trădate,   

departe de toți și de toate, 

în cercuri albastre de ape… 

 

orașul 

 

răsunător este acum asfaltul,  

sunt cântecele celor grăbiți, 

ei nu știu încotro se îndreaptă,  

deși, ajung în aceeași stație veche, 

unde, conform programului,  

unui tramvai îi scârțâie roțile,  

neapărat cu vopseaua galbenă 

și ruginit. 

 

e-o altă  zi 

și, din nou, jungla de ciment 

și-arată colții de metal: 

ne stoarce de vlagă, cu poftă rânjind, 

până ne răpune triumfal. 

 

un carusel este  orașul,  

trist și neobosit, 

ce ne îndrumă plictisit pașii 

spre asfințit. 

 

și ochii lui mă cercetează 

sfredelitor și reținut, 

ca pe un trofeu mult râvnit, 

în tramvaiul galben 

și ruginit. 

 

 

bacoviană 2021 

 

de-atâta nebunie  

se-ntoarce-n somn 

pământul, 

iar norii, de cenușă, 

pe-ntinderi albe trec, 

purtând în gândurile străzii obosite 

nenumărate spaime triste 

și mărunte... 

 

în infinitul care  

ne duce spre apus, 

ea, azi,  

din fire grațioasă,  

subțire calcă pe cioburi  

de inimi mult rănite:  

cu vorbele-n tăișuri  

și verdele sticlos 

al ochilor săgeți... 
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PIESĂ DE TEATRU  

 

 

AL. FLORIN ŢENE 

 

 
 

Florile Sarmisegetusei 

Prima piesă din seria EPOPEEA ROMÂNĂ 

(Dramă istorică în versuri, în trei acte). 

 

Motto: ,,Unităţi iubitoare, soldaţi, Anonime 

ecouri de lacrimi.” - Quasimodo 

 

EPOPEEA ROMÂNĂ 

Cuprinde următoarele piese de teatru în versuri: 

-Florile Sarmisegetusei. 

-Io, Mircea Mare Voievod şi Domn. 

-Cozia ( Legenda Mănăstirii Cozia). 

-Tudor. 

-Un om pentru revoluţie. 

-Unirea suntem noi… 

-Vă sumez, domnule Doctor! 

-O stafie tulbură speranţa. 

-Ce rămâne după ce pleacă circul? 

 

 

FLORILE SARMISEGETUSEI 

 

Personajele: 

DECEBAL-regele dacilor, 

TRAIAN-împăratul romanilor, 

VEZINAS-marele preot al dacilor, 

LICINIUS-general şi spion roman, 

LONGINUS-general şi sol roman, 

TEHOMIRDURASBALDOBAL- 

căpetenii dace, 

HASDRUBALSABINUSPROPELIUSLILIAN

US- 

meşteri şi spioni, 

CASSIUSCELUSO 

CĂPETENIE ROMANĂ, 

VRACIUL, 

TEMNICIERUL, 

ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI, 

OLACUL, 

UN OŞTEAN, 

STRĂJERUL, 

ÎNTÂIUL FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ, 

AL 11-lea FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ, 

AL 111-lea FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ, 

ÎNTÂIUL OŞTEAN, 

AL 11-lea oştean, 

DOCHIA- fiica regelui Decebal şi Marea 

Preoteasă a Sarmisegetusei, 

ZADA-fecioară şi Preoteasă, 

III-IX FECIOARE ŞI PREOTESE, 

ÎNTÂIA FEMEIE, 

A UNUSPREZECEA FEMEIE, 

IONUŢ-copilul lui DOCHIA plămădit cu 

LICINUS, 

OŞTENI; POPOR. 

 

Urmare din numărul anterior 

 

Scena 7. 

DECEBAL 

(Către străjerul ce se apropie). 

Ne aduce străjerul vreo veste? 

STRĂJERUL 

Sunt trimis de Baldobal să aduc veste 

Că duşmanul la Borodina este 

Şi oaste de fier şi nesfârşită 

Vine către cetate pe drum bun, nestingherită. 

De departe scânteiază ca valurile în vad 

Şi înlătură din cale hoarda de nomad. 

Oastea romană ce-n soare scânteiază 

Triburile geţilor de lângă Istru o urmează. 

DECEBAL 

Teamă nu este şi atât mai bine 

Că multă oaste vine, 

Cu ale lor stârvuri vor îngroşa 

Pământul din ţara mea. 

Dar, acum fruntea-mi nu poate să gândească 

Cum pot calea spre noi s-o dibuiască? 

Prea puţină lume în Dacia ştie drumurile toate, 

Iar dacă pe table de lemn le avem artătate 

În taină ele sunt păstrate. 

O călăuză iscusită pecetluită de soartă, 

E la mijloc, ce cu sârg pe cale îi poartă. 

Bănuiala nu e bună, dar tâlc are, 

Spionii sunt sclavii ce-i aveam la închisoare. 

Blestemul neamului să cadă întreit 

Asupra aceluia care pe spioni i-a îndrăgit! 

Iar dacă licinius spion este, 
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Dochia va îngheţa pe creste. 

El, o să-şi ia pedeapsa exemplară, 

De îmi va cădea în mână iară. 

Iar nepotul meu, aleasă floare, 

Va creşte, spălat de ruşinea părinţilor, în Dacia 

ocrotitoare. 

Dar, cred, zeul e bun cu mine 

Şi nu mă lasă pentru a trăi această ruşine. 

DOCHIA 

(Aparte). 

Cum, cvum aşa de blânzi îmi păreau mie, 

Frumoşi şi nevinovaţi, spioni să fie!? 

Şi fiica regelui Decebal le-a dat sprijin şi 

ajutoare, 

Înlesnindu-le calea spre trădare? 

Atunci eu sunt o trădătoare!? 

Îmi pare pedeapsa mică pentru nesăbuinţă. 

Decât îngheţul pe munte, de o altă pedeapsă am 

trebuinţă 

Iubite tată! De-acum ochii mei nu te mai pot 

privii. 

Mă poţi urî! Mă poţi iubii? 

Am să destăinui a mea faptă 

Preotului mare, Vezinas, în şoaptă. 

El a înţeles, înţelege pe morţi şi pe vi. 

Şi să mângâie pe tata va şti 

Printr-o pedeapsă mare 

Poate voi dobândi iertare. 

Altfel, blestemul fiecărui dac ce va murii 

Până dincolo de lăcaşul zeului negurilor mă va 

urmării. 

DECEBAL 

Căci altfel, oricine în Daci să pătrundă a îndrăznit 

Pe acest pământ n-a ajuns la bun sfârşit. 

Zalmoxis ne-a zidit ţara 

Cu munţi şi văi înflorite primăvara, 

Cu ape repezi şi adânci, 

Să nu pătrundă duşmanii 

Să nu pătrundă duşmanii nici pe brânci. 

Avem păduri dese, nu le trece nici pasărea-n 

zbor, 

Totul aici ne-au stat în ajutor. 

(Fulgeră şi tună). 

Degrabă la luptă, în frunte cu mine, 

Duşmanul se apropie, vine, vine...! 

Dromichete, mândru rege din fund de aşezare, 

Burebista mărit, stăpânitor al neamului dintre 

hotare, 

Duras prea înţelept, strămoşi ai Daciei străbune, 

Ridicaţi-vă în ţară, însuflaţi fapte bune! 

Ne ameninţă duşmanul munţii noştri sfinţi 

Scăldaţi cu sânge de părinţii noştri, părinţi. 

E la grea încercare al Daciei popor! 

El ştie să moară 

Pentru scumpa noastră ţară! 

El ştie să fie învingător. 

Înainte deci! Pe viaţă în mândrie, 

Pe moarte, în viaţă vie! 

(Fulgeră, tună şi trăzneşte puternic). 

VEZINAS 

Mare îţi este puterea, mania şi iertarea, 

Slăvit zeu ce ne stăpâneşti zarea! 

De am fost nevrednici o clipă, te-ndură. 

Vom di de-acum înainte cu mai multă măsură. 

VRACIUL 

Nu e îmblânzit zeul, decât sacrificându-I pe toţi 

bărbaţii, 

Sau cu duşmanii să ne avem ca fraţii!? 

Din ce rămâne, un alt neam curat va răsări 

Care în veci trădarea n-o va şti. 

TEHOMIR 

Înlături, altfel te sfarm, cobe, te-ai pripit! 

VRACIUL 

De mă credeţi smintit, 

Dac sunt şi ţara mi-am iubit! 

DOCHIA 

(Tulburată se îndreaptă spre preot). 

Taină îţi cer! Iertare! 

Slăvite preot mare! 

VEZINAS 

Are de dat un sfat Domniţa, marea preoteasă? 

Întotdeauna îndrumarea ţi-a fost aleasă! 

DOCHIA 

(În auzul celorlalte preotese ce s-au apropiat). 

În Dacia s-a săvârşit o faptă rea, 

Făptaşa este Dochia! 

Trădarea e a mea! 

VEZINAS 

Cum asta!?...Ce păcat! 

DOCHIA 

Poate un zeu duşman m-a îndemnat 

Să eliberez pe sclavi din închisoare. 

Nelegiuirea săvârşită mă doare. 

Spune-mi cu ce s-o ispăşesc? 

Pedeapsă pe măsura faptei doresc. 

VEZINAS 

Ooo, iubită fiică a lui decebal, iubită preoteasă! 

Îngheţul pe munte e mai mare pedeapsă. 

Ea ne este lăsată prin datini strămoşeşti 

Pentru aceia ce s-au împotrivit poruncilor regeşti. 

Nu au cunoscut dacii un rău mai mare! 

DOCHIA 
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Dochia a săvârşit în Dacia prima trădare 

Împotriva ţării, a strămoşilor, a dacilor toţi, 

A uneltit în răul strănepoţilor din nepoţi. 

(Către ceilalţi). 

Să aveţi grije de Ionuţ, copilul meu, 

Cânb va fi mare să-I spuneţi că sunt la zeu, 

Şi l-am iubit şi-l voi iubii acolo sus mereu. 

(În suspine) 

Ooo, zeule, plămădeşte-l să crească falnic 

…şi puternic 

Să cunoască liniştea, iubirea şi dragostea 

În ţara aceasta, în ţara lui şi-a mea. 

De la tine,dar, munte falnic de sub soare 

Aştept adăpost, refugiu şi alinare. 

Iar pentru copii copilului meu să fi 

Cetatea linişti, a muncii, într-o slăvită zi. 

(Către Vezinas) 

Să şti că de al meu păcat 

Nici el, nici fiul meu nu e vinovat. 

CELE OPT PREOTESE 

Te urmăm, dulce stăpână cu sufletul împăcat. 

DECEBAL 

(Împreună cu Tehomir şi celelalte căpetenii ale 

oastei se apropie de preot 

şi de cele două preotese). 

Oastea ne cere nedeslipiţi alăturea să fim. 

La fel ca înainte Dochia te iubim! 

Te lăsăm în seama preotului mare 

De-acum cu nelegiuitul vinovat de trădare 

Pe muntele Orole, împreună, veţi cere iertare. 

Înfrângere duşmanului prin sacrificiu veţi cere 

(Arătând spre fereastră). 

Priviţi! Negura răului în zare piere. 

TEHOMIR 

Dochia, eu am ştiut de copil şi te-am iertat. 

El va creşte aici ca floarea unde a încolţit. 

În cei patru ani am urmărit 

Cum în soare s-a înălţat. 

Fără să şti tu, zi de zi, l-am îngrijit. 

El este copilul acestui pământ şi nu este vinovat. 

Ca acest lăstar să crească sub un cer luminos 

Roagăte ca Tehomir să se întoarcă victorios. 

VEZINAS 

(Cu mâinile în sus, implorând cerul. Alături). 

Ce nenorociri ne-ai pregătit?! 

Doamne, nu ne pedepsi atât de cumplit! 

ACTUL III 

TABLOUL VII 

(Sala tronului din Sarmisegetusa. În colţul 

dinspre stânga e aşezat 

scaunul regesc.). 

Scena 1. 

DECEBAL 

(Revine oboist din luptă, unde a prins pe 

generalul Licinius pe care îl 

adduce.Nu îl cunoştea că este tata lui Ionuţ, falsul 

meşter captiv roman, 

eliberat de Dochia). 

Pe romanul acesta să mi-l ţineţi legat 

Alături, la îndemână şi ne înarmat. 

(Un oştean care însoţea pe Decebal îl conduce pe 

Licinius în camera de alături). 

Pe poarta cetăţii să atârne capul trufaşului sol 

Şi corpul lui Licinius să atârne sfâşiat pe ziduri, 

gol! 

Se cade cu arc de triumph înfingător 

Şi această nenorocire s-o vadă ochii mei!? 

Iubită Sarmisegetusă altădată ocrotită de zei!? 

Ooo! Nu este cu putinţă 

Să fie dată unui rege dac atâta umilinţă! 

Licinius, semeţ sol, general roman să şti 

Că Decebal în ultima clipă mişel şi laş nu va fi! 

Eu nu voi cădea cu resemnare în robie. 

În viaţă dacul nu ştie decât liber să fie! 

Iubită spadă, simbol de vitejie 

Tovarăşe în viaţă fosta-i mie 

Şi în moarte îmi vei fi! 

Dar nu este nimeni pe aici? Unde sunt ai Daciei 

fii! 

Altădată eram primit cu alai mare. 

E drept! Nu-l mai merit oare? 

Dar unde, unde este Dochia? Unde este al meu 

nepot? 

Unde e Vezinas? Sunt supăraţi socot. 

Ei! Olaci, străjeri, unde sunteţi, unde? 

(La strigătul lui Decebal, dinspre dreapta şi faţa 

scenei vine trist, abătut şi cu capul în jos bătrânul 

Olac,în seama căruia este lăsat spre îngrijire 

Ionuţ). 

Hei! V-aţi pierdut capul? Răspunde! 

Vă este frică de duşmani? 

Unde-i Dochia, iubita mea fiică? 

Au poate şi ei îi este frică!? 

Vezinas preot mare? 

Dar Ionuţ cu ochii de cicoare? 

Scena 2. 

OLACUL 

Deşi sunt bătrân şi neputincios, sunt dac 

Şi frică nu am şi nu pot să tac 

Dochia, Dochia, de n-ai ştiut... 

DECEBAL 

Spune, unde-i? Altădată erai limbut. 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      90 

 
  

OLACUL 

...de îndată ce-ai plecat la bătălie 

A urcat suişul muntelui oe vijelie 

Şi pe cine, mărite rege, ai iubit 

Pe munte îngheţul la-npietrit! 

DECEBAL 

Ce vorbeşti bătrâne smintit!? 

OLACUL 

Alături a însoţito şi celelalte preotese. 

Acum sunt a zeului mirese. 

DECEBAL 

Dochia!…Dochia…! A mea iubire! 

Oooo! Nu este cu putinţă atâta nenorocire! 

Zalmoxis prea mult m-ai pedepsit! 

(După o pauiză). 

Dar... unde este nepotul meu iubit? 

OLACUL 

E la mine şi cu dragoste l-am îngrijit. 

Îndată mă duc să ţi-l trimit! 

Scena 3. 

ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI 

(Intră grăbit, în timp ce Olaculul se pregăteşte să 

plece pentru a aduce pe 

Ionuţ. Se adresează către Olac). 

Auzita-am că regale de la luptă a sosit? 

(Regele îndurerat cu capul între mâini, privind pe 

fereastră, se întoarce 

către noul venit). 

Aaa…! Să trăiţi măritule! Am venit 

Să vestesc că al dacilor preot mare a murit, 

Şi-a pus capăt vieţii în altar după ce-a slujit. 

DECEBAL 

Fără preot mare, fără preotese, parcă nimic nu-i 

viu. 

A rămas Templu pustiu? 

E ţara în grea restrişte şi neamul la răspânte… 

(După o pauză). 

Au început duşmanii din catapulte să cânte… 

(Se aude bubuit de asalt). 

Duşmanii au şi sosit la zidul cetăţii!? 

Nu-i nici-un mijloc de scăparea vieţii? 

Nu-i chip de scăpare!? 

Zalmoxis şi-a luat mâna de pe daci, oare? 

Dă în ghiara pieirii întregul popor!? 

ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI 

O, Doamne, mărite! A sosit ceasul să mor!? 

Scena 4. 

(Tehomir intră rănit de moarte). 

DECEBAL 

Ooo…Tehomire…şi tu!? 

TEHOMIR 

Da, în luptă am căzut, 

A străpuns o suliţă prin scut! 

M-am târât până aici rănit 

S-o văd pe Dochia pe care o iubesc. 

DECEBAL 

Dochia a murit! E în corul îngeresc! 

TEHOMIR 

Oh…oh…oh…! Copilul unde este? 

DECEBAL 

Îl aduce acum Olacul, este bine… 

Mă îngrijorează pentru el timpul ce vine... 

Am să-ţi spun despre Dochia întrega poveste! 

A murit de frig pe munte rugându-se la zeu... 

A spart uricorul, a eliberat sclavii, încălcând 

cuvântul meu. 

Se spune că era şi tată-l copilului printre ei... 

TEHOMIR 

Oooo...! Nenorocirile vin toate în anii grei. 

DECEBAL 

Una chiamă pe alta, Tehomire! Vezinas s-a 

sinucis. 

OLACUL 

(Intrând cu copilul de mână ce ţine în cealaltă 

mână aceeaşi floare ofilită, 

dăruită de Decebal şi păstrată cu grije de copil şi 

Olac). 

Iată Mărite, al tău vis 

De a vedea nepotul s-a împlinit! 

DECEBAL 

(Luând copilul în braţe .Îl sărută pe frunte şi îl 

aşează apoi jos). 

Văzândul teafăr sufletul s-a liniştit. 

TEHOMIR 

Ionuţ, chiar dacă nu eşti din sângele meu, te-am 

iubit! 

Am să mă înalţ la mama ta, 

De sus te vom ajuta 

Să creşti liber pe acest pământ, 

Să-ţi fie ca un cant. 

Un cant frumos, un cant al muncii 

Ne interrupt de vreun duşman. 

DECEBAL 

La Drimoxa prins-am un falnic general roman. 

Să se aducă de grabă! 

Să nu creadă că am luptat să ne aflăm în treabă. 

Sunt vinovaţi dacii de moartea duşmanilor ţării? 

Ne jefuiesc moşia, nu noi pe-a lor din depărtarea 

zării. 

Ne calcă pământul, mulţi de-ai noştri au murit! 

(E adus generalul Licinius, legat la mâini). 

Dorinţa ţi s-a împlinit. 
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LICINIUS 

Cunosc cetatea voastră, vreau să-mi văd feciorul 

iubit. 

După care multă vreme am tânjit. 

TEHOMIR 

Cine-i acesta? Ce văd!? 

Fostul meşter, sclav roman, Licinius!? Ce 

prăpăd! 

LICINIUS 

Chiar el. Amicul Romei... şi al copilului tată, 

Plămădit cu a regelui fată. 

Dar unde este copilul? Unde? 

E mort!? E viu? Se ascunde? 

DECEBAL 

Ooo…tu eşti acela ce ai adus Daciei tot răul? 

Te aşteaptă negura! Te-aşteaptă hăul! 

(Se aud zgomote şi bubuituri de luptă). 

Copilul e aici de faţă, 

A crescut şi e în viaţă. 

LICINIUS 

(Îndreptându-se spre copil care este alături de 

Olac şi îl ia în braţe). 

O, copilul meu ce te iubesc 

Al să stau aici cu tine să te cresc. 

Dar unde e mămica, copil slăvit!? 

DECEBAL 

A luat-o Zalmoxis! A murit! 

LICINIUS 

Ooo...Zei! De ce nu m-aţi luat pe mine!? 

TEHOMIR 

Nu voi aştepta mult. Te vor lua şi pe tine! 

Dar e mai bine 

Ochii să-ţi-i scoatem acum, 

În veci romanilor să nu le arăţi al Dacia drum. 

DECEBAL 

Tehomire! Nu-i vom scoate ochii 

De vrea va sta aici să crească copilul Dochii. 

Nu este bine un rău să aducă un alt rău. 

Licinius care este gândul tău? 

LICINIUS 

Mărite rege de eşti bun aşa, 

Voi rămâne în veci în Dacia 

Să cresc acest fecior mare 

Liber sub un strălucitor soare. 

Dar...pe tine cum te cheamă? 

(Aşează copilul jos). 

De mine să nu-ţi fie teamă. 

IONUŢ 

Inius, Ionis, Ionuţ îmi spune! 

De la Licinius al tatălui meu nume, 

Care este mare şi victorius, 

Cum îmi spunea mama…frumos. 

LICINIUS 

Eu sunt tatăl tău, copile, 

( Îl lipeşte de el.). 

Şi ne-am cunoscut în clipe umile. 

Sunt prizionierul tău… 

Dar îmi este teamă să nu fie şi …mai rău. 

(Bubuituri, lovituri, larmă de luptă se aud în 

apropiere). 

Scena 5. 

(Duras, Baldobal, Hasdrubal, însoţiţi de alte 

căpetenii intră 

înspăimântaţi). 

DURAS 

Nimic nu mai este cu putinţă! 

BALDOBAL 

Cetatea e pierdută şi a noastră fiinţă. 

HASDRUBAL 

Oştenii o mai apără încă. Au apărat şi hotarele cât 

au putut! 

DECEBAL 

Zalmoxe ne-a pedepsit cât a vrut! 

BALDOBAL 

Totul e înzadar! 

DECEBAL 

Atunci să aducă în grabă cazanul cu iz amar! 

Izul acesta din fiertură e hărăzit 

Vitejilor ce în luptă n-au murit! 

TEHOMIR 

Eu voi porni mai înainte spre eterna cetate. 

BALDOBAL 

Nu v-a trece mult şi te vom urma frate. 

TEHOMIR 

Mă…ri…te, iubite re…ge, dra…gilor… 

În Da…cia ro…bită e uşor… 

…a mu…rii 

Şi ce greu e a trăi…! 

(Îi cade capul într-o parte şi moare). 

DECEBAL 

Cu toţi alăturea, e bună 

Moartea, pentru viteji, de aur e cunună. 

HASDRUBAL 

Cetate iubită, leagăn de eroi 

Pentru romani, castru vei fi, pentru noi 

O durere sfâşietoare 

Într-un apus de soare… 

Scena 6. 

DECEBAL 

(La vederea cazanului cu otravă adus în grabă de 

câţiva oşteni). 

În altă lume, lângă strămoşi ne este locul. 



Bogdania………………………………………………………………….........Anul X, Nr. 99-100/2022 

  
      92 

 
  

Să mistuiască cetatea focul! 

Sarmisegetusa, mândrie a strămoşilor, noi te 

iubim, 

Noi care am lucrat mai puţin 

La alcătuirea ta, te nimicim. 

Ne-o cere ambiţia! Iubirea întreagă 

Şi durerea din aste clipe de tine ne leagă, 

Nimic din ce a fost, gloria de altădată 

Pe mâna vrăşmaşului nu trebuie lăsată. 

I-iul OŞTEAN 

Iată minunata băutură! 

II-lea OŞTEAN 

O povară în oase lasă, un somn greu şi o arsură. 

I-iul OŞTEAN 

Câte două duşti pe gât am dat. 

DURAS 

Te-ai grăbit, dragă fârtate! 

(Oştenii cad şi mor. Larmă mare, ţipete şi vaiete 

se aud). 

Scena 7. 

(Intră în grabă trei fruntaşi de oaste). 

I-iul FRUNTAŞ DE OASTE 

Au spart poarta de intrare şi în cetate au năvălit! 

II-lea FRUNTAŞ DE OASTE 

Împăratul lor e în frunte, l-am zărit, 

Pe un cal alb, ca şi dânsul împlatoşat, 

E îmbrăcat în aur blestematul de împărat! 

III-lea FRUNTAŞ DE OASTE 

Lupta aprigă e încinsă, 

Între armia romană şi oastea dacă învinsă. 

Şi femeile cetăţii sunt dârze luptătoare, 

De viteji născătoare. 

Ca zăgazul ce nu lasă şuvoiul mare 

Ai noştri cu trupul lor făcut-au zid la poarta de 

intrare. 

O clipă şirul luptătorilor duşmani a fost mai rar. 

De cade unul, o mie se ridică iar. 

Sâni ce alăptau copii, sprijinmă acum topoare, 

Ştiu fără greş să lovească, sute, mii, ştiu să 

doboare! 

Însă cetatea noastră e mică, 

În locul celor căzuţi nimeni nu se ridică. 

HASDRUBAL 

Iată cum se întinde focul! 

(Prin fereastră se vede arzând cetatea). 

La para para lui se cades ă începem jocul 

Şi ospăţul să împlinească sorocul. 

Paharnicul să vie! Cine ne este paharnic? 

OLACUL 

Paharnicul sunt eu şi Ionuţ cel mic. 

(Arată către copil). 

DECEBAL 

Să aveţi grije de copil să crească mare 

Să spună la toţi povestea Tatălui Mare. 

LICINIUS 

Mori fără teamă mărite rege 

Romanii au o lege: 

„ Salvarea poporului din strămoşeasca glie 

Este suprema noastră datorie! „ 

DECEBAL 

(Către comandaţii). 

Se cade ca vajnicul corăbier, atunci, 

Când nava se scufundă, prin grije şi porunci, 

Să ia în seamă viaţa celor de pe vas. 

La postul de onoare să fie ultimul rămas. 

Aşa că oricât îmi va fi de greu 

Să vă văd murind, ultimul rămân eu. 

Care dintre voi bea întâi 

(Voios). 

Şi în sănătatea cui? 

BALDOBAL 

Eu întâi! 

DURAS 

Ba eu! Tu mai rămâi! 

DECEBAL 

Atunci acela va bea 

Căruia regale îi va da. 

(Olaculul îi întinde pocalul plin. Decebal trece 

pocalul lui Duras). 

Eşti cel mai bătrân în sfat, 

Înţeleptul ţării, credinţă ne-ai dat, 

Neobosit şi viteaz în bătălii ai fost 

Ai luptat pentru ţară, ai luptat cu rost. 

Iată fala şi răsplata viteazului dac. 

Dar ce păcat, vitejii noştri în ţărână zac! 

Pentru întâia oară, un dac săvârşita o trădare 

În Dacia, şi sufletul mă doare. 

Pedepsit e poporul. Ooo…! Fiica mea! 

Plătim cu toţii vina ta! 

DURAS 

Din văgăuni, din munţi, nevinovaţii prunci 

Nu vor şti de această nelegiuire, în văile adânci. 

Acolo, feriţi de duşmani şi de păcat 

Gândul lor se va înfiripa tot curat, 

Ca prin ei deapururea neamul să moştenească 

Iubirea de glia strămoşească. 

Când de geruri şi de vreme rea veţi fi urgisiţi 

Povestea de acum să le-o amintiţi! 

Să poarte şoapta, codrul prin freamătul lui 

Să le spună de cinstea, virtutea, vitejia neamului. 

De nu vor avea nume, să-i legene cântul, 

Doina să-i crească, să-i mângâie vântul, 
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Să moară bătrâni, gerul din inimi să cunoască 

moina 

Şi în codru să-ngroapte doina, 

DECEBAL 

Să nu ştie ce-i trădarea! 

(Tot mai aproape se aude bubuitul. Focul este 

mai îndârjit). 

DURAS 

Pentru aceştia ridic paharul acum când arde 

zarea! 

Pentru Ionuţ beau. Pentru inima curată! 

(Bea). 

DECEBAL 

Baldobal, iată! 

La cine rămâne spada ta? 

BALDOBAL 

Spada mea? 

La porţile cetăţii o îngropai. 

Jurământ în scris alăturai, 

Acela ce o va găsi s-o moştenească. 

De ar avea ceva din sângele dac, neamul să-l 

dezrobească. 

În mâinile duşmane te las ţară, a mea iubire! 

Dacă odată liberă vei fi, din locul de odinioară, 

Lui Zalmoxis voi cere îngăduire, 

Să-mi petrec veşnicia în Dacia şi-n a ei sfinţire. 

(Bea). 

DECEBAL 

Tânăr încă eşti Hasdrubal şi aid at de necaz, 

Totuşi multe fapte ai săvârşit cu braţul viteaz! 

HASDRUBAL 

Iubite rege mare! Muriom cu speranţa 

Că aici va continua viaţa. 

Peste sute de ani, chiar mii 

Dacia de-apururi va fi. 

(bea. Se aude larmă de bătăi în poarta 

domnească). 

I-iul FRUNTAŞ DE OASTE 

Şi eu! 

II-lea FRUNTAŞ DE OASTE 

Şi ei! 

DECEBAL 

Beţi fiecare. Să nu vă fie greu. 

(Din nou se aud bătăi şi mai puternice în poartă). 

OLACUL 

Mărite! Şi eu! 

DECEBAL 

Duras, Baldobal, Hasdrubal, aşa repede se poate 

murii!? 

OLACUL 

Împotriva morţii dacul nu ştie cârtii! 

Moartea chin nu are, 

Când duce la dezmierdare. 

E o altă viaţă dincolo fericită, 

De dureri ferită. 

(Bătăi tot mai puternice se aud. Zgomot, larmă, 

strigăte). 

Ionuţ te las în grija tatălui tău, 

Să nu cunoşti în viaţă ce este rău. 

(Bea. Se aude spărgându-se poarta domnească. 

Tropot şi paşi, iureş pe 

scări, se aud năvălind înăuntru). 

DECEBAL 

(Aşezându-se pe scaunul domnesc). 

Trozneşte stejarul, se clatină pleşuvul munte. 

Dragă spadă! Ai cunoscut bătăli crunte, 

Atâţia duşmani a străpuns al tău fier. 

Nevrelnic, prin tine, pe tronu-mi să pier! 

(Îşi împlântă saba în piept. Cu ultima sforţare o 

scoate şi o aşează lângă 

el. În poziţia iniţială pare viu pe scaunul 

domnesc. Liciniu şi Ionuţ 

îngenunche. Aşa îi găseşte Traian). 

Scena 8. 

(Intră oşteni romani, căpetenii în frunte cu 

împăratul Traian). 

TRAIAN 

(Privind la întreaga scenă. Licinius văzându-l se 

ridică. Ţinând copilul de 

mână se înclină). 

Ooo! Acum de-abia înţeleg cât de mare 

În ţara asta este dragostea de neam şi de hotare! 

Luaţi aminte oşteni! Ce înseamnă iubirea de ţară 

şi dor! 

Viteaz este acest popor! 

Tu nu eşti învins! Ci Roma este înfrântă! 

Acolo e orgie, beţie! Romanii putregaiul îl cântă. 

Licinius ce faci ? Ce zici ? 

LICINIUS 

Mărite imperator, rămân aici. 

Să-mi cresc copilul pe acest pământ de rai. 

TRAIAN 

Rămâi Licinius! Să înveţi pe daci al nostru grai 

Voi aduce ceea ce e mai bun, mai sănătos, 

Mai viteaz, din imperiu în acest teritoriu sălbatic 

şi frumos. 

Un altoi mai bun să fac 

Pe rămăşiţele regatului dac. 

Aşa va răsări un popor nou, puternic foarte 

Ce va moşteni onoarea, dragostea de ţară până la 

moarte. 

Acesta este copilul tău? Aşa se pare! 
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LICINIUS 

El este! Iubite impedrator mare! 

TRAIAN 

(Apropiindu-se de Decebal care pare viu, îi ia 

sabia şi o întinde lui Ionuţ). 

Păstrează sabia tatălui tău mare 

Şi să creşti mândru sub soare, 

Să aperi cu ea poporul, onoarea şi ţara! 

(Îi întinde sabia. Ionuţ o sprijină de el). 

Pentru tine de-acum începe primăvara! 

(Ionuţ priveşte la sabie şi la floarea ofilită din 

mână pe care o are de la 

Decebal.Privind îşi adduce aminte de cuvintele 

bunicului, Decebal). 

DECEBAL 

(Glasul lui Decebal se aude venind de departe, 

predominând întreaga 

asistenţă. Glasum vine din memoria şi conştiinţa 

lui Ionuţ). 

“ Eşti ca floarea aceasta, nevinovată făptură, 

Nu şti ce-i trădarea, nu şti ce-i ură, 

Poate, în vreme, floare din floare, 

Urmaşii, urmaşilor tăi, se vor bucura de un alt 

soare, 

În cântec să rămână să fie ştiut 

Că Epopeea Română de aici a început. “ 

(O melodie adecvată în crescendo). 

-CORTINA- 

O surpriză plăcută pentru scriitorul Al.Florin 

Țene (propus pentru Premiul Nobel) 

          de Liliana Moldovan-August 4, 2022  

      Stimate scriitor Al. Florin Țene, mă bucur că 

am putut lua legătura cu dumneavoastră, am 

reușit cu ajutorul unui e-mail primit de la revista 

“Destine literare “ din Canada. Nu știam cum să 

dau de dumneavoastră să vă informez. 

Romanele dumneavoastră ,,Întoarcerea din 

cruciadă-Viața poetului Radu Gyr între 

realitate și poveste și ,,Ce greu a fost în 

noaptea asta!-Viața poetului Traian Dorz între 

realitate și poveste“ (care a luat marele premiu 

al Fundației și revistei MEMORIA”, datorită 

faptului că sunt citite de foarte mulți români din 

State, umblă pe internet o listă cu semnături 

pentru a vă propune pentru Premiul Nobel. 

Am dorit să vă aduc această informație pentru a 

vă bucura în anul când ați împlinit vârsta celei 

de-a doua tinereți. Cu sănătate și inspirație, 

Semeon Thomas, Pardeesville-Pennsylvania  

Evenimente cultural-artistice 

 

CRONICĂ CENACLUL LITERAR ING. 

din 16 august 2022, lansare de carte  

VIRGIL CIUCĂ 
 

Nicolae VASILE  

 

 

 Literar ing, 16 august 2022 

 

 
 

De la stâga la dreapta: George TERZIU, Lucian 

GRUIA, Geo CĂLUGĂRU, Nicolae VASILE, 

Aureliu GOCI, Doina BÂRCĂ, Virgil CIUCĂ și 

Marin VOICAN-GIOROIU  

 Suntem în al zecelea an de funcționare. Ușor, 

ușor,... mai din curiozitate, mai din comoditatea 

ajungerii, în inima Bucureștiului, la Piața 

Romană, mai mereu la o tratație de final, că 

inginerii sunt ei oameni care vor să arate că sunt 

și talentați artistic, dar sigur sunt niște buni 

organizatori, iată cum se adună, lună de lună, 

scriitori din ce în ce mai valoroși cu dornicii de a 

afla noutăți literare.  

 După ieșirea din pandemie (să sperăm c-am 

ieșit!), dar și în urma efectului monumentalei 

Enciclopedii a Scriitorilor din Generația 2000, 

rod al unei echipe de autori provenind 

preponderent din Gruparea Literar ing, apărută în 

două volume în această perioadă de tristă 

amintire, cenaclul a intrat în „evoluția bulgărelui 

de zăpadă” și tot crește. Vin mulți scriitori 

prezenți în lucrarea menționată mai sus, dar și 

alții care vor să intre în volumele următoare, din 

mai toate grupările literare din București și chiar 

din județele apropiate.  

 Episodul acesta a avut câteva puncte tari și 

câteva noutăți. Primul dintre aceste este chiar 

cartea care s-a lansat, VĂ ACUZ, din dragoste de 

țară, de Virgil CIUCĂ, un poet român domiciliat 

în SUA, un poet militant, disident atât înainte de 

1989, dar și în prezent, care mi-a strecurat o mică 

temere de a nu intra într-o dispută cu audiența, 

dată fiind tematica abordată. Nu a fost așa și mă 

bucur.  

http://asiiromani.eu/author/liliana-moldovan/
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 Noutățile, plăcute de altfel, au fost prezența 

criticului și istoricului literar Aureliu GOCI, 

pentru prima dată la cenaclul nostru, și mai 

surprinzătoarea apariție a doamnei Ecaterina 

ANDRONESCU, fost ministru al învățământului, 

inginer de profesie.  

 În derularea evenimentului au existat momente 

emoționante precum: recitarea, chiar în debutul 

evenimentului, a unor poezii din cartea nou 

lansată de către actrița Doina GHIȚESCU, care a 

cutremurat sala cu vocea sa puternică, foarte 

potrivita pentru astfel de poezie, interpretarea 

solo a lui Marin VOICAN GHIOROIU a 

cântecului Aduceți Basarabia acasă!, pe versurile 

autorului cărții nou lansate și muzica lui 

Constantin ARVINTE, interludiul de pian oferit 

de Corina VLAD-DIACONESCU.  

 
Ecaterina ANDRONESCU, C. CRISTESCU 

 

Au luat cuvântul Aureliu GOCI (USR), Geo 

CĂLUGĂRU (USR), Lucian GRUIA (USR), 

prefațatori, George TERZIU (Gruparea literară 

Cervantes), Corneliu ZEANA (Președintele 

Asociației Scriitorilor Medici), Doina BÂRCĂ 

(Gruparea literară Independența Română), Liviu 

ZAMFIRESCU, Ovidiu ȚUȚUIANU (Gruparea 

Literar ing) și Ecaterina ANDRONESCU.   

 Au mai participat scriitorii: Corneliu 

CRISTESCU, Liliana BADEA-CÂRSTEA 

(Târgoviște), Gheorghe ȚICLETE, Horia CRIOS, 

Valentin RĂDULESCU, Constantin 

GAVRILESCU, Ovidiu ZANFIR (UZPR) etc.   

 

 

 

 

Dimitrie Bolintineanu: Comemorare la 150 

de ani de la trecerea în neființă 

-19 august 2022, Bolintin Vale 
 

 
 

        Manifestările culturale desfășurate în 

localitatea natală în jurul personalității lui 

Dimitrie Bolintineanu au o vechime de peste  un 

secol. El a debutat în anul 1907, la inițiativa și 

sub îndrumarea lui Constantin Șt. Bolintineanu, 

primar al comunei Bolintinul din Vale și neam al 

Poetului. 

        Bolintineanu provine dintrr-o familie 

compozită, tatăl macedonean, oarecum înstărit 

(ajunge  arendaș la subprefect), mama valahă, cu 

siguranță săracă. Biografia lui este mai puțin 

legată de satul natal, Bolintin Vale, pentru că va 

rămâne orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă. 

De la 10  ani, de educația lui se vor ocupa rudele 

din Dudești, pe atunci o mahala a Bucureștilor. 

După mărturisirile cunoscuților, poetul l-ar fi 
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moștenit, fizic vorbind, pe tatăl său, Ianache 

Cosmad: înalt, deșirat și slab; va purta numele 

după mamă, ființă nefericită, care va muri, de 

tânără, de holeră. 

        Înainte de a frecventa  școala de la Colțea, 

apoi pe cea de la Sf. Sava, învățase să scrie și să 

citească în casa părinților. Copilăria și-o petrece 

în satul natal. În 1831, mama îi moare de holeră, 

tatăl murise cu puțin timp înainte. Va fi crescut 

de familia Pădeanu, la București. În 1847 apare la  

București primul volum de versuri ,,Colecție din 

poeziile domnului  D. Bolintineanu. 1848 scoate 

,,Poporul suveran”, gazetă politică și literară”; 

este exilat; se stabilește la Paris, în 1855 

consecință  a participării sale la Revoluția de la 

1848. În 1855 publică romanul ,,Manoil – Roman 

național”, în revista ,,România Literară” condusă 

de Vasile Alecsandri; îi apare volumul ,,Poesii 

vechi și nouă”, care conține: ,,Elegii”; ,,Balade”: 

,,Florile Bosforului”; ,,Epistole”: ,,Cântece”; 

,,Poeme”. 1861, la 12 mai, pentru două luni, 

ocupă funcția de ministru de externe. 12 

octombrie 1863 – 19 iulie 1864, în guvernul 

Kogălniceanu, este numit ministru al Instrucției 

Publice și al Cultelor; a contribuit direct la 

înființarea Facultății de litere și filozofie din 

București și la înființarea unui număr de școli 

primare și gimnazii. 1882 publică romanul 

,,Elena”. 

          În 1864 demisionează  din Guvern în semn 

de protest față de înlăturarea domnitorului 

Al.I.Cuza prin lovitura de stat din 2 mai. 1865, 

opera lui Bolintineanu este publicată în două 

volume: vol. I, ,,Florile Bosforului”, ,,Legende 

istorice”, ,,Basme”; vol.II, ,,Macedonele”, 

,,Reverii”, ,,Diverse”. 

          1972, 19 august, poetul moare la București, 

este înmormântat la Biserica din Bolintin Vale; 

pe ultimul drum, căruța în care a fost adus trupul 

neînsuflețit al poetului a fost însoțită de 

sculptorul Karl Storck. 

 

 

          Grație invitației ce mi-a fost adresată de 

domnul Gabriel Dragnea, redactor – șef adjunct 

al prestigioasei  Reviste ,,Sud”, am luat parte la 

comemorarea a 15o de ani de la trecerea în 

neființă al celui mai de seamă fiu al orașului 

Bolintin Vale, poetul de neuitat Dimitrie 

Bolintineanu. Invitația făcută, și nu este singura, 

m-a onorat și, prin urmare, adresez sincere 

mulțumiri celor care  mi-au adresat-o, dându-mi-

se prilejul unei comemorări la Revista 

,,Bogdania” din Focșani – Revista ,,Sud” și 

Asociația pentru Cultură și Tradiție Istorică 

Bolintineanu. Sub egida Compartimentului 

Cultură din cadrul Primăriei Bolintin Vale, cu 

sprijinul Consiliului Local și al Primăriei orașului 

Bolintin Vale, am realizat un eveniment cultural 

de excepție care, prin miza generoasă și de 

importanță majoră pentru orașul natal al, cu 

siguranță, nemuritorului prin operă și făptuiri 

menite a dăinui peste timp. 

          Un numeros public, iubitor și admirator al 

celui ce a fost, nu numai martor la acest 

eveniment, ci și implicat prin trăirea și aprecierea 

acestuia. 

 

          Programul manifestării a cuprins momente 

generatoare de profunde și justificate emoții. Este 

vorba de insigna cu chipul poetului drag primită 

de toți participanții, vizită la locul nașterii 

poetului (Centrul Cultural ,,Școala Veche”); 

reculegere la mormântul Poetului și depunerea de 

coroane de către: reprezentantul P.S.D. –  Robert 

Cazanciuc, Vicepreședinte Senatul României, 

președintele Consiliului Județean Giurgiu, 

primarul orașului Bolintin Vale Mihai Trăistaru, 

un elev și o clasă de gimnaziu au depus o coroană 

frumoasă, în numele locuitorilor bolintineni; 

Vernisajul Expoziției ,,Genealocica –  

bolintinenii lui Bolintineanu”, dedicată familiei 

celui comemorat, dezvelirea bustului de bronz al 

lui D. Bolintineanu (Salonul de evenimente al 

Bibliotecii Orășenești); ,,Omagiu lui 

Bolintineanu”; s-au recitat poezii din creația 

comemoratului, apoi au luat cuvântul 

personalități ale zilelor noastre din domeniile în 

care s-a făcut cunoscut la timpul său Dimitrie 

Dolintineanu; prezentarea volumului ,,Dimitrie 

Bolintineanu, un pelerin romantic valah”, semnat 

de istoricul G. Apostoiu  și editat la Editura 

,,Sud” Bolintin Vale (Sala Polivalentă Bolintin 

Vale); ultimul punct al manifestării ,,Pentru 

pomrnirea celui adormit” – a constat în servirea 

de produse ale gastronomiei locale și momente 

artistice (Lebăda Neagră Resort). 

          Ne-am despărțit cu greu de gazdele noastre 

și cu amintiri ce nu se vor uita un timp 

îndelungat. 

 

Prof. Geo CĂLUGĂRU, Bucureşti 
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Ziua limbii române la Oaza lui Năstăsache 
 

În satul natal al poetului Ștefan Petică, 

Bucești, comuna Ivești, județul Galați, există un 

loc mirific, pe drept numit Oaza lui Năstăsache. 

Domnul inginer Mihăiță Năstăsache, locuitor al 

Buceștiului, a pus acest loc la dispoziția 

scriitorilor gălățeni și tecuceni, unde s-au întâlnit 

de câțiva ani încoace membrii cenaclului Arionda 

din Galați și ai cenaclului tecucean Calistrat 

Hogaș. Și nu doar l-a pus la dispoziție, dar a creat 

condiții deosebite pentru desfășurarea acestor 

întâlniri.  

Tudosia Lazăr, scriitoare născută în 

Bucești și crescută pe strada Ștefan Petică, a fost 

de fiecare dată organizatoarea întâlnirilor, care 

până la intervenția domnului Mihăiță Năstăsache 

au avut ca loc de întâlnire chiar casa în care 

locuiește alături de familia sa. 

În timp, la aceste întâlniri s-au adăugat 

scriitori din Vrancea și din alte locuri din țară, 

inclusiv din București. 

 

 
 

Sâmbătă, 3 septembrie, la Oaza lui 

Năstăsache a avut loc o amplă activitate în 

cinstea limbii române. Activitatea a început la 

mormântul poetului Ștefan Petică, aflat în curtea 

bisericii din Bucești, cu o slujbă de pomenire a 

acestuia, precum și a celor doi luptători care au 

obținut votul parlamentului pentru sărbătorirea 

limbii române pe 31 august. Aceștia sunt 

scriitorii, decedați între timp, Ligya Diaconescu 

și Corneliu Rău, care au avut „coleg de luptă” pe 

domnul Alexandru Fl. Țene, președintele actual 

al Ligii Scriitorilor din România. 

La activitate au participat scriitori din 

Galați, Tecuci, Focșani, București. Din cauza 

ploii puternice, în ultimul moment o mare parte 

dintre invitați au anunțat că nu pot participa. Cu 

toate acestea, activitatea a fost deosebită, 

participând și un grup de copii, antrenați în 

diverse activități de către preotul Lucian și 

domnul Năstăsache, printre care și pictura. Au 

fost prezenți și au vorbit despre limba română 

scriitorii: Neluța Stoicuț, Camelia Florescu- poetă 

și interpretă de muzică pop, impreuna cu-Bella 

Andrasi, compozitor și chitarist (București), 

Mariana Vârtosu- preşedinta Ligii Scriitorilor 

Filiala Vrancea, Geanina Bârlădeanu, Anca-

Denisa-Sigor- (Focșani), Maricel Marus - 

Marinosa (Iași), Eleonora Stamate -directoarea 

revistei „Tecuciul Literar Artistic” -Petre Rău, 

redactor șef al revistei Boema, director al 

Editurii  InfoRapArt, Sebastian Golomoz, Rusu 

Ionel (Galați), Gheorghe Fratita –animatorul 

activitatii culturale din Ivesti, precum și o parte 

dintre membrii cenaclului „Arionda” din Galați: 

Olimpia Sava- membru fondator, directoarea 

editurii „Olimpias”, Gheorghe Antohi, Năstase 

Marin, Elena Tudose, Tudosia Lazăr, 

organizatoarea evenimentului. 

S-a dat citire unor mesaje primite din țară 

și din diaspora, semnate de scriitori de origine 

română: Alexandru Florin Țene -Președintele 

Ligii Scriitorilor din România, (Cluj), Victor 

Gh. Stan, președintele Filialei pentru copii și 

tineret a Uniunii Scriitorilor din România, 
Melania Rusu Caragioiu Canada, Vicepreședintă 

ASRAN- Asociația Scriitorilor Români din 

America de Nord, Ambasador neoficial, limba 

Română (investit de Ligiya Diaconescu, Corneliu 

Leu și alți scriitori și de Revista ,,Armonii 

culturale”), Mihaela CD scriitor, fondator al 

revistei „Poezii pentru sufletul meu”, membru 

LSR, membru al Uniunii Scriitorilor din 

Canada, Presedinte al World Poets Association 

Canada, Ionel Marin, directorul revistei 

Bogdania - (Focșani), Lucia Elena Locușteanu, 

(Cluj), Mariana Popa (Brașov); S-au recitat 

Imnul limbii române, scris de scriitorul Corneliu 

Leu, precum și versuri scrise de Ligya 

Diaconescu și Ștefan Petică. 

 La finalul activității, participanții și-au 

exprimat satisfacția pentru felul cum s-a 

desfășurat aceasta, aducând mulțumiri 

organizatoarei Tudosia Lazăr și gazdei noastre, 

Mihăiță Năstăsache. Adaug și eu mulțumirile 

mele. 

Olimpia Sava 
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Zilele Satului Vrâncean, ediția a II-a, 

perioada 1-8 septembrie 2022 

 

Consiliul Județean Vrancea a organizeazat, prin 

Muzeul Vrancei, în perioada 1-8 septembrie, 

ediția a doua a  ZILELOR SATULUI 

VRÂNCEAN, manifestare de promovare a 

culturii, arhitecturii și artei tradiționale vrâncene. 

Câteva manifestări din programul acestei 

ediții:                        

01.09.2022-Vernisaj expoziție de ceramică/ 

Atelier de olărit la Muzeul Țării Vrancei din 

Vidra. 

02.09.2022-MEMENTO Alexandru Vlahuţă 

(1858-1919) la Muzeul Memorial „Alexandru 

Vlahuţă” din Dragosloveni, cu participarea 

Cenaclul literar „Alexandru Vlahuță” din Bârlad 

și Academia Bârlădeană, a Bibliotecii Municipale 

„Stroe S. Belloescu" din Bârlad şi cenacluri ale 
scriitorilor vrânceni. 

03.09.2022- Vernisajul expoziției de acuarelă a 

pictorului NICUȘOR C. MÎȚU la Muzeul Țării 

Vrancei din Vidra. A prezentat critic de artă: 

Roxana Bărbulescu 

06.09.2022-07.09.2022-Vizitarea muzeelor: 

Secția de Etnografie din Crângul Petreşti, Muzeul 

Țării Vrancei din Vidra, Casa Memorială „Ion 

Roată” din Câmpuri și Muzeul Memorial 

„Alexandru Vlahuță” din Dragosloveni. 

08.09.2022- ELOGIU SATULUI VRÂNCEAN 

- Cu participarea administrațiilor locale, 

ansambluri, artişti și creatori populari din 

comunele cu locuințe tradiționale și instalaţii 

tehnice la Muzeul Satului Vrâncean.  

 
 

 
Muzeul satului vrâncean de la Crângul Petreşti 

 

Au participat: Ansamblul „Comoara Vrancei” din 

Năruja, Ansamblul „Chipărușul” din Nereju, 

Ansamblul „Sânzienele” din Dumitrești, 

Ansamblul „Brâul de la Jitia”, Grupul de elevi de 

la Școala Gimnazială din Jariștea, Formația 

„Mugurașii” din Chiojdeni, Grupul de copii din 

Andreiașu de Jos, Formația de dansuri „Poarta 

Vrancei” din Vidra, Grupul de elevi de la Școala 

Gimnazială din Biliești, Ansamblul „Rapsodia 

Vultureană” din Vulturu, Ansamblul „Mocăneii” 

al Centrului Cultural „Simion Mehedinți” din 

Soveja, Formația „Buciumașii” din Spulber, 

Formația „Nistoreanca”, creatori populari, 

sculptori și colecționari de costume populare.  

De SFÂNTA MARIE a fost organizat: 

Târg de produse tradiționale, cu participarea 

Asociației producătorilor și păstrătorilor de 

tradiții din Vrancea; Degustare de vinuri la 

HANUL ODOBEȘTI. 

Felicitări organizatorilor, instituţiilor participante, 

artiştilor şi tuturor celor ce contribuie la 

menţinerea, promovarea şi creşterea prestigiului 

culturii tradiţionale, a foclorului autentic, 

arhitecturii tradiționale și dansul popular (din 

satele fostelor Județe Putna și Râmnicu Sărat), 

din principalele zone etnografice ale Județului 

Vrancea!  

Ionel MARIN 



Semnal editorial   
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