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PICĂTURI DIN LUMINA CĂRŢII ARTURIENE 
 

CHEMAREA LA TROIŢĂ 
 
 

 Abia de s-a împlinit un an de   neuitare şi 
iată că din nou, Prof. Artur Silvestri ne-a  chemat 
la Casa şi la Troiţa sa de la Ceahlău, ansamblu 
memorial comemorativ îmbogăţit cu o carte  uriaşă 
din marmură şi o placă tot din marmură cu chipul 
său scump sculptat în bronz – efigie peste timp şi 
spaţiu – loc sacru devenit ţintă a pelerinajului în 
memoria sa,  pentru românii care cinstesc cultura, 
istoria, neamul, viaţa, adevărul şi libertatea de 
expresie sub toate aspectele sale. 
 Elemente fundamentale ale spiritualităţii 
româneşti şi universale, Troiţa, Casa-muzeu, 
Cartea deschisă, care invită la meditaţie şi 
contemplare,  Efigia în bronz a Profesorului, toate 
acestea sunt de natură să reînvie emoţiile şi să 
nască în suflete sentimente puternice, aduceri 
aminte, pietate şi reculegere, în semn de omagiu şi 
recunoştinţă pentru cel care ne-a adunat într-o 

mare Familie spirituală ce nu se va putea destrăma, nici peste veacuri. El rămâne în 
memoria noastră ca o flacără nestinsă, foc sacru care nu zămisleşte cenuşa şi fumul, ci 
doar jarul incandescent pe care-l provoacă în inimi. Un rug veşnic aprins – aşa cum a 
fost însăşi viaţa Maestrului care s-a consumat la flacăra slovei, închinându-şi-o cu spirit 
jertfelnic,  Cuvântului.  
 Cartea (ar putea fi Cartea vieţii) – semn distinctiv al personalităţii cărturarului 
de excepţie, profesorului, mentorului, modelului de urmat, Artur Silvestri, stă veşnic 
deschisă la fraza atât de dragă lui şi nouă, deopotrivă, potrivit căreia, noi suntem 
România Tainică. 
 Personal nu credeam că voi  mai ajunge atât de curând la Ceahlău, loc întipărit 
pentru vecie în minte şi inimă, unde am avut revelaţia trecerii omului din vremelnicie în 
veşnicie, cu şase luni în urmă. Dar Chemarea lui Artur Silvestri a fost mai puternică 
decât mine şi am urmat-o, fără murmur, aşa cum în vechime, ascultând chemarea lui 
Yahve, Profeţii, Regii, Judecătorii, lăsau totul şi-l urmau cu tot ce aveau pe lângă casele 
lor, cu familii, cu neam şi cu  oasele strămoşilor dar şi  cu cei nenăscuţi încă, aflaţi în 
pântecele mamelor,  aşa cum l-a urmat Avraam pe Dumnezeu din patria sa, acolo unde 
Domnul i-a spus să se ducă şi să se aşeze, făgăduindu-i seminţii puternice şi numeroase 
câte stele pe cer. Şi Avraam nu a mai stat nici o clipă la îndoială şi L-a urmat fără 
murmur, din Ur, din Caldeea, până la Pământul Făgăduinţei. 
 Plecasem de acasă în cu totul alte plaiuri, şi pe alte rute, când, prin miracol,  
deviind traseul prestabilit am ajuns la Ceahlău, în faţa Troiţei maramureşene ridicate în 
memoria lui Artur Silvestri. Abia de am avut timp să mă dezmeticesc şi să-i strig 
şoferului să oprească. 
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 Opreşte Clipa! – i-am strigat…. Opreşte, trecătorule şi aprinde o candelă pentru 
cel care s-a topit precum lumânarea pentru Cuvântul Adevărat şi Drept şi ne-a învăţat 
şi pe noi să ardem la flacăra slovei. 
 

 N-am zăbovit mult fiziceşte. Dar spiritul nostru îl aştepta, îl 
căuta. Şi el ne aştepta pentru că i-am auzit strigarea. Şi am 
consimţit să venim cât se poate de repede, să fim din nou împreună, 
fie şi câteva clipe rupte  din marea veşnicie unde vom fi cu toţii 
alături. 
 Sâmbăta trecută a fost comemorarea a un an de la plecarea 
sa către cele veşnice. Anumite lucruri omeneşti m-au împiedicat să 
ajung şi purtam în mine regretul enorm de a nu fi fost alături de el 
la omagiere. Dar Dumnezeu ne-a oferit  o compensaţie pe măsură. 
Fără să ne întrebe, pentru că El ştie mai bine ceea ce vrem şi ceea 
ce avem noi nevoie.  Încă o dată m-am convins de acest lucru, deşi  
nu mai era nevoie. 

 Şi n-am mai şovăit. 
 Artur Silvestri ne-a vrut aproape de el. Pentru că am fost/ suntem ai lui, fii şi fiice 
spirituale, facem parte din Marea lui Familie Tainică. Şi el este al nostru, al tuturor. Şi 
pentru acest fapt, ne va chema mereu, oriunde ne-am afla. Iar noi îl vom urma în 
România lui Tainică. Chemarea lui e mult prea puternică şi nu i se poate sustrage 
nimeni din cei care l-au iubit, l-au apreciat, l-au stimat, l-au considerat Mentor şi 
profesor. 
 El, Cărturarul cel bun, el, Grădinarul dăruit, Artur Silvestri, Mentorul, 
Profeorul, Prietenul nevăzut, dar care EXISTĂ, tovarăşul nostru de călătorie  în drumul 
spre Patria Veşnică. 
 Bistricioara curgea nestingherită pe lângă noi, implacabilă ca însuşi destinul. 
 La Lumina Cărţii Sale cu braţele  deschise, mi-am notat un gând aurit. 
 I-am sărutat troiţa  eu şi Mariana-Voica şi i-am mulţumit că ne-a adus la el, chiar 
dacă nu pe 29-30 noiembrie, când ar fi trebuit, ci, o săptămână mai târziu, în 7 
decembrie ora 14,10. 
 I-am vorbit pe şoptit şi el ne-a ascultat cu atenţie sporită. Nu era prima dată când 
îi vorbeam. Spiritul său era pe aproape. Am fi rămas multă vreme acolo, în reculegere, 
dar, din păcate, nerăbdarea grupului de pelerini şi a şoferului şi-au spus cuvântul. Abia 
dacă am avut timp să luăm o piatră rotundă, cât pumnul şi s-o învelim cu grijă într-un 
şerveţel, ca s-o aşezăm cu smerenie lângă pumnul de ţărână, acum pietrificat, luat de la 
mormântul său de la Mănăstirea Pasărea. 

 Abia dacă am putut rosti un „Tatăl nostru” şi 
i-am cântat „Apărătoare Doamnă”. 
 Dar el a înţeles foarte bine, că nu timpul, 
condensat în câteva minute de reculegere contează, ci, 
intensitatea trăirii, arderea fără foc a inimii flămânde 
de dor după  plecarea Maestrului. Contează fie şi o 
lacrimă strivită fugar între gene, alunecând apoi în 
voie pe relieful  obrazului. Contează şi o cruce cât de 
mică, săvârşită în faţa monumentului său, dinaintea 
casei sale de la Poalele Muntelui Sfânt, Ceahlăul, locul 

cel mai iubit al său, pe care singur şi l-a ales spre aducere aminte. „Adu-ţi aminte că 
ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” – sună acel Memento mori, rostit în ziua de 
Miercurea Cenuşii, când preotul îţi presară pe cap cenuşa căinţei. 
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 Troiţa şi întreg ansamblul  monumental comemorativ de la Ceahlău,  sunt tocmai 
astfel de dovezi de neuitare, pe care familia lui le-a ridicat în acest loc precum şi la 
Drăgăneşti-Vlaşca, şi la Mănăstirea Pasărea şi, îndeobşte, a lăsat câte un semn scump, în 
toate locurile îndrăgite de Maestru. 
 Cărţile lui stau mărturie peste veacuri că el a fost şi a rămas un bun român care 
ne-a purtat faima neamului pe întreg cuprinsul lumii. 
 Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zi splendidă, cea mai frumoasă din cele patru 
zile ale pelerinajului în Moldova şi Bucovina, cu un cer de o limpiditate şi străvezime 
deosebite. 
 Părăsim comuna Ceahlău şi ajungem la mănăstirea Durău, cu  biserica sa foarte 
frumoasă, curtea largă, îngrijită, mănăstire unde au fost cazaţi în iunie scriitorii, când 
au fost la comemorarea de 6 luni a lui Artur Silvestri. 
 Totul se face cu jertfe, cu chin, cu zăbavă, cu multă răbdare şi îngăduinţă. Nimic 
nu e uşor, nimic de luat în derâdere. Candele mici au rămas să vegheze monumentul şi 
troiţa. 
 La Durău, aprindem şi noi candele pentru sufletul lui Artur Silvestri. La poalele 
Muntelui Sfânt, într-un loc de o frumuseţe negrăită, un aer binefăcător şi o natură  
parcă de sorginte divină. Aştepţi din clipă în clipă să vezi îngeri zburând prin preajmă. 
Şi chiar sunt. Îngerul Gabriel, de pe icoana uriaşă de la poarta Mănăstirii Durău, îi 
aduce vestea Prea Sfintei Fecioare că va naşte şi va zămisli prin adumbrirea cu Duhul 
Sfânt, un Prunc, căruia îi va pune numele Iisus. Şi el va mântui omenirea. Hramul 
Mănăstirii este Buna Vestire. 
 Şi ca o binecuvântare suprafirească, pe drumul de întors  prin localitatea Potoci, 
de o parte şi de alta a şoselei, ne întâmpină copaci înfloriţi în decembrie, prilej de emoţie 
puternică. Jos se vede barajul de la Bicaz. 
 Şi eu abia acum realizez cum de am ajuns cu Mariana-Voica la troiţa lui Artur 
Silvestri, deşi nici nu visam să ajungem. 
 L-am chemat toate zilele acestea şi l-am pomenit, l-am invocat în rugăciuni peste 
tot unde am peregrinat şi el ne-a răspuns, aducându-ne la troiţa lui. Spiritul său ardent, 
ne-a răsplătit pe măsură, semn că acea comuniune a spiritelor nu e vorbă în vânt. 
 Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai dat din nou prilejul să fim alături de el, în 
această lume vremelnică, în aşteptarea întâlnirii definitive. 
 
7-11 decembrie 2009 
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EVENIMENT 

 
PREMIUL DE EXCELENŢĂ PENTRU UN WEBMASTER  DE 

NOTORIETATE: VALERIU LUCIAN HETCO 
 

REVISTA NEWAGERO  LA ANIVERSARUL UNUI DECENIU DE LA 
APARIŢIE 

 
 În virtutea faptului că suntem români şi dorim să ne preţuim valorile şi 
personalităţile de excepţie devenite emblematice pentru cultura noastră, forurile 
culturale gălăţene au hotărât să acorde  Domnului Lucian Hetco – Premiul de Excelenţă 
pentru activitatea de promovare a culturii şi artei româneşti peste hotare, cu atât mai 
mult cu cât, se apropie Jubileul de zece ani de la apariţia revistei „AGERO”. 

Din multitudinea apariţiilor revuistice, fie pe suport clasic, fie în sfera on-line, ce 
s-au afirmat cu adevărat şi au rezistat nesiguranţei tranziţiei, prin  valoare, competenţă, 
profesionalism şi, mai ales, ţinând piept tentaţiilor de a se banaliza, urmând spiritul 
gregar al momentului şi al trendului, din ce în ce mai agresiv, dar nu şi valoros, al epocii 
actuale, în special în anii de după 2000,  revista AGERO s-a distins încă de la început, 
prin calitatea ei, prin înalta profesionalitate  şi iscusinţa de conducător a directorului şi 
redactorului şef, Domnul Lucian Hetco.  
 Apariţie permanentă de-a lungul acestor ani,  AGERO, Revistă de Cultură, 
Opinie  şi Informaţie,  serveşte interesele informaţionale şi culturale ale românilor. 
AGERO – un simbol al educaţiei şi culturii latine, al bunului gust şi al toleranţei este  o 
Tribună liberă de luptă împotriva prăbuşirii valorilor naţionale şi internaţionale. 
 Revista AGERO, din Stuttgart, editată de  eseistul, poetul, publicistul şi 
promotorul cultural Lucian Hetco, care este şi redactor responsabil, om de cultură 
complet şi intelectual de marcă, se constituie de ani buni,  într-o publicaţie  de cultură şi  
informaţie pe web, adresată tuturor persoanelor vorbitoare de limbă română şi este o 
tribună liberă, aşa cum am afirmat,  în slujba onestităţii, democraţiei şi integrităţii 
morale a românilor din Germania şi din alte părţi ale lumii.  
 O muncă prodigioasă, copleşitoare, jertfelnică, încununată cu succes, care se 
reflectă în tirajul absolut impresionant de 10-12 mii de accesări pe zi – un adevărat 
record! AGERO – este o enciclopedie la purtător! 
 Înfiinţată în urmă cu  aproape zece ani, în cadrul Asociaţiei Germano-Române 
din Stuttgart, cu acelaşi nume, revista AGERO şi-a propus încă de la început în 
platforma-program, să informeze cititorii în mod competent şi realist asupra 
fenomenului cultural şi social românesc. Socotită ca o publicaţie reprezentativă de 
referinţă, de gradul 5 pe Google, în  ceea ce priveşte interesul cititorilor, cu circa 600 de 
corespondenţi români şi străini din cele cinci continente, cu  8000 până la 12.000 de 
accesări zilnice, cu un Forum pentru comentarii care au creat diferite curente de opinii – 
revista AGERO şi-a câştigat un binemeritat loc pe podiumul celor mai prestigioase 
publicaţii din lume. Glasul românilor, prin această tribună culturală se face zilnic 
auzit, în cele mai îndepărtate colţuri ale planetei. Astfel, ea a devenit un adevărat 
fenomen cultural de masă, pusă în slujba românismului şi a principiilor democratice 
autentice, a onestităţii şi integrităţii morale a românilor din Germania şi de 
pretutindeni.  Fără a fi elitistă cu tot dinadinsul, ea se adresează oamenilor de cultură şi 
artă, oferă răspunsuri şi conduce la adevărate valori spirituale, menite să devină perene. 
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 Firul luminos care a străbătut-o şi o străbate permanent este dragostea de neam 
şi cultură, descoperirea de noi valori şi în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor specific româneşti bazate pe creaţia înaintaşilor, toate acestea conectate la 
marile valori ale civilizaţiei omenirii. Având ca principiu selecţia riguroasă a 
informaţiei, departe de agresivitatea vulgului şi a kitsch-ului, revista AGERO are o 
structurare excelentă, pe domenii, un design plăcut şi atractiv. Găsim aici articole de 
istorie, etnografie, publicistică, proză, cultură, critică şi istorie literară, analize şi 
comentarii, opinii privind actualitatea germană, actualitatea românească, dar şi oferind 
posibilitatea de deconectare  prin rubrica de caricatură, umor şi epigrame. Principalul 
reper, însă, îl constituie cultura, adânc implementată în contingent, în realităţile şi 
specificul românesc, de care ţine totdeauna seamă, prin rubricile  permanente:  Cultură, 
Istorie, Publicistică,  Analize şi comentarii, ori prin secţiunea: Actualitatea germană, care 
contrapunctează, scoţând şi mai mult în evidenţă, specificul românesc. Neaservită 
vreunui partid ori coaliţii politice, bazându-se doar pe adevăr, revista AGERO a refuzat 
polemicile şi atacul la persoană, exhibiţionismul, trivialitatea şi violenţa de limbaj şi, în 
mod principial, nu au fost  admise loviturile sub centură. Cultura competiţiei însă, 
pentru revista AGERO este stimulatoare şi nu falimentară. Revista a semnalat continuu 
unele aspecte ale civilizaţii actuale şi în mod special, grava criză de comunicare 
interumană, socotind ca o datorie de onoare să  focalizeze intelectuali români şi străini 
de pretutindeni, pentru a-i pune în legătură şi a le stimula creaţiile, într-o permanentă 
emulaţie spirituală. Atingând domeniile cheie ale vieţii materiale şi spirituale, revista 
AGERO nu contestă valorile anterioare, ci le cultivă şi le cinsteşte. Mărturie stau 
paginile de istorie românească şi contemporană, semnate de condeie de prestigiu. Încă 
de la început, revista s-a adresat în primul rând cetăţenilor originari din România care 
trăiesc în zona Stuttgart  şi indirect în spaţiul landului federal german Baden-
Wurttemberg, simpatizanţi şi membri ai Societăţii Agero-Stuttgart, înfiinţată în anul 
2000 precum  şi tuturor cetăţenilor germani originari din România, dar treptat şi-a 
lărgit sfera de cuprindere. 
 Revista AGERO este o revistă a performanţelor şi cei 10 ani de activitate 
permanentă, au dovedit-o pe deplin. Ea contribuie la consolidarea unităţii spirituale  şi 
culturale, a românilor de pretutindeni. Printre performanţe, amintim: Dacă în 2004 
erau semnalate 1 milion de accesări, în 2006 numărul accesărilor s-a dublat. Din aprilie 
2004, redactorul şef al acestei publicaţii, Lucian Hetco a devenit preşedinte al Asociaţiei 
pentru doi ani, iar din 2004-2006, Preşedintele Ligii Asociaţiilor Româneşti din 
Germania (LARG).  
 O revistă care, atinge domeniile cheie ale vieţii materiale şi spirituale:  Istorie, 
Proză, Jurnalistică, Economie, Cultură, Limbi străine, Analize şi comentarii, 
Actualitatea germană, Comunicate, rubrici de Poezie şi rubrici permanente de 
comemorare a unor personalităţi: IN MEMORIAM: Cezar Ivănescu, Zoe-Dumitrescu-
Buşulenga, Artur Silvestri, Grigore Vieru. 
 Liederul acestui focar de cultură românească, Domnul Lucian Hetco, intelectual 
de marcă, bun organizator de manifestări culturale, este, de asemenea, iniţiatorul şi 
înfăptuitorul numeroaselor întâlniri şi comuniuni spirituale cu românii din această 
parte a globului, ţinând totodată o strânsă legătură cu revistele culturale de pe 
mapamond. El este şi un poet remarcabil care cultivă în cărţile sale poezia vocaţiei 
pentru eternitate, de la identificare la autocunoaştere şi autodefinire. Omul şi Poetul 
sunt două chipuri distincte ale Aceluiaşi.  Fie că are preocupări publiciste în domeniul 
istoriei şi etnografiei, filozofiei,  economiei, culturii, artei, actualităţilor germane, Lucian 
Hetco se dovedeşte a fi egal cu sine, cât se poate de echilibrat  şi de riguros, şi nu face 
rabat de la calitate. 
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 Domnul Lucian Hetco este un om al performanţelor. El şi-a depăşit condiţia de 
cetăţean străin, demonstrând că, muncind asiduu, corect şi cu devoţiune, poţi ajunge la 
podium, pe treptele cele mai de sus ale competiţiei. Fiindcă viaţa în  astfel de condiţii 
este cu adevărat o competiţie acerbă, şi numai cel care a trăit aceste realităţi poate 
pricepe cu adevărat, cât de dificil este să te afirmi într-un loc unde nu  te cunoaşte 
nimeni şi nu eşti atât de bine venit, aşa cum te-ai fi aşteptat. Lucian Hetco ne oferă în 
chip uluitor, un Model, o pildă a unei existenţe româneşti  rezonabile şi demne, departe 
de casă. 
 Zestrea nativă de drum i-a dat forţa formidabilă de a rezista şi de a duce 
lucrurile la bun sfârşit. Lupta pentru refacerea imaginii României prin intermediul 
revistei AGERO, revistă de cultură în limba română, prima de acest gen din Germania, 
a devenit un comandament suprem şi o datorie de onoare, pentru că Lucian Hetco n-a 
uitat, aşa cum mărturiseşte, - că „sunt al Vostru,  dintotdeauna”. Ori: „Sunt rădăcină în 
pământul străinilor”. 
 Emoţionant document de credinţă. 
 Faptul că domnul redactor şef Lucian Hetco   a reuşit să focalizeze în jurul 
Domniei sale, atâţia intelectuali români şi străini, este cea mai bună dovadă că este un 
bun promotor al valorilor culturale şi tradiţionale româneşti, reuşind performanţe greu 
de atins. Lucru cât se poate de important şi preţios pentru noi, cei de acasă, pentru 
românii din Germania şi cei de pretutindeni, care nu pot rămâne indiferenţi la aceste 
iniţiative. Domnia sa se face astfel, ambasadorul culturii româneşti peste hotare. Şi nu 
este doar o părere personală ci, unanimă. 
 Numai cine nu vrea, nu recunoaşte acest merit al Domniei sale. 
 Creator, formator de opinie dar şi slujitor al artei – Domnul Lucian Hetco îşi 
exprimă Crezul literar şi artistic în această formă de largă circulaţie, oferind 
colaboratorilor şi beneficiarilor cititori, idei originale, mănunchiuri de ştiri şi fapte  de 
viaţă, opinii şi deziderate, dând totodată posibilitatea atâtor autori de prestigiu să-şi 
manifeste talentul, reflecţia proprie, prin diferitele modalităţi de expresie literar-
artistică existente în domeniile revistei. 
 O structurare excelentă care  alcătuieşte întregul perfect, cu miile de nuanţe 
specifice dovedind totodată,  un  înalt profesionalism. 
 Şi, încă un amănunt, mărturisit de Domnul Lucian Hetco  într-un  interviu: 
„Politica noastră redacţională: calitate, gratuitate, spirit de corectitudine, lipsa atacului la 
persoană, evitarea oricărei forme de scandal.” 
 Şi noi credem cu tărie că Valeriu Lucian Hetco, focalizând un nucleu de români  
autentici,  a devenit un stimul şi o forţă dinamizatoare pentru binele confraţilor săi aflaţi 
la un moment dat în impas. 
 Observaţiile pertinente oferite în editorialele sale şi în articolele de fond, de către 
Lucian Hetco,  sunt rodul unor cercetări şi documentaţii serioase şi responsabile. Ca 
intelectual, ca om de ştiinţă şi cultură, el simte nevoia acerbă să ia atitudine în faţa 
acestor realităţi. 
 „Românimea de peste tot” – ca un glas comun, unanim, plin de forţă, îşi strigă 
drepturile. Şi Lucian Hetco se face pentru această „copleşitoare românime” – tribun şi, 
cu glas de stentor, rosteşte adevăruri care uneori deranjează. El şi-a asumat acest rol 
aproape profetic pentru că propria conştiinţă îl obligă. 
 Lucian Hetco scrie şi analize şi comentarii privind Actualitatea germană, care nu 
poate să-l lase indiferent, în nici un caz. Astfel el este  moderatorul între cele două 
culturi, făcându-le cunoscute una-alteia, cât şi pe amândouă, în lume. 

Deosebit de interesantă este recenta sa carte de eseuri:  „Criză şi morală”, în care 
autorul subliniază: „Actuala criză este una a lipsei de încredere, este eşecul total al 
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societăţii postmoderne, golită de conţinutul moralei.” Făcând ca un veritabil analist astfel 
de radiografieri ale  societăţii contemporane, autorul scoate în evidenţă simptomele 
grave ale crizei actuale. 
 Ar fi foarte dificil să pătrundem în totalitate în profunzimea ideilor acestui 
prodigios analist, pentru că toate frazele din eseuri, articole, studii sunt remarcabile. 
 Lucian Hetco şi-a făurit de-a lungul anilor o oază de libertate şi de românitate în 
acelaşi timp,  în care spiritul hălăduieşte neîncorsetat de reguli şi pravile, fără 
constrângeri de nici un fel. 
 Prin tribuna numită AGERO, webmasterul ei, distinsul scriitor şi publicist 
Lucian Hetco ne transmite gândurile şi sentimentele, nu numai ale domniei sale, dar ale 
miilor de oameni care o citesc, o cultivă, o respectă, o apreciază. Şi nu în zadar, 
dimpotrivă. Principii ferme, de bun simţ, bazate pe o temelie cât se poate de trainică: 
Adevărul, Credinţa, înţelegerea reciprocă şi respectul pentru om. 

 Un portret admirabil al domnului Lucian Hetco realizează scriitorul Corneliu 
Leu în   cea mai recentă carte a acestuia „Criză şi morală” în prefaţa 
intitulată:”Lucian Hetco - intelectual român, adept al intelectualităţii europene”. 

 
„Să vedem cum ni se descrie autorul principal al cărţii de faţă, spune scriitorul 

Corliul Leu:  
 
-Crescut într-un mediu intelectual românesc autentic, de formaţie militant naţională 
şi religioasă, adică având continuitatea tocmai a acelei formări spirituale pe care 
comunismul a încercat să o decapiteze ca să-şi impună o manipulabilă 
intelectualitate pseudomarxistă sau, în egală măsură, o pseudo-intelectualitate 
marxistă.  
-Contaminat şi cu cât trebuie ca să ştie în ce constă, de educaţia publică a epocii, cu 
toate relele şi mai puţin relele ei, inclusiv stagiul militar al demagogiei pentru 
„apărarea cuceririlor poporului”.  
-Angajat în sistemul economiei socialiste, aflat în direct contact cu problemele de 
atunci ale economiei reale, ale repartiţiei ei nedrepte, ale aspectelor ei de pricepere a 
unora şi de neeficienţă a altora, ale minciunilor triumfaliste cu care era împodobită, 
ale consolidării unei clase profitoare şi ale demagogiei patriotarde pusă în locul 
eficienţei bazate pe morală şi competenţă.  
-Nu a fost nici măcar unul dintre cei care şi-au căutat libertatea dinainte, ci şi-a ales 
de bunăvoie să trăiască în Germania după 1990.  
-Lucrează acolo constant, într-un domeniu tehnic de concepţie, făcând carieră de 
specialitate în aceeaşi firmă la care s-a angajat de la început, ceea ce demonstrează 
că nu e afectat prea tare de complexul emigrantului ci  ştie să-şi însuşească 
atributele pozitive necesare existenţei în acel mediu social avansat.  
-Dar, în acelaşi timp, nu-şi uită nici identitatea culturală ajungând să reprezinte 
prin propriul său eu splendidul principiu modern al inter-culturalităţii europene.  
-Are şi un aport substanţial la afirmarea acestuia, aport care este, în egală măsură, 
o contribuţie de cetăţean german respectuos, cu toate principiile democraţiei 
occidentale, ca şi de etnic român dedicat spiritualităţii limbii sale.  
-Şi face aceasta nu ca un Rastignac visând să cucerească, indiferent cum, gloria 
marilor metropole, ci dedicându-şi timpul liber, voluntar şi fără vreun interes 
financiar, politicilor culturale pe care le promovează.” 
În aceşti zece  ani rodnici, de activitate susţinută, cu apariţii  bisăptămânale, 

revista AGERO  n-a rămas indiferentă la „suferinţele culturii” româneşti şi la tendinţele 
şi direcţiile acesteia în ultimii ani, conştientizând că globalizarea nu înseamnă pierderea 
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identităţii  culturale, a tradiţiilor şi datinilor, a valorilor limbii, ci sporirea lor cu noi 
modalităţi de expresie. Având un colectiv redacţional internaţional, serios şi cu un înalt 
grad de profesionalism, cu opere remarcabile, şi activitate publicistică meritorie, 
conduşi exemplar de redactorul şef şi webmasterul revistei, care le-a imprimat o 
disciplină fermă şi anumite atribute obligatorii, printre care: experienţă, pricepere, 
intuiţie, perspicacitate, muncă, perseverenţă,  aceştia şi-au însuşit deviza 
coordonatorului revistei: „Muncă, muncă şi iar muncă”. 
 O sumă de personalităţi  marcante, cu voci distincte în cultura naţională şi-au pus 
semnăturile în paginile revistei, în eseuri, comentarii, analize, studii, referate, interviuri 
de excepţie şi creaţii originale, pagini care au fost imediat reperate, citite şi comentate. 
Au scris aici, condeie redutabile din ţară şi din întreaga lume, s-au promovat şi afirmat 
noi talente, s-au lansat iniţiative valoroase, s-a creat un spaţiu pentru cinstirea şi 
omagierea marilor personalităţi, promotori ai culturii şi spiritualităţii româneşti. Din 
partea redactorului şef, ca şi a redactorilor şi colaboratorilor a existat o muncă onestă, o 
dăruire jertfelnică, o corectitudine exemplară, o deontologie profesională căreia nu i se 
poate reproşa nimic, un axis moral care n-a putut fi înclinat  şi nici n-a făcut rabat de la 
conştiinţă. Toate acestea demonstrează cu prisosinţă faptul, că literatura diasporică 
românească – poate exprima adevărurile perene ale culturii româneşti, atunci când se 
află în sufletul celor care au rămas  români  - indiferent de locul în care îşi duc la un 
moment dat existenţa. 
 AGERO a devenit, incontestabil – o tribună culturală  de prestigiu care astăzi îşi 
croieşte drumul său, propria  sa personalitate, care o defineşte pe deplin şi care-i oferă 
posibilităţile de deschidere şi susţinere, pe treptele afirmării depline.  
 Ceea ce ne îndreptăţeşte să credem într-o idealitate cât se poate de firească, în 
legătură cu acest fenomen cultural-artistic numit, atât de inspirat, AGERO, iar de o 
vreme încoace, NEWAGERO. 
 În consecinţă, Grupul Oamenilor de Cultură din Galaţi, Atelierele Poetei Angela 
Baciu, GalART PENTRU TINERI,  şi Cenaclul Artelor ION CHIRIC îi acordă 
Domnului LUCIAN HETCO – PREMIUL DE EXCELENŢĂ PENTRU ÎNTREAGA 
ACTIVITATE PUBLICISTICĂ, POETICĂ, ESEISTICĂ ŞI DE  PROMOVARE A 
CULTURII ROMÂNEŞTI ŞI A VALORILOR SPIRITUALE ÎN LUME. 
 Se cuvine în aceste momente, să-şi primească acest premiu de excelenţă, simbolic 
e adevărat, dar un semn şi pecete a preţuirii noastre, a tuturor celor care au deschis, fie 
şi o dată, paginile revistei şi s-au regăsit în diferite ipostaze umane la care, poate, nu s-ar 
fi gândit nici o clipă, înainte. 
 
  
9 februarie 2010 
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ARTUR SILVESTRI  - DOCUMENTAR MEMORIALISTIC 

 
FRAGMENTE DE SCRISORI, GÂNDURI, IMPRESII OMAGIALE 

 
    
 
     MOTO: 
 

„În anii de până acum, mulţi sau puţini, aşa cum o vrea Dumnezeu, nu am avut 
decât năzuinţa de a privi în jur cu atenţie şi cu bună-voire, înţelegând că, dacă viaţa 
ne-a fost dată ca un mister inexplicabil, nimic nu o face mai bine purtătoare de 
înţeles ireductibil decât rezultatul viu şi definit, Fapta, de orice greutate. De-aceea, 
atât "ieri" cât şi azi - şi, dacă voi avea zile,  şi mâine - am simţit că  dacă dincolo de 
orice prejudecăţi, reţinere nepăsătoare şi individualism sterp, voi afla, precum în 
nisipul râurilor  mari, pepita de aur şi o voi arăta şi altora, ajutând, pe cât pot, să se 
scoată mai lămuritor în evidenţă, nu voi fi trăit fără rost; şi nădăjduiesc că nu am 
greşit”. 
     Prof. Artur Silvestri 
   27 Aprilie 2008 – Învierea Domnului (Sfintele Paşti) 
     
 

 
 Nemaifiind, el continuă să rămână.  Pe cei care ne-au fost, ne 
sunt şi ne vor fi, e datoria noastră să-i dezgropăm de uitare. Să-i 
readucem în memoria contemporanilor şi a celor ce vor veni acum şi 
de-a pururi. Meditând această frază în inima mea, dis-de-cu-toamnă, 
mi-au revenit în memorie, mai vii ca oricând, fraze, frânturi din ceea 
ce eu am numit: fantastica mea experienţă cu Artur Silvestri. 
Fiindcă această „întâlnire”, acest contact, fie şi pe cale virtuală, mi-a 
prilejuit un belşug de stări, aşa cum nu mai trăisem vreodată.  Într-

un timp relativ scurt. Abia 5-6 luni. 
Cu toate acestea, pot preciza că l-am cunoscut pe Dl. Artur Silvestri, mult mai bine după 
plecarea lui, decât din acel schimb de mesaje şi de epistole nocturne.  Paradoxal cum te 
poţi adânci în cunoaşterea cuiva, abia după ce a trecut precum fulgerul prin viaţa ta, 
lăsând urme arzătoare. 

Cinstirea memoriei unui om este, îndeobşte,  o datorie de conştiinţă. O datorie 
sacră  care-ţi atestă verticalitatea şi ţinuta morală şi te motivează ca fiinţă raţională, cu 
spirit şi sentimente. La ce-ar folosi spiritul, la ce ar folosi afectele noastre dacă nu le-am 
împărtăşi? Între Lumină şi Taină se strecoară de fiecare dată un dulce fior nostalgic. Îl 
chemăm, vine singur? Cert e că nu-l alungăm, ci îl lăsăm să ne inunde în calde averse de 
tandreţe,  de amintiri, revărsări nostalgice, rememorări pioase. Uniţi într-o smerenie 
mută, cetăţenii României Tainice, îşi pregătesc sufletul să-l cinstească şi să-l comemoreze 
pe cărturarul român Artur Silvestri, cel care a pus început unei mişcări spirituale fără 
precedent în cultura românească de pretutindeni. Care a ştiut să focalizeze spiritele 
româneşti, să le dea o direcţie, să-i îndrume pe calea Luminii,  cea care veşnic răsare şi 
nu apune. 
 Elena Buică,  o bună prietenă din Canada mi-a trimis azi o evocare tulburătoare 
despre Cărturarul Artur Silvestri. Scrisă cu lacrimi. Citită cu lacrimi. De câte ori am 
lăcrimat în acest an? De sute de ori.   Acest text al ei a însemnat pentru mine imboldul 
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suprem de a răscoli prin durerea mocnită,  ca să dau de acel căpeţel de Lumină 
călăuzitor pe mai departe. Să-mi ostoiesc dorul şi să-mi pun stavilă întrebărilor rămase 
fără răspuns. 
 Iată acest mesaj: 
 
Dragă Cezarina, 
Se va împlini un an de la plecarea dintre noi a mult regretatului nostru mentor, Dr. Artur 
Silvestri. Am scris câteva rânduri pe care te-aş ruga să le publici la "Agero" dar şi la alte 
reviste la care crezi tu de cuviinţă. A fost o mare personalitate pe care oamenii trebuie să şi-
l amintească des, cât mai des cu putinţă. 
Calde îmbrăţişări şi urări de sănătate, alături de admiraţia mea pentru întreaga ta 
activitate. 
Elena  Buică  – Toronto” 
 
 E vremea strânsului celor mii de cuvinte, în panere largi pentru  dus la altar. Ele 
sunt mărturia durerii colective.  Pagini memoriale, fragmente de scrisori, frânturi de 
amintiri, mesaje îndoliate, cuvinte pe care ne-am sprijinit suferinţa,  aşa cum te sprijini 
de Zidul Plângerii, de o scară, de tâmpla unei case,  de un umăr de frate, de prieten, de 
mentor, uneori chiar de străin dispus să primească. Din acea nevoinţă acerbă de 
comuniune. Poetul grec Iannis Ritsos scria: „Vezi tu, Joliot, dragostea cântăreşte mai 
greu decât ura – şi palma ne flămânzeşte de strîngerea unei mâini, încât ar strânge şi 
palma duşmanului nostru”. 
 
 Astăzi, cu pioasă smerenie, scot aceste amintiri – dureroase încă,  la iveală. Sunt 
impregnate de acel aer reavăn şi ascuţit, care taie respiraţia, pe care-l simţi în coşul 
pieptului şi te strădui să-l împrăştii în tine. Un fel de catharsis. Care te înalţă şi te face să 
pluteşti spre alte lumi. O eliberare, o curăţire, o purificare generală.  Respir sincopat. Şi 
totuşi, chem amintirile pentru că nu-mi mai dau pace. Se insinuează şi mă învăluie. 
 Întâi a fost vestea neagră. Fulgerătoare. Ascuţită. Cuţit în inimă. Deşi fusesem 
preveniţi că se află într-o stare dificilă, noi tot speram…Cu toţii speram în miracole. 
Dumnezeu are planurile Sale de taină. Cine să le descifreze? 
 
 Cum era şi firesc, imediat au început să curgă mesajele şi telefoanele. Toată 
lumea a rămas conseternată. 

 
MULŢUMESC PENTRU MESAJUL PROMPT ŞI DUREROS 
Stimată doamnă Cezarina Adamescu, 
Încerc să-mi adun puterile, am căutat în Attachmentul trimis, voi mai încerca, vom 

mai vorbi. 
Vă trimit un Psalm scris exact cu un an în urmă , la plecarea unui coleg drag, ultimul 
poem scris de curând.Nu am acum putere să scriu, poate va veni timpul şi pentru o 
transfigurare a durerii şi a revoltei că prea devreme, cei mai buni dintre noi sunt aleşi 
dintre noi şi Rămân cei care au misiunea de a face umbră pământului şi de a călca fără 
ruşine peste umbra celor plecaţi.. 
Îmi cer iertare şi vă mulţumesc pentru comunicarea în care am intrat şi pentru Noul Orfeu 
despre care aflu abia acum cine a editat grupajul meu).E limpede cine NE-a pus în 
legătură şi va admir sincer, 
Aurel Anghel 
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Draga mea surioară Cezarina, 
  
Şi eu sunt foarte tristă.  

  
Vestea m-a prins intr-un moment ffff dificil.   
Nu vreau sa te întristez si cu problemele mele pe care sper sa le trec cu bine. In timp ce iti 
scriu, poza ta e lânga mine. 
Te îmbrăţişez, cu tot dragul, 
Ioana   Stuparu 
 
                    Simţeam nevoia să comunic cu cei care l-au cunoscut, să vorbesc despre el, 
să-mi ostoiesc durerea. De aceea i-am scris lui  Aurel Anghel. 
 
scrisoare în ziua mare 

 
   „Bunule  Domnule, 
 
   Îmi cer iertare că vă răspund atât de târziu gândurilor matinale. Dar nu m-am 

putut aduna... sunt foarte rispită. Şi tocmai m-am gândit să-i dedic Dlui Artur un volum de 
versuri pe care îl fac acuş. Sper să fie gata până joi. De ce până joi? Pentru că, deşi n-o să 
fiu acolo ca să-mi iau rămas bun, acesta e modul meu de a-mi lua rămas bun de la el.  
  Altfel nu ştiu cum aş face-o.  Volumul se numeşte ACASĂ, ÎN PARADIS,  şi e un 
REQIEM PENTRU DOMNUL NOSTRU ARTUR  
Sper să mă ţină Dumnezeu să-l fac.  
  De altfel nici nu-s bună de altceva, acum.   
  Dvs, cred că mergeţi acolo. Transmiteţi-i o rugăciune şi pentru mine. 
  El va înţelege, desigur. 
         Cu cele mai bune gânduri şi DORIRI DE BINE, 
 
   Cezara Adamescu, 02 decembrie 2008” 
 
 
SCRISOARE 
Bună ziua! 
    
    Nu v-am mai "auzit" demult. Azi am citit comentariul şi răspunsul Dvs la comentariul 
meu despre CÂMPIA PÂINII. A FOST CA ŞI CÂND... 
    Nu-mi revin deloc şi nu prea mă ajută nimic.   Azi am avut o criză puternică în drum 
spre biserică. Eram în maşină şi nu ştiu ce s-a întâmplat că s-a rupt filmul. M-am agăţat cu 
putere de mânerul de la scaun şi foate greu mi-am revenit.  Apoi, în biserică, după încă o 
pastilă luată, m-am dus la spovadă şi m-am împărtăşit. Mă bucur că sunt din nou în relaţii 
bune cu Isus. M-a primit din nou la Masa Lui. 
   Poate de aceea mi-a dat şi avertismentul acela, ca să mă duc spre El mai des. 
   Oricum, nu sunt vrednică de Jertfa Sa. 
         Dar mă nevoiesc să fiu, cât de cât. 
         Cu dragi sentimente, 
        Cezara Adamescu 
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Stimată doamnă Cezarina Adamescu, 
 
Va trebui să ne  obişnuim cu gândul că noi oamenii avem totul ştiut şi numărat ca prin 
calculator.Durerea Domniei voastre a trecut din planul adevărat unde va rămane veşnic în 
cel al durerii fizice care este trecătoare.Vor fi nenumărate prilejurile să recidivăm durerea 
şi aş vrea să mă credeţi că eu aznoapte am visat o durere cumplită în intestine, m-am trezit, 
durerea a reverberat câteva clipe, MI-am adus aminte de evenimentele din această 
săptâmană şi am făcut o trecere prin memoria sufletului a unor dispariţii recente,  Artur 
Silvestri, Anca Parghel,Alexei al Moskovei. 
Îmi amintesc slujba de înscăunare, eram la Moskova şi am văzut un spectacol al 
sentimentului religios la ruşi care m-a marcat pentru toata viaţ., Eram la Danilov 
Monastiri la zece minute de Sabolovca, strada pe care se afla căminul în care am locuit trei 
luni la un curs de perfecţionare.Fusesem trimis de MEI ca premiu cu un grup de zece 
profesori care au avut elevi cu premii la olimpiada de limbă rusă din acel an, 1990. O elevă 
a mea Amalia Mărgărit a primit medalie de aur la olimpiada internaţională de la Moskova 
şi o menţiune specială pentru cea mai frumoasă lucrare scrisă.Am lucrat cu ea timp de trei 
ani şi I-am ascuţit în numeroase ocazii creionul spre a compune frumos. Pe atunci eu nu 
scriam ca acum. Mă risipeam în dragostea mea pentru elevi, Le dăruiam câte ceva din 
comorile pe care Le aşezase în sufletul meu Bunul Dumnezeu. 
După slujba de azi am rămas cu preotul tânăr la o discuţie de câteva minute şs am aflat ce 
faptă cu totul deosebită a săvârşit domnul Artur Silvestri ca expert imobiliar pentru a salva 
nişte terenuri ale Episcopiei din mâinile unui prefect hrăpareţ. 
Aşa NE vom petrece timpul cuşi  despre dragul nopstru Artur Silvestri, aflând despre atâtea 
fapte neştiute şs citind în cărtile lăsate nouă, gânduri şi sintagme pe care Le vom descrifa 
încetul cu încetul. 
Şi ca o binecuvântare, poate chiar în meomoria Domniei Sale , preotul care are şi o 
tipografie, la care MI-am publicat o mare parte din cărţi , aflând de Antologia de pe 
Internet, recenzată de domnia voastră , MI-a propus să-MI tipăraească TE ROAGĂ, 
COPILE,  ca un premiu pentru activitatea mea literară şi ca un omagiu adus lui Artur 
Silvestri care m-a publicat la Editura Orfeu. 
I-am povestit despre neaşteptata relaţie prin corespondenţă cu Cezarina A., am fost 
surprins că vă ştia din scris, de pe Internet şi bineînţeles că în plan concret s-a şi discutat 
despre un Cuvânt înainte la cartea mea scris de domnia Voastră. 
Iată cum sunt aranjate în Casa Domnului minunile care ni se dau.Cartea va fi editată cu 
sigla Bisericii SF. Andrei din Buzău, o adevărată catedrală sfinţită cu trei ani în 
urmă.Cărţile vor fi dăruite mai ales binecredincioşilor care abia încap duminica la Sfânta 
Liturghie. 
Aceste veşti l-AR fi bucurat nespus pe domnul nostru Artur, Dumnezeu a vrut să Le 
transmit celor care l-au cunoscut şi pe care I-a coagulat în FAPTA LUI MARE. 
, Aurel Anghel 
 
 

Au urmat alte şi alte mesaje, nenumărate, timp aproape un an de zile. Aproape 
că nu e scrisoare în care numele său să nu fie pomenit şi binecuvântat. 
 

Un an de lipsă acută, de dor nesfârşit, de rugă şi lacrimi, un an de iubire absentă. 
Un an care mi-a schimbat viaţa. Care m-a făcut alt om. În stare să-şi asume propriile 
erori, în stare să facă bilanţuri şi să-şi pună în ordine priorităţile, conştient de menirea 
lui în această vremelnică lume.  
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 Nu-l cunoşteam demult, dar Prof. Artur Silvestri făcea parte din acea categorie 
de oameni care-şi pun amprenta definitiv pe inima ta. E vorba de acele întâlniri 
providenţiale, cruciale, memorabile pe care le ai, de foarte puţine ori în viaţă. Unii nu le 
au niciodată. Ele-ţi deviază traiectoria şi te conduc acolo unde e mai multă nevoie de 
tine. 
 „Locul Dumneavoastră  e alături de noi” – îmi spusese atunci când ne-am 
cunoscut şi aceste cuvinte au exercitat o putere magică. Nu le-am prea înţeles pe 
moment. Mă tot miram şi nu mai conteneam cu miratul. Dar el avea acea capacitate 
extraordinară de a „citi” oamenii, chiar fără să-i vadă. Citea printre rândurile tale? 
Simţea din vocea ta? Simţea din tăcerile tale? Din slăbiciuni şi frământări, dar, mai ales, 
din aerul propriei tale respirări, pe care ţi-l simţea de la depărtare.  Îţi sorbea 
respirarea, cu fiecare cuvânt spus, rostit sau gândit. Nici nu mai era nevoie de altceva. 
 Cert e că nu-l puteai amăgi. Ca pe duhovnic, la sfânta spovedanie. Fiindcă aveai 
sentimentul cert că vorbeşti cu Cineva  mai presus de tine, aş îndrăzni să spun, chiar 
mai presus de fire,  o persoană care vede  ceea ce alţii nu văd, aude ceea ce alţii nu aud, 
simte ceea ce alţii nu simt. Te lăsai în voie, pentru că şi tu, la rândul tău, presimţeai că 
mâinile care te-au prins zdravăn, te ocrotesc, au puterea tainică de a te sprijini, de a te 
alina, de a te elibera de angoase. Lăsai pe umărul său generos, toate grijile, toate 
apăsările, angoasele, spaimele. Cu încredere totală. 
  Nu o dată i-am scris, ceea ce mă apasă. Şi el mi-a răspuns, după un foarte scurt 
răgaz de gândire, de cele mai multe ori imediat, dându-mi soluţia. Zâmbeam. Cum de 
nu-mi trecuse prin minte? Mergea la esenţe. Nu se încurca în detalii. Se implica şi cu 
tact şi răbdare, te aducea iar la linia de plutire, te făcea să vezi nevăzutul, să afli ceea ce, 
cu adevărat contează. 
 Acesta a fost pentru mine, profesorul Artur Silvestri. Un duhovnic laic, un om 
căruia puteam să mă încredinţez, fără rezerve. 
 El a făcut un lucru neasemuit pentru mine, o femeie necunoscută: mi-a dăruit 
încredere. Mi-a dăruit prieteni. Mi-a  dăruit OAMENI. Uniţi într-o Românie Tainică de 
care până atunci, nu avusesem habar. Mi-a deschis o lume tentantă în faţă şi m-a invitat 
cu delicateţe în ea. Mi-a dăruit o platformă de afirmare fără precedent. M-a chemat să-i 
fiu alături în acea grandioasă Mişcare spirituală: România Tainică. Mi-a păstrat un loc 
alături. Mi-a făcut cinstea să mă numere printre „ai săi”. 
 Artur Silvestri avea acea capacitate extraordinară, acea carismă, aş zice,  de a te 
face să înţelegi şi  mai ales să crezi,  că eşti foarte important în ochii domniei sale. Că tu 
contezi şi că, în pofida numeroşilor şi diverşilor colaboratori, eşti un „ales”. Te făcea să 
te simţi confortabil, cu o seniorie în vorbe şi purtări, demnă de un nobil. În această 
privinţă, caracterul domniei sale era fără cusur. În relaţiile cu redactorii şi 
colaboratorii, avea o purtare exemplară, şi mai ales, fapt probat, ştia exact cât să ceară 
şi cât să dăruie, pentru fiecare în parte. Nobleţea de caracter este caracteristica 
oamenilor mari. Şi dacă, prin cine ştie ce nefericit concurs de împrejurări, îţi atrăgea 
atenţia asupra unui fapt, ori a unei greşeli şi neatenţii, o făcea în asemenea manieră 
delicată, încât nu te puteai considera jignit. Avea calităţi de lieder de opinie şi îţi  oferea 
teme şi soluţii viabile pentru  orice problemă, fără să fii nevoit să te încrâncenezi şi nici 
să te dai bătut. Alături de domnia sa, puteai lupta pentru o idee, pentru un lucru  sau 
pentru o persoană, ştiind că mergi pe drumul cel bun. N-am avut nici cea mai mică 
îndoială în această privinţă, încă de la început. 
 Cum aş putea să uit toate aceste binefaceri? Cum aş putea să uit că-i datorez 
recunoaşterea  din partea confraţilor?  O largă deschidere spre Universalitate. O 
conectare la viaţa spirituală a planetei.  Un renume. Toate venite  prin mâna unui singur 
om: Prof. Artur Silvestri. 
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 Şi el a pus începutul.  A pus piatra durabilă la temelia construcţiei, la înălţarea 
zidurilor, până la cupolă. Acum îşi priveşte propria creaţie: eu ştiu că el vede şi se 
bucură. Îi presimt zâmbetul, iluminat de iubirea de oameni, de viaţă, de cultură, de 
istorie, de neam, de limbă, de toate acele valori pe care le-a promovat întreaga viaţă.  
 A creat o Şcoală, un sistem, o mişcare,  o platformă spirituală? Toate la un loc. A 
fost un model. MODELUL OMULUI MARE, aşa cum îi plăcea să spună despre alţii, pe 
care i-a adunat sub acelaşi generic. I-au rămas mulţi discipoli. 
 Dinadins am amânat clipa când încep să răsfoiesc corespondenţa de după 
plecarea sa intempestivă. E greu s-o iei de la capăt cu sentimentele. Greu, dar necesar. O 
terapie freatică. O terapie sublimă. 

 „Sper să fiţi bine cu toţii pentru că nu trebuie să vă simţiţi singuri şi nici nu 
sunteţi!    Cu drag, Silvestri. »   
 Aşa îi scria Maestrul  Artur Silvestri, discipolului său,  C.V. editor şi 

redactor de contact A.R.P., moment evocat de acesta din urmă, într-un frumos 
memorial numit : « Nu suntem singuri. Ne-a mai rămas un crâmpei din fiinţa 
românească. » 
 E adevărat că nu ne-a lăsat singuri. Ne-au rămas scrierile sale. Ne-au rămas 
ideile, proiectele, idealurile, puterea Exemplului său, Modelul Omului Mare, mărturiile 
de credinţă literară. Ne-au rămas revistele Asociaţiei Române pentru Patrimoniu. A 
rămas familia să-i continue visul. E o absenţă încărcată de semnificaţii tainice. Un gol 
plin. « Un gol în formă de Dumnezeu ». 
 Acum, la un an de la trecerea sa la cele veşnice, e vremea să umplem acel gol în 
formă de Dumnezeu, cu o alcătuire, cât de cât,  pe măsură. Primesc neîncetat « semne » 
şi « peceţi » ale trecerii sale, rămase încrustate în inimă şi în minte. 
 Iată, de pildă, scrisoarea primită azi, 27 octombrie în Sărbătoarea Sfântului 
Dumitrie cel Nou « Basarabov »,  de la un ilustru scriitor român, Alexandru Nemoianu  
care trăieşte acum în America şi pe care prietenia cu Artur Silvestri l-a marcat într-o 
copleşitoare măsură, încât nu poate vorbi încă despre aceasta. Textul său poartă 
numele :  « Aceşti sfinţi români » 
 
 (La un an de când Artur Silvestri  s-a făcut nevăzut de noi) 
« În foarte bună măsură fiecare  Neam are  un număr de Sfinţi ai lui. Ştim bine că Sfinţii 
alcătuiesc o ceată, sunt Neamul lui Dumnezeu, dar în timpul istoric dintre ei, unii sunt cu 
mai mare râvnă slăviţi de Neamuri. Şi această râvnă poate că desluşeşte mai bine ca orice 
firea Neamurilor, a fiecăruia dintre ele. 
Sunt Neamuri  ai căror sfinţi sunt războinici, luptători, foste capete încoronate, mari şi 
vestiţi lucrători de minuni, încă din vremea vieţii lor. Sunt Neamurile care au rost "mare" 
în timpul istoric; acele neamuri care făuresc ordinea lumii. Dar Neamul Românesc, nu 
asemenea sfinţi "ai lui" are. Sfinţii Neamului Românesc sunt atâta de sfioşi încât până şi 
sfinţenia şi-au arătat-o anevoie, codit, parcă ruşinându-se. 
Aceşti Sfinţi sunt: Sfânta Cuvioasă Parascheva, -  Sfânta Vineri -  şi Sfântul Cuvios 
Dimitrie cel Nou,"Basarabov". 
Aceşti sfinţi au fost nevoitori în taină şi în ascuns. Nevoinţa lor a fost doar către 
Dumnezeu, Cel în Treime Mărit, şi slava lor doar lui i s-a arătat în trecerea lor prin lume. 
Aceşti sfinţi doar îndelungată vreme după ce s-au făcut nevăzuţi celor rămaşi în lume, au 
fost arătaţi. Şi arătarea s-a făcut prin dezvăluire minunată arătată tot unor nevoitori. 
Cei doi sfinţi pomeniţi şi care cu mai mare râvnă sunt iubiţi de Români, s-au smerit pe sine 
pentru tot şi toate, pentru un "pui de găină". 
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Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, sunt cei care 
cu grabă ajută pe săracul ajuns la nevoie, pe cel pe care toţi îl uită, toţi îl alungă, toţi îl 
ocărăsc. Pe cel care smerit nu încetează să mulţumească, până şi pentru nevoile lui. 
Aceşti sfinţi sunt asemenea unui prânz  la vreme de sapă sau la vreme de coasă sau 
oricând. 
Prânzul simplu şi aproape fără nimica devine ospăţ împărătesc. 
Devine ospăţ, căci este întins pe ştergar curat, de cânepă aspră având cusut întrânsul 
aşchie sfântă. Devine ospăţ, căci se alcătuieşte din pâine zgrunţuroasă din grâu ales şi cană 
cu vin roş; daruri primite şi prin truda omenească întoarse ca daruri. Devine ospăţ, căci 
este pe iarbă   cu bună mireasmă, sub cer curat şi în dangăt de clopot care ne vesteşte că 
pururea drumul spre casă ne rămâne slobod: ieri, astăzi, întotdeauna.   
Alexandru Nemoianu. » 
 Mergând înapoi pe firul evenimentelor, de la acea dată fatidică, retrăiesc totul cu 
emoţie şi adâncă tulburare. E vorba despre corespondenţa electronică primită chiar din 
ziua respectivă, ori de a doua zi şi până astăzi,  rânduri care ne-au legat şi mai mult 
sufleteşte, ne-au îmbogăţit în durere şi ne-au îmbunătăţit,  întocmai cum a dorit 
iniţiatorul acestei mişcări spirituale. 
  Aici ar trebui să pun SFÂRŞIT. Dar e imposibil. Pentru că, sfârşitul 
continuă....Şi,  aşa cum spunea Arhimandritul Teofil Pârâianu de la Mănăstirea 
« Sâmbăta de Sus » - Făgăraş,  care ieri a trecut la cele veşnice : « Împlinind ceea ce ţi se 
cere, creşti în ceea ce faci ». Iar eu socot că, împlinind o datorie de conştiinţă, am 
certitudinea că  rostul meu, aici, abia acum începe, cu aceste evocări ale unui om care nu 
trebuie uitat cu nici un chip.  Şi nu vreau să mă dezleg de  lumea lui animată de setea 
veşniciei, până nu-i aduc un prinos curat dintr-o inimă palpitând pentru ROMÂNIA 
TAINICĂ. 
 
La un an de la plecarea prof. Artur Silvestri 
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VITRALIU ÎN FLĂCĂRI – AFORISMUL  
 
 

 PICĂTURI DE CLEŞTAR DIN IZVORUL FERMECAT AL GÂNDIRII 
CONSTANTIN VLAICU, FLORILEGIUL GÂNDIRII, - În volumul: 

„Îndreptar de terapie divină”, Editura Sinteze, Galaţi, 2009 
 
 
 
 

Universul gândirii umane e magma propice pentru a răsări cele mai minunate 
flori, unele cultivate, altoite minuţios, udate şi îngrijite, altele perene.  Şi totuşi, cât efort 
susţinut, câtă migală, câtă acribie îi trebuie unui scriitor ca să lepede tot balastul 
cuvintelor care nu exprimă nimic, pentru a ajunge la mult râvnita esenţă! 
 Aforismul, floare de spirit! Picătură de cleştar din izvorul fermecat al gândirii. 
Adeseori sufletul a fost asemuit cu un izvor fermecat din care ţâşnesc ori picură, stropi 
de har, fărâme de blândă lumină. Şi nu fără temei.  Căci, grădina omenească, fără apa 
spirituală a vieţii ar deveni lesne „pârloagă”. 

Constantin Vlaicu este un veritabil pontifex – cel care întinde punţi prin cuvintele 
– puţine şi temeinice, precum pilonii de poduri peste care trec apoi tancuri, maşini grele, 
atelaje şi oameni. 
 Şi cu cât cuvintele sunt mai trainice, cu atât mai mult dăinuie podul, iar podarul 
e mai mulţumit că şi-a îndeplinit misiunea, de a asigura trecerea, bunul mers al 
călătorilor spre ţinta lor vremelnică şi îndeosebi, spre cea veşnică. 
 Transfigurarea prin cuvântul scris, rostit, mimat sau doar intens gândit, dă 
consistenţă personalităţii umane.  
 Aforismul este precum firul de busuioc în apă – o sfinţeşte iar apa nu se mai 
strică. Apa sufletească în care pătrunde firul de busuioc poate fi tămăduitoare şi, în 
folclor s-a identificat cu apa vieţii, apa care readuce din moarte la viaţă, trezeşte duhul, 
suflarea din om, albeşte păcatul, înlătură orice rău. Cu ea se stropesc tâmpla şi uşorii 
bisericii, absidele, pridvorul, corul,  naosul şi pronaosul, altarul, icoanele, crucea, 
mormintele, fântânile, copacii, ogorul, temelia casei, cearceaful miresei, inelele de 
logodnă şi, îndeobşte, orice lucru făcut de mâna omului prin graţia divină. 
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 Din acest punct de vedere se poate spune că aforismul – îl poate sfinţi pe om, îl 
îmbunătăţeşte, îl edifică. 
 El aleargă ca vinul roşul prin vene, revigorează, tonifică. El e măsura de 
ambrozie întăritoare, vivificantă, dătătoare de puteri  şi culoare-n obrajii palizi, 
convalescenţi ai omului încercat de boală şi neputinţă. 
 El este ca mireasma de mirt, este uleiul ungerii dintâi şi al celei de pe urmă, 
dinaintea marii călătorii fără întoarcere. E lacrima de mir pe fruntea creştinului, 
prelinsă în formă de cruce.  

Exprimat sintetic, sub formă de scurtă reflecţie, calambur, cugetare, paradox, 
definiţie, panseu liric, axiomă, joc de cuvinte, ori mai explicit, mai desfăşurat, pe măsura 
ideii pe care-o conţine, aforismul are o singură finalitate: să trezească o stare de spirit. 
El poate fi ca un tablou cu nuferi al pictorului impresionist Claude Monet, care te 
introduce într-o atmosferă, producându-ţi bucurie estetică. 

Iar dacă este moralizator, el are menirea să îndrepte, fără să forţeze ferestre şi 
uşi deja deschise. El se vrea şi se lasă asimilat dintr-o suflare pentru ca apoi să fie 
meditat,  gustat, însuşit pe îndelete. 

Cu toate acestea, picăturile de gând ale lui Consatntin Vlaicu nu sunt doar simple 
jocuri de cuvinte, simple păreri pe care doreşte cu orice chip să le impună, cu riscul de a 
deveni nesociabil, ci sunt un original modus vivendi. 

Aceste principii morale prevalează asupra multor intenţii care ar putea impieta 
imaginea unei personalităţi integre. Aceasta implică o forţă morală şi chiar obligaţia, din 
partea educatorilor de a promova principiile morale, estetice universal valabile, ori cele 
impuse de starea actuală a beneficiarilor. 

Domeniul elitist, cultivat cu temei, tinereţea şi vigoarea spiritului, puterea 
intuitivă, sugestia, întoarcerea la esenţa acestui spirit, forţa vizionară cu care îşi 
defineşte convingerile, sunt premisele de la care porneşte şi ţinta spre care se îndreaptă 
autorul în demersul său aforistico-liric. Întemeiat pe aceste repere fundamentale, 
scrierile lui nu alunecă niciodată în derizoriu. 

Adept al „bibliotecii din turn” ca şi strălucitul său înaintaş din urmă cu aproape 
cinci veacuri, renascentistul Montaigne, conştient că, doar renunţând câştigi cununa de 
lauri şi gloria nepieritoare, autorul de faţă ne face o demonstraţie de forţă asupra 
chintesenţei spiritului uman, biruitor peste stricăciunea trupească şi deşertăciunea 
sufletească, în aceste două splendide cărţi de aforisme. Spunem renunţând pentru că 
autorul a ales partea bună a vieţii, s-a lepădat de vremelnicie în favoarea veşniciei. 
Puţini sunt în stare de asemenea sacrificii. Şi întraceasta, autorul ne trimite la mitul 
Meşterului Manole care exprimă integral înţelesul profund al actului de creaţie şi al 
sacrificiului. Creaţia este de fapt, act de tensiune, de luptă, pretinzând dragoste şi 
menire. Iar creatorul, din orice domeniu al culturii ori al artei este o „ipostază” a 
aceluiaşi Unic Zidar care a creat  „cerurile şi pământul”, toate câte sunt pe cer, 
deasupra lui, pe pământ, pe ape şi sub ele. 

Într-o virtuală arcă a lui Noe, Constantin Vlaicu ar îngrămădi câte un pic din 
înţelepciunea lumii, o educaţie sănătoasă, o morală fără cusur, filonul estetic din fibrele 
intime ale omului, precum şi categoriile morale: binele, adevărul, cinstea, corectitudinea 
şi, nu  în ultimă instanţă, iubirea. 

Cu această corabie, şi-ar face avânt şi ar vâsli înspre larg, după formula „Duc in 
altum!” – Înaintează în larg! – până la  un eventual tărâm al făgăduinţei, iar nu spre 
naufragiu. Şi după nopţi şi zile de vâslit, ar ajunge pe undeva, în preajma Bibiotecii din 
Alexandria, cea care ascunde toate tainele lumii, unde şi-ar reclădi identitatea, averile, 
şi-ar recăpăta puterile din fărâmele de vitralii spirituale care străjuiesc edificiul 
cunoaşterii şi al înţelepciunii omenirii. 
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E mult, e puţin? E de invidiat, cu o invidie admirativă, caldă, sănătoasă ca o 
invazie mătăsoasă de tandreţe pe relieful obrazului. 

Constantin Vlaicu este un privilegiat. El ştie că nu e niciodată singur, că undeva, 
îl veghează, prietenul său, îngerul din singurătate, însoţitorul, bodyguardul, veghetorul, 
sfătuitorul, vestitorul, împărţitorul de haruri de la Duhul Sfânt, cel care-i răspunde la 
întrebările nepuse, sau tace exact atunci când trebuie, ceea ce e o adevărată artă. 

Colocviile sale cu acest înger sunt, de fapt, solilocvii. Sunt disputele şi împăcările 
cu sine, rodul meditaţiilor, contemplărilor în propria oglindă sufletească. Sunt dioptriile 
lui prin care vede realitatea, aşa cum e şi nu aşa cum ar trebui să fie. Iar diferenţa dintre 
ceea ce se află şi ceea ce ar trebui să fie în loc, este copleşitoare, plină de miez, 
tulburătoare, fascinantă, frustă, genuină, tainică. Sunt stalactitele şi stalagmitele 
formate timp ce câteva zeci de ani, pe care cititorii – speologi îl află cu  mici ţipete de 
încântare ori amuţiţi de bucuria neaşteptată a descoperirii. Uneori cu reveria pe care ţi-
o procură visul, speranţa, iubirea, dorul, nemărginirea. 

Surprinşi de aceste comori nestemate, ei se adâncesc în căutarea filonului de aur 
sau a bulgărului de diamant ascuns între roci milenare. 

Şi în susurul de izvor infiltrat care-şi face loc cu aceeaşi asiduitate în meandrele 
străvezii cu nuanţe spectrale, ai putea ghici undele de regret, picăturile de lacrimi 
căzând  pe inimile infertile care, în felul acesta rodesc cel mai frumos fruct : Iubirea! 
 Preocupările introspective, dublate de o privire reflexivă asupra împrejurului se 
constituie într-un fericit mijloc de cunoaştere, aproape iniţiatică a rosturilor omului pe 
pământ şi dincolo de realitatea pământească, dincolo de prag, de unde începe adevărata 
viaţă. Constantin Vlaicu este un bun cunoscător al naturii şi, mai mult decât atât, este 
un iubitor de natură, pe care o apără în orice împrejurare. De aici izvorăsc toate 
simţămintele sale, din această empatie, înfrăţire aproape organică, cu natura în care s-a 
dezvoltat armonios precum stejarii-fârtaţi în preajma cărora, el stă de strajă, la porţile 
pădurii. 
 Dincolo de orice mistificare, de orice mască de moralist, se află, îndeobşte, arta de 
a rămâne tu însuţi în orice împrejurare, ceea ce implică, fără doar şi poate, o mare doză 
de curaj, eroism, tenacitate, suflu dramatic viguros şi o perfectă onestitate. 
 Aceste lecţii de virtuozitate morală şi de integritate spirituală nu se poate să nu 
câştige adepţi. În fond, e ca şi cum te-ai afla la confesional, tu şi reprezentantul lui 
dumnezeu în Sfânta Taină a Spovedaniei unde, regula de aur este că nu trebuie să te 
minţi pe tine însuţi, căci, acest fapt reprobabil ar însemna că-L minţi pe Dumnezeu, ceea 
ce e, moralmente şi practicalmente, imposibil. 
 Ca să fii moralist, trebuie să ai însă, capacităţi de antropolog, apoi de psiholog,  
de naturalist, de ecologist, de sociolog şi de  fin analist. 
 Omul e un teritoriu foarte vast de cunoaştere. E un fel de terra incognita pe care 
o străbaţi pas cu pas, fără să bănui câte hrube, câte hârtoape pot să te pândească şi câte 
surprize neplăcute, la orice colţ. 
 E o adâncire în natura umană, o explorare neîncetată a fiecărei celule. Şi munca 
de cercetare nu se sfârşeşte niciodată pentru că îţi  dai seama la un moment dat că, deşi 
ai stat alături de cineva o viaţă întreagă, poţi avea surprize. 
 Şi acest lucru ni-l evidenţiază Constantin Vlaicu în suita de  gânduri aforistice la 
care facem referinţă, dar nu numai aici, ci în orice împrejurare a vieţii, prin natura sa 
intimă de om al muntelui. 
 Vechi eresuri, tâlcuiri, un limbaj metaforic, parabolic, eliptic uneori de subiect 
ori de predicat, adeseori cu tentă de panseu liric,  - o avere chivernisită într-o viaţă în 
lăcriţa din piept, pe care uneori o expune ca pe exponatele la un târg universal, cosmic, 
în care găseşti de toate, de la stele şi lună, la îngeri. Un autor ale cărui cămări şi 
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hambare sufleteşti sunt doldora de bucate în sorturi diverse şi de bună calitate. Şi totuşi, 
o realitate inspirată, modernă, spontană, cu abilităţi pedagogice, pe un fundal simplu şi 
transparent, bine configurată artistic în picături de rouă de gând, răsare pe câmpiile 
mănoase ale paginilor acestor cărţi. 
 Autorul lor îşi face un locşor printre puţinii gânditori reprezentativi ai acestei 
spumoase specii literare, atât de rare şi valoroase : Montaigne, Emerson, Saint Exupery, 
La Rochefaucauld, Jules Renard, toţi moraliştii francezi, eneglezi,  şi printre panseiştii, 
cugetătorii români în frunte cu Anton Pann, Călinescu, Iorga, Marin Voiculescu, Petre 
Ţuţea, Nicolae Steinhardt, prinţul Monsenior Vladimir Ghika şi mulţi alţii. Ei îţi pot 
oferi răgazuri de cuminte desfătare intelectuală, spirituală, estetică, hrană utilă şi 
revelatoare pentru orice cititor cu bun gust şi apetenţă pentru valorile adevărate. 
 Contactul permanent cu pământul, natura, dar şi cu oamenii, în oferă prilejuri 
de reflecţie asupra problemelor fundamentale care au frământat din totdeauna mintea 
umană: naşterea, viaţa, moartea, libertatea, adevărul, etc. 
 Urmărindu-şi meandrele de gând până la un eventual luminiş fiinţial, autorul 
străbate ţinuturi virgine în care intră cu sufletul smerit şi în vârful picioarelor, să nu 
stârnească duhurile potrivnice. Şi totuşi, câtă armonie în sunetele clavirului, pe care, 
degete nevăzute, alunecă hieratic! Aceste şoapte de spus tainic, la urechea celui aflat 
alături! Stări de spirit traduse în formule lapidare, cu accente umaniste şi cu o anume 
neofilie – deschidere către tot ce e nou, chiar dacă se dovedesc lucruri efemere, căci şi 
din lucrurile efemere se pot naşte cele veşnice. 
 Unitatea omului ca entitate în sine, nu poate fi sfărâmată, însă trebuie pusă în 
relaţie cu un oarecare asociaţionism, căci toate lucrurile şi fiinţele sunt legate între ele 
prin similitudini. Undele gândirii se pot întinde pe teritorii extrem de vaste şi nebănuite, 
acolo unde fiinţa, luată în mod singular, nu poate ajunge. Pe aceste unde ale închipuirii, 
pluteşte ori zboară-n volute, inspiraţia poeţilor, a creatorilor de orice fel şi chiar a 
savanţilor, pe temeiuri exacte, abstracte însă. 
 Atent la învăţăturile firii, fără ascunzişuri, cu sufletul aşezat frumos pe o tavă de 
aur, acoperită cu brocarturi scumpe, Consatntin Vlaicu te invită să guşti şi să te 
desfătezi din bucuria noului veşnic, izvorâtă din tainiţele proprii, din atât de complicata 
natură umană, să te străduieşti să o înţelegi, să o accepţi, să o aduci fără să pară că o faci 
dinadins, să o ridici la demnitatea de fiinţă cugetătoare, diferenţiată de celelalte făpturi 
exact prin această capacitate de gândire. Iată o artă desăvârşită pe care autorul de faţă o 
practică în felul său discret şi hotărât, profetic şi cât se poate de realist. 
 Viaţa socială, prin aspectele ei variate oferă şi determină anumite modele, şi aici 
condiţia umană este nelimitată. Spiritul iscoditor al moralistului, al panseistului, nu 
trebuie decât să le selecteze, să te treacă prin nivelul său de înţelegere şi toleranţă, să le 
transpună literar şi artistic. 
 Selecţia de faţă se înscrie între meditaţia filosofică, analiza psihologică şi 
înţelepciunea morală la care se adaugă un anume grad de tensiune emoţională şi o 
expresivitate proprie. 
 Din nefericire, vremurile nu sunt întotdeauna prielnice gândirii. Ele te silesc să 
acţionezi mai degrabă cu instrumentele pe care le posezi şi care îţi pot deveni arme de 
luptă ori  numai scuturi. 
 Şi totuşi, o întreagă pleiadă de gânditori de la Iordache Golescu, Miron Costin, 
Gh. Asachi, Dimitrie Cantemir, Antim Ivireanu – cu ale sale Didahii, Ion Budai 
Deleanu, Dimitrie Ţichindeal, gânditorii progresişti Ion Heliade Rădulescu, Grigore 
Alexandrescu, Mihail Kogălniceanu, Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu, Aron Pumnul, 
Dimitrie Bolintineanu, C. Negruzii, Simiuon Bărnuţiu, Andrei Mureşanu, Vasile 
Alacsandri, B. P. Haşdeu,  care s-au afirmat pe tărâmul luptei pentru unitate naţională 
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şi dreptate socială, apoi gânditorii filozofi : Vasile Conta, A. D. Xenopol, C. Rădulescu- 
Motru, P.P. Negulescu, Mircea Florian, Mircea Vulcănescu, D.D.Roşca şi în sfârşit, o 
sumă întreagă de scriitori, poeţi şi dramaturgi, eseişti, care şi-au exprimat gândirea  
aforistică în proze, poeme, piese de teatru, eseuri ori în publicistică, au fost seduşi de 
această specie literară. De fapt, orice operă conţine intrinsec, ceva din gândirea celui 
care a realizat-o. 
 De asemenea, o pleiadă de gânditori clasici ai culturii române moderne printre 
care Blaga, Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Constantin  Noica,  Nae Ionescu, Eugen 
Ionescu, Emil Cioran, spirite novatoare, cu largi deschideri spre  orizonturile 
cunoaşterii, au lăsat omenirii seminţe de cuget în câmpul nesfârşit al literaturii. 
 Aproape nu e scriitor ori cărturar să nu fi fost atins de filonul de gând, fie istoric, 
filozofic, liric, aceasta făcând parte din permanenţa spiritualităţii omeneşti. 
 De o densitate maximă, cu o exprimare lapidară şi de o savoare pe măsură, 
aforismul s-a bucurat de adepţi din totdeauna şi de pretutindeni. 
 În virtutea preferinţei pentru această specie literară, agreabilă, educativă sunt şi 
ecourile de gând picurat în inimi flămânde de către Constantin Vlaicu. 
 De la parafrazarea pericopelor biblice  la înţelepciunea populară, tezaurul de 
spiritualitate al românilor, la istoria neamului, la apărarea şi protejarea vieţii pe 
pământ şi iubirea naturii şi creaturilor lăsate de Dumnezeu la  trimiteri livreşti la 
literatură şi interpretări proprii  precum şi la  alte referiri livreşti foarte frecvente la 
versuri eminesciene, bacoviene, la balada „Meşterul Manole” şi la alţi autori. 
 De altfel este dificil să fii cu totul original fără nici un fel de ingerinţă, când până 
şi dicţionarele sunt locuri comune! E ca şi când ai pribegi prin deşert şi ai conversa cu 
tine însuţi până la delir, până la vederea Fetei Morgana. 
 Teme majore din zona categoriilor filozofice şi a moralului, precum: Adevărul, 
aproapele, sacrificiul, Omul, ascultarea, Binele, Lumina, cunoaşterea, Timpul, 
Dreptatea, Materia, nimicul, durerea, ignoranţa, destinul, dragostea, prostia, fericirea, 
demnitatea, gândirea, inima, singurătatea, răul, dorul, memoria, inspiraţia, 
înţelepciunea, raţiunea, moartea, se regăsesc cu precădere în Florilegiul gândirii sale. 
 Alte teme sunt din sfera esteticului şi ele vizează : frumosul, gustul şi bunul gust, 
sensibilitatea estetică.  
 De altfel, sfera culturii, artei şi educaţie ocupă un loc considerabil în aceste pagini 
suculente, pline de miez şi de înţelepciune.  
 Şi între toate acestea, parcă întrepătrunse dar şi distingându-se, aforismele din 
spaţiul sacru al divinului sunt cele mai adânci, mai profunde, mai pline de miez. 
Subscriem şi noi, spunând că a parcurge aforismele, apoftegmele unui înţelept, 
înseamnă a pătrunde în gândurile, în intimitatea lui cea mai sfântă.  
 Constantin Vlaicu ne-a îngăduit să-i pătrundem gândurile şi intimitatea, cu 
naturaleţea şi deschiderea pe care numai prietenia, comuniunea electivă, ţi le pot da, 
considerându-ne spirite congenere, drept pentru care îl mângâiem pe gând, pe cuvânt, 
mulţumindu-i cu reverenţa cuvenită. 
 Într-un zbor sub formă de pasăre, Constantin Vlaicu  şi-a atârnat visele, care, 
iată, se întrezăresc ca nişte puncte minuscule, dincolo de linia orizontului spre patria 
cerească – nemuritoarea limbă română în care locuim, aşa cum spunea Nichita – ca într-
o duminică. 
 

Negreşit, gesturile sunt o oglindă a sufletului!  
Mai mult - gestul sincer şi delicat reliefează o anume nobleţe sufletească, ce nu poate 
sălăşlui decât în fiinţe cu dragoste pentru aproape şi pentru Dumnezeu. Să aflăm cu toţii 
bucuria de a oferi daruri semenilor noştri şi satisfacţia oferită de fapta bună, ca o 



 23 

încununare, sau o împlinire a fiinţei umane, raportate la misiunea vieţii, dată de 
Dumnezeu! 
 
 
 
Câtă dăruire de a da măreţie lucrurilor mărunte! E precum  munca unui artizan, a unui 
căutător de perle în stridiile aparent banale pe dinafară, dar care ascund comori de 
nepreţuit. 
 
      * 
           E  foarte multă tristeţe în jurul nostru iar nepăsarea cu care păşim prin viaţă şi 
superficialitatea cu care tratăm problemele celor  lipsiţi de mijloace de trai, nu ne pot oferi 
acel sentiment pe care  puţini îl cunosc, acea bucurie sufletească creată de binele ce-l 
oferim celor ce au nevoie de el.  
 
 
      * 
               Vremurile ce le trăim nu preţuiesc fapta bună; de multe ori ea chiar îţi aduce 
neplăceri, şi cred că Dumnezeu este Singurul ce o  mai poate judeca şi preţui; am devenit 
extrem de insensibili iar cei ce acţionează cu sufletul, cei care cunosc valorile morale, şi 
acţionează la fel…. sunt tot mai puţini. 

Frumuseţea şi delicateţea unui suflet  sunt rare în această lume tot mai mult 
dominată de fapte preponderent rezultate al celor mai diverse interese, unde generozitatea 
şi  credinţa în fapta bună  îşi pierd esenţa  şi devin elemente derizorii ale vieţii cotidiene. 

Cât de misterios este pentru mine adâncul acela de unde izvorăşte poezia...mă 
uimeşte şi în acelaşi timp mă fascinează existenţa lui. 

Câte mistere poate avea psihicul uman, că nu reuşim să ne înţelegem noi pe noi 
înşine, şi mai dorim să-i înţelegem pe cei din jurul nostru.... 

Şi câte alte comori sufleteşti nu vom putea descoperi, dacă vom citi cu luare 
aminte  segmentul de suflet care ni se  pune acum la dispoziţie cu generozitate şi 
afecţiune. 

18 IANUARIE 2010 
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Exegeză 
 

FILE DINTR-UN JURNAL IMAGINAR – ALEXANDRU NEMOIANU 
 
 M-am întrebat adeseori, ce-i face pe scriitori să-şi noteze gândurile? Ce nevoinţă 
imperioasă îi mână să aştearnă cuvinte, pe care nu le-ar rosti nimănui? 
Nevoia de ordine, de structurare a ideilor, se stivuire a simţămintelor pentru a nu se 
pierde pentru totdeauna…Nevoia şi, în acelaşi timp neputinţa de a comunica deschis, 
celor din jur, despre ceea ce-i asupreşte şi-i frământă? Oricum, hârtia, iar acum ecranul 
calculatorului sunt cei mai buni interlocutori.  Cu ei faci schimb de păreri, de iluzii, de 
afecte, intri în polemici pe care nu le sfârşeşti niciodată, lor le dăruieşti tăcerile tale din 
nopţi feriale ori festive pentru că ştii că nu te trădează.  
 Jurnalul interior, chiar dacă nu e aşternut pe hârtie ori pe suportul electronic are 
darul de a-ţi dărui starea aceea propice creaţiei, te pregăteşte pentru un nou început, 
pentru un nou capăt de lume şi spre o viaţă în care intri sfios, desculţ şi cu simţurile în 
alertă, sperând că vei găsi răspunsuri la întrebările pe care, poate, nu ţi le-ai pus 
niciodată… E un tărâm mirific de cercetat şi colindat, de făcut săpături,  în care, la orice 
pas, poţi întâlni…neprevăzutul. Persoane şi locuri necunoscute care abia aşteaptă să-ţi 
intre în căuşul inimii şi să se instaleze acolo. 
 Frânturile de jurnal ale cărturarului Alexandru Nemoianu, nu fac excepţie. 
Inserţii reale în oniricul recurent, un amestec de meta-întâmplări cu iz de poveste, 
personaje  care şi-au pus amprenta asupra personalităţii sale,  frământări şi gânduri 
care nu-i dau pace, toate acestea învoalate în tulul unduitor al perdelei de fum siniliu, al 
amintirii… Amintiri prezente, spune autorul….amintiri din viitor, spunem noi, după 
celebra carte omonimă. 
 Ele au meritul extraordinar că-l relevă cu fidelitate pe autor, pentru că, niciunde 
nu e scriitorul/poetul mai autentic decât în confesiunile de tip jurnalier. 
 Atemporale şi aspaţiale (fapt neobişnuit la un Jurnal obişnuit, unde sunt notate 
cu acribie data, ora, minutul, locul însemnărilor!) – notaţiile lui Alexandru Nemoianu  
sunt, după propria mărturisire: „Întâmplările se petrec în jurul meu, în „locul tăcerii", în 
amintirea prezentă, în „mlaştină" şi aiurea. 
Aici sunt lucruri care se întâmplă, s-ar putea întâmpla, s-ar fi putut întâmpla, ar fi trebuit 
să se întâmple, sau, care nu s-au întâmplat. Am fost lovit spunând gând de taină şi deci voi 
spune taina în gând.” 
 Să purcedem, aşadar, „în jurul” prezenţei sale, „în locul tăcerii”  şi „în amintirea 
prezentului”, pentru a-l cunoaşte aşa cum este. 
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 „Mlaştina” de care  vorbeşte Alexandru Nemoianu  este lumea înconjurătoare din 
care omul doreşte să evadeze, să se înalţe, să acceadă spre o treaptă nouă a existenţei în 
care să se simtă liber pe deplin, gata oricând să ia lumea de la capăt, ori, mai sigur, să-şi 
pregătească zborul cu minuţie, spre lumea cea adevărată, cea care doar în vis e perfectă.  
 Nu numai locurile sunt neobişnuite, dar şi personajele, aşa cum mărturiseşte 
scriitorul: „Sunt felurite personaje: eu, "dihania", "popii" "trogloditul" (un popă), 
"drăgălaşa" (nevastă-i hâdă), "Chioruşul" (iar un popă), „Ţăcănitul" (alt popă), "câţă" 
,"Modestul","Blândul". 
 Faptul că persoanele nu au nume, nici comun, nici propriu, ci doar poreclă, 
aminteşte de lumea copilăriei, a meleagului natal, unde, cu toţii aveau câte una şi erau 
recunoscuţi doar după ea şi mai puţin cu datele din actele oficiale şi copiile legalizate.  
 Autorul manifestă  o dexteritate rară de a muta planurile şi personajele, de fapt, 
întreaga lume e stăpânită de închipuirea sa (cum altfel?)  şi sare adeseori (poate într-un 
picior?) în diferite colţuri ale lumii, după cum îi dictează gândul, care, singur e suveran 
pe sine. Desfacerea gândului în părţi componente, mai precis în fărâme, are darul  de a 
releva amprentele (ori poate stigmatele?) pe care le-au lăsat anumite întâmplări, 
zeificate icoane pe scoarţă. 
 Pornind de la faptul cotidian, ţintind amănuntul revelator rămas în conştiinţe şi 
inimi, fiecare istorisire, oricât de mică, are o morală pe care autorul şi-o impune drept 
pildă a înţelepciunii cu care s-a căpătuit de-a lungul anilor şi teritoriilor, mai mult sau 
mai puţin închipuite, străbătute, cu sau fără însoţitori. Pentru că, persoanele din jur, 
mai mult încâlcesc gândurile, le tulbură, le amestecă şi  nu e de mirare că scriitorul 
doreşte cu disperare singurătatea, intimitatea gândului rostit sau scris. Acesta e, poate, 
cel mai de nădejde prieten. 
 Dominant este tonul ironic şi adeseori auto-persiflant, care îi e propriu 
scriitorului. Fără humorul sănătos, cu gustul  dulce-amărui de migdală, degajat din 
ironia acestor întâmplări, mai mult sau mai puţin reale, el s-ar pierde în elucubraţii, 
vorba domniei sale, „sterile”. Doar un fin observator al realităţii poate surprinde cu 
atâta acuitate, amănuntul semnificativ al lucrurilor  şi evenimentelor care-l asaltează şi-l 
agresează în aceeaşi măsură. Agresiunea  permanentă asupra psihicului se manifestă în 
cele mai neaşteptate împrejurări şi  ea se transfigurează în stări pe măsură, iar după ce 
le prepară alchimic în retortele inimii, le scoate la iveală. 
 De ce se simte  omul zilelor noastre atât de primejduit în jungla oraşului, în 
marea de oameni în care se trezeşte  tot mai singur? 
 Parabola existenţei, nevoinţa cunoaşterii ori dependenţa de gând şi idee, sunt 
paradigmele omului modern. 
 Uneori, asuprit, scriitorul devine necruţător şi în dorinţa ieşirii din cerc, sparge 
cu satârul învelişul convenienţei, de care oricum nu ţinea seamă. E de fapt, o stare de 
legitimă apărare, de necesitate şi de urgenţă, în acelaşi timp. Cine să le înţeleagă pe 
toate? Poate nici el, care se zbate între  înţelegere-toleranţă şi între  respingere-
înstrăinare.  
 Adeseori, scriitorul simte nevoia unei guri de aer proaspăt şi atunci face o pauză, 
îşi ia un răgaz ca să-şi pună în ordine ideile. El demască sistemul corupt pe toate treptele 
dezvoltării şi accederii umane.  Carisma lui e justiţia absolută, care ar trebui să umble-
ncălţată în conduri de aur şi nu în saboţii de lemn, făcând un zgomot asurzitor pe 
pardoseala de marmură crudă a gândului. 
 „Dar ce e adevărul?” se întreba Pilat din Pont în faţa evidenţei lui.  
 A te ascunde de  realitate (până când?) e apanajul celor slabi, care nu pot sta 
drepţi în picioare. Cine nu va avea credinţă – se spune în Scriptură – nu va putea sta 
drept în picioare, se va clătina. Autorul acestui jurnal doreşte cu ardoare să rămână 
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drept,  să se aşeze stavilă împotriva curentelor înşelătoare şi unduitoare care-l învăluiesc  
pe om din toate părţile. 
 Pentru conştiinţa autorului, trecerea „probei de foc” – este semn că omul din faţa 
lui este slujitor al Cuvântului. 
 Asociaţii de idei iscă noi paradigme şi noi portrete, de pildă, al celui care  
„Umblă aplecat de şale şi cu figura severă a celui care nu pricepe nimic şi care critică totul. 
El confundă temperamentul cu inteligenţa şi greşeşte grav.” 
 Alexandru Nemoianu creionează tipologii, caractere, şi mai puţin personaje reale, 
chiar dacă pleacă de la exemple cât se poate de autentice.  
 Unele secvenţe tip blitz, sunt de un lirism tulburător: „La poarta Jaffa se termină, 
sau începe, bulevardul Ben Yehuda. Întâlnire între  efemer şi  statornic. Bulevard larg, viu, 
voios şi sofisticat. Cei care au magazine acolo fumează ţigări  al căror fum este vertical.” 
 Autorul descrie locul de taină al întâlnirilor personajelor în chip ironico-hazos: 
„Vechea practică a adunării în 'piaţă" şi vestirii adevărului  se continuă în statul "la 
poartă" azi trecut în univers electronic. Asemenea "stat la poartă" alcătuieşte 
"statornicul". Acolo îngăduie el că fapta să fie vestită şi reamintită şi acolo face el turn de 
pază "locului" şi "persoanei". Cei buni  agrăiesc cu el într-un gând…” 
 Cine are darul citirii printre rânduri a acestui limbaj criptat, îşi va da, sigur 
seama că e vorba despre întruniri culturale şi spirituale, pitoreşti, la ceas de taină, într-o 
anumită locaţie pentru dezbaterea anumitor idei şi probleme care-i frământă.  
 "Locul Tăcerii" s-a întemeiat sub gândul bun al credinţei, bunului simţ, 
statorniciei. (…) Atunci când "mlaştina" a căzut sub puterea  lemurienilor "locul tăcerii" 
s-a ştiut apăra cu străşnicie. Ajuns osârduitor al său "Stăpânul" a stat neclintit. Nu era 
vorba de dibăcie era vorba de credinţă, nădejde şi dragoste şi închinare până dincolo de 
mormânt pentru "loc" şi "persoană". Nici nu putea fi altcum căci trupul s-a făcut parte  
din Trup!” 
 Din  această galerie de personaje  devenite arhetipuri, se desprinde figura 
luminoasă a celui numit „Domnul”: „La <locul laudei> îl văd pe <Domn>, pe feciorul lui, 
şi pe prieteni ai lor, slăbit fizic, dar nu mental, <Domnul> inspiră tărie şi linişte. La slujire 
este prezent şi <Smeritul>. <Locul laudei> devine tărâm mântuitor ».  
 Nu o dată, autorul părăseşte tonul persiflant ori autoironic şi se confesează 
dureros de sincer interlocutorului imaginar, cititorului virtual : «  Încep un nou jurnal 
sub titlul generic, <Zorile>. Îl încep sub semnul unei profunde depresii. Cauzată de 
agitaţia, probabil şi acuma văd, exagerată a ultimelor luni, a "grijilor" de care mă las 
copleşit fără rost. Este o depresie enervantă şi mai rău rezultatul unui mod de 
comportament copilăros şi răzgâiat.” 
 Fraze scurte şi concise, gânduri sincopate, notaţii  fugare, scot la iveală 
simţământul puternic religios, încrederea în Divinitate şi în Maica Domnului, de fapt, 
adevărata ipostază a omului Alexandru Nemoianu: “Depresia pare să dea înapoi. Nu am 
indoială că este ajutorul Maicii Domnului căreia m-am rugat cu lacrimi.” 
 Permanenta legătură cu vatra în care şi-a scăldat amintirile  primilor ani, îl face 
pe Alexandru Nemoianu să trăiască acut evenimentele de acolo, chiar dacă se află la mii 
de kilometri distanţă. Persoanje şi imagini din locurile sfinte în care şi-a dus existenţa în 
prima parte a vieţii, stăruie şi par mai vii ca oricând. Le cheamă cu gândul, cu 
închipuirea, cu vorba, cu lacrima şi, mai ales glasul credinţei în Dumnezeu şi în semenul 
său din Banatul montan unde odinioară a trăit cele mai fericite clipe. Şi acum, veşti de 
acasă îl străbat direct în fibrele inimii şi le trăieşte cu cea mai mare acuitate: “Aflu că a 
murit mama vecinei din Borloveni Iuliana, pe nume Solomia. O femeie buna şi dedicată 
familiei ei. La Borloveni şi pentru cei care au cunoscut-o, lipsa ei va fi simţită.” 
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 Inserţii filozofice, de tip axiomatic şi panseistic răzbat peste tot în scrierea lui 
Alexandru Nemoianu: “Adevărul, în consecinţa lui practică, rostit de învăţaţi, rămâne 
potenţial şi teoretic până când este acceptat de popor. Acest accept nu înseamnă o 
"alegere", un plebiscit, înseamnă trăirea adevărului şi mărturisirea că el este viu.” Ori în 
alt loc: “Sfantul Maxim Marturisitorul spunea: "Învăţătura cea multă, neplecată fricii de 
Dumnezeu, rodeşte mândrie”. 
Rostul suferinţei în lume este de a înnobila şi ilumina condiţia căzută a omului. 
Una dintre cele mai penibile ispite omeneşti este cea de a "lupta" contra răului de ieri şi de 
a sta complice la cel de azi.” 
 Reflecţia filozofică îi este proprie autorului şi ea este intarsiată peste tot în 
Jurnal, împetită cu reflecţia morală şi cea spirituală: “Penibilă şi patetică  este confuzia 
dintre "majoritate" şi Adevăr. Între aceste două  noţiuni nu există nici o legătură. Din 
contra, cel mai adesea "majoritatea" este determinată în păreri de modă şi de către putere 
care, tot cel mai adesea, sunt antitetice adevarului. Adevărul absolut s-a aflat în cea mai 
critică "minoritate",  foarte  adesea şi nu a fost  vreodată "minoritate" precum cea a 
Răstignirii.” 

Autorul creionează portretul fizic şi spiritual al unui înalt prelat: “Vorbesc mai 
mult cu bunul Arhiepiscop Nathaniel. Răbdarea şi delicateţea lui sufletească sunt 
copleşitoare. (...) Arhiepiscopul este singular prin credinţa ce o are  şi modul exemplar în 
care o trăieşte.” 
 Nu arar, Alexandru Nemoianu face referire în însemnările sale la politica 
mondială, în special la  cea americană. Totodată, după o notiţă despre America, face 
saltul în Tibet: “19 Martie, 2008 - Atacurile împotriva lui Barak Obama devin tot mai 
virulente. Se foloseste un soi de rasism "ascuns" , dar care răscoleste şi activează toate 
stereotipurile rasiste. Una dintre acuze este  în forma "dovedirii negativiului", "loialitatea 
lui către Israel nu este dovedită".(...) 
Economia americană  gâfâie la marginea prăbuşirii, dolarul a ajuns valută de mâna a 
doua, bursa oscilează  isteric, bănci cu nume predestinate se prăbuşesc. 
În acelasi timp războiul  din  Irak, de care a profitat exclusiv  Israelul, continuă demenţial, 
prestigiul SUA este  în latrină şi armata americană este deşirată. 
Este posibil ca expansiunea americană să îşi fi atins limitele şi să se afle pe pantă 
descendentă. Va fi nevoie  ca sistemul să se <reinventeze>. 
 
În Tibet trupele chineze înnăbuşesc o revoltă a celei mai paşnice populaţii din lume. În 
nordul Kosovo trupele NATO înnăbuşă o revoltă a Sârbilor care, au reuşit sistematic să 
enerveze pe toată lumea la punctul de a nu mai avea niciodată <dreptate>”. 
 Totodată are şi observaţii teologice pertinente legate de Biserică şi de funcţia ei 
spirituală şi socială, dar mai ales de importanţa Sfintei Liturgii şi a Sfintei Scripturi:  
“În viaţa ortodoxă, Sfânta Liturghie  a avut şi are loc principal. În momentele de criză 
acolo au alergat pentru îndemn şi nădejde credincioşii şi nicicând nu au făcut-o în zadar. 
Sfânta Scriptura este izvor de  viaţă. Fiecare cuvânt cuprinde adâncuri de înţelegere fără 
sfârşit, din neam în neam şi din  veci în veci”. 
 Totodată, autorul nu se fereşte să facă observaţii personale în legătură cu 
economia S.U.A. şi, în general, cu soarta politică şi economică a lumii: “Economia SUA 
este în zdrenţe. Ne apropiem de fascism pe faţă.” 
 Alexandru Nemoianu nu rămâne nicicum indiferent la situaţia românilor din 
America, în chip deosebit, al celor păstrători ai modelului existenţial românesc, printre 
care, se află, fără îndoială şi domnia sa:     

“Citesc cu atenţie comunicatul dat la capătul vizitei în Bucureşti a unei comisii de 
"dialog" condusă de Arhiepiscopul Nathaniel şi scrisoare lămuritoare. Vizita şi-a atins 
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scopul:  relatii cuvincioase între Episcopia "Vatra" şi Patriarhia Română dar  răspicată 
afirmare a identităţii şi mersului istoric al comunităţii Românilor-Americani, parte a Lumii 
Noi dar păstrători ai modelului existenţial românesc”. 

În sprijinul afirmaţiei sale, are următoarea notaţie: “Lucrez la adunarea de 
materiale pentru viitoare "Buletine Informative". Caut să adun materiale care promovează 
informaţii de bază şi  identitate Româno-Americană. 

Rostul "Buletinului" este de seamă mai ales în condiţiile în care există o criză de 
"personalităţi" în cadrul comunităţii.” 

Inserţii  de bun simţ cu caracter teologic, străbat lucrarea şi dovedesc, o dată în 
plus că Alexandru Nemoianu este un bun cunoscător al Bisericii din care face parte:  “În 
Epistola catre Romani a Apostolului Pavel, capitol 9, mulţi cred că se vorbeşte despre  
predestinarea, "alegerea" , cutărui neam. Nimic mai greşit. O asemenea înţelegere este o 
amăgire efectiv până la iad pentru cei care ar crede în “predestinarea" cutărui neam. 
Sfântul Apostol face o dezvăluire  despre Lucrarea Dumnezeiească, din şi în veşnicie, 
lucrare întotdeauna desăvârşită întru Iisus. În acea Lucrare, de nepătruns în Prea Sfânta 
ei desăvârşire, trebuie să nădăjduim. În special este arătat că mântuirea nu este din 
injuncţii ale fariseilor sau din lucrările "legii", ea este din credinţa în Iisus şi mila  lui 
Dumnezeu. 
(27 martie  2008) 
În Sfintele Taine lucrurile materiale, apa, vin, pâine, sunt mijloacele  de arătare  ale 
Duhului. În acest chip Sfintele Taine ne lămuresc Întruparea, prin care Hristos s-a 
îmbrăcat în trup spre a vădi Dumnezeirea şi ele (Sfintele Taine) ne vestesc mântuirea şi 
slava ce o vor primi cele văzute  în desăvârşire,"apoctastasis". 
Sfintele Taine, la fel ca şi Biserica, au chip văzut şi nevăzut. În fiecare Taină se află un 
chip văzut şi un dar duhovnicesc nevăzut. 
Sfintele Taine sunt întotdeauna "personale" şi în  "comuniune", arătând iubirea 
desăvârşită a lui Dumnezeu pentru toate şi pentru fiecare.” 
 Istorie, cultură, religie, filozofie, politică, artă – un univers complex care nu i-a 
rămas străin autorului şi de care este legat în scrierile sale: “Întocmesc împreună cu 
David O.  numarul  Aprilie-Iunie, 2008 al Buletinului Informativ. Este un numar care 
adresează  anul 1848 şi personalitatea lui Avram Iancu, semnificaţia lor pentru Românii 
Americani.” Poate că trăsătura cea mai pregnantă de caracter a lui Alexandru 
Nemoianu este Iubirea de neam şi de Istorie, cinstirea Limbii române şi păstrarea 
identităţii naţionale, aşa cum a învăţat de la străbunii lui din Banatul Montan. El n-a 
uitat nici o clipă de pe ce meleaguri a plecat şi legătura strânsă cu cei rămaşi îi face 
onoare: “În Borloveni se pune la cale întemeierea unui grup cultural care să poarte 
numele bunicului meu matern, "Romulus Boldea". Mă bucură enorm vestea.” 

Dovadă că nu stă nepăsător la suferinţele neamului, sunt aceste cuvinte, scrise cu 
durerea celui care încearcă să schimbe mentalităţi, dar, acestea sunt prea înrădăcinate şi 
se rostogolesc o dată cu tăvălugul istoriei: “Permanenta tragedie a Neamului Românesc  a 
fost şi a rămas forma fără fond. Mai exact încă prăpastia între Neam şi suprastructura 
politică şi  de "conducere". 
Suprastructura conducătoare, de aproape două mii de ani, a însemnat aproape 
întotdeauna, stăpânire străină, de neam  şi întotdeauna de duh. 
Aceste stăpâniri fără suflet şi vocaţie au mutilat locul şi oamenii. Acestor nevrednice 
stăpâniri le-au stat în sprijin mereu cărturari care au făcut din fripturism şi oportunism 
virtuţi. "Elita de mahala", entitate eminamente bugetoforă şi parazitară, a fost prin 
necesitate retrogradă, a tras înapoi mişcarea istorică firească. "Elita de mahala", 
intelectualitatea vândută "stăpânirilor" din spaţiul românesc, este poate cel mai trist 
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exemplu de suprastuctură naţională care a lucrat împotriva rostului existenţial al 
Neamului căruia  îi aparţine.” 

 Fie că se referă la neamul românesc în general, fie la zona în care au locuit 
strămoşii săi şi al căror stindard îl poartă cu mândrie, Alexandru  Nemoianu dovedeşte 
că  Neamul constituie una din averile sale de preţ, pe care nu le-ar înlocui cu nici o alta. 
“În spaţiul românesc,  nobilimea  autentică, cea mai veche şi  mai rezistentă, s-au dovedit a 
fi "neamurile", comunităţile săteşti libere. Aceste comunităţi  reprezintă în fapt, familii 
lărgite care trăiesc încă şi încă mai au amintirea valorii sacre a obârşiei. În rând cu 
boierimea, această parte a Neamului Românesc  garantează continuitatea, modelul 
arhetipal şi împreună, boierimea şi comunităţile libere, fac cu putinţă viitorul.” 

Cu toate acestea, Alexandru Nemoianu este încrezător în destinul neamului, 
pentru că el este încercat de-a lungul vremurilor şi va răzbi peste toate furtunile: “Dar 
dincolo de toate cele pomenite, Neamul Românesc îşi continuă drumul aşezat din veci. Cel 
care  se uită cu dragoste la istoria acestui Neam sau întoarce fie şi o filă a ei, cu duh de 
dragoste, mereu va  fi întâmpinat de un singur adevăr şi învăţătură care, poate, şi sunt 
rostul existenţial al acestui Neam, că "apa trece şi pietrele rămân". 
 Şi: “Populaţia îmbătată şi intoxicată de "modă" devine gloată fără chip, hidra cu 
multe capete gata să răcneasca: "Răstigneşte-L". Nu este legătură între aceasta gloată şi 
Neam. Neamul  este majoritatea întotdeauna semnificativă, modestă, elegantă, tăcută, peste 
care stă Darul lui Dumnezeu şi  prin care se face Voia lui Dumnezeu.” 

Cert este că, oriunde s-ar afla, această personalitate universală cinsteşte istoria 
neamului său, tradiţia, cultura, datinile şi numele de român. Totodată, adevăruri 
teologice de necontestat, îi stau permanent pe buze acestui ilustru om de spirit şi filozof 
al culturii: “În vremea Liturghiei, Sfânta Jertfă nu este repetată, comemorată sau 
continuată căci, s-a săvârşit o dată pentru totdeauna. 
Sfânta Jertfă devine prezenţă deorece, în vremea săvârşirii ei, vremile se contopesc şi 
devenim trăitori şi martori vii ale celor pe care le pomenim.” 
 Autorul nu se fereşte să facă anumite consideraţii morale despre virtuţile 
creştine, în chip deosebit, despre milă, dar şi  asupra unor personalităţi culturale 
mondiale: “Întregul nostru rost existenţial stă sub semnul milei. 
Suntem aduşi în lume goi şi plecam goi, fizic. Vieţuim în lumea asta prin mila şi nădăjduim 
la milă pentru mântuire. La rândul nostru putem face o diferenţă, în bine, arătând, după 
putere, milă semenului nostru. 
 
Isaac Bashevis Singer, poate cel mai de seamă scriitor în "idisch", este un titan al 
scrisului. În acelaşi timp el nu a putut trece peste prejudecăţile rasiale şi religioase şi în 
scrisul său este exprimat limpede dispreţul şi ostilitatea, la limita unei uri active, împotriva 
Creştinilor.” 
 În alt loc, aceste principii morale sunt dublate de virtutea patriotismului: 
 “Prin mijloacele de informare sunt trimise, direct şi indirect, mesaje vătămătoare şi 
stricăcioase. Aceste mesaje, mai cu seamă caută să surpe căile tradiţionale, valorile 
fundamentale, despre Credinţă, Familie, Neam. De multe ori,  aceste otrăvuri sunt 
învăluite în sentimentalism ieftin şi  drapate în falsa "dragoste", "toleranţă" şi 
"înţelegere". Că aşa este, stă dovedit de împrejurarea că, în contrast, căile tradiţionale sunt 
înfăţişate ca brutalitate  obscurantistă, fanatism şi intransigenţă. Cel mai lamurit se vede 
asta în modul deşănţat, agresiv în care este promovată homosexualitatea şi în care este 
atacat naţionalismul.” 

Sau consideraţii cu privire la Credinţă: “Vârsta  amurgului trebuie să fie a 
ascultării şi a acceptarii, a deschiderii către rostul  fiinţial, a credinţei cu dinadinsul. 
"Adevăr, adevăr zic ţie: Când erai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; iar când 
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vei îmbătrâni vei întinde mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti." 
(Ioan 21,18).”  
Acestea se îmbină în chip fericit cu meditaţii şi reflecţii despre Viaţă şi despre sensul ei, 
despre vârstele spiritului şi vârstele biologice: “Anii  bătrâneţii au o textură proprie şi nu 
sunt cu  nimic mai puţin interesanţi decât  ceilalţi ani ai vieţii. Poate principala deosebire o 
reprezintă mult mai marea experienţă care îndeamnă la prudenţă. O prudenţă care poate 
însemna  negativitate prostească sau îndrazneală vie, ziditoare. Manifestarea liberei voinţe  
şi obligaţia de a o exercita, rămân  în locul lor, modul de manifestare devine altul.” 

Nu lipsesc amintirile din copilărie bucureşteană sau de cele din vremea liceului 
ale lui Alexandru Nemoianu, care nu pot să nu emoţioneze: “Îmi aduc aminte de strada 
"Puţul lui Zamfir" pe care o străbăteam dus şi întors, zilnic, mergând la şcoală (liceul 
Caragiale). O stradă care păstra caracteristicele  zonei de margine de Bucureşti. În 
mijlocul străzii  mai era încă un semi bordei, locuinţa tipică a Bărăganului, cu o curte 
curată şi grădină de zarzavat şi şiruri de porumb. Nu departe, într-o altă curte, dimineaţa 
vedeam o pisică în zgardă. Totdeauna m-am întrebat de ce.” 
 Foarte ades, firea poetică a autorului  iese la lumină şi se manifestă cu o delicateţe 
de nespus: “Doi "robins" (prihori?) îşi au cuibul într-un cot al unui burlan de la clădirea 
"Centrului". Din zori şi pâna în noapte cei doi trudesc la grija cuibului şi a ouălor aşezate 
în el. Se comportă cu  o eleganţă şi tandreţe  emoţionantă, fără sentimentalisme, fără 
dulcegărie, unul către altul. Sunt exemplari!” Şi altă oară, cu aceeaşi emoţie îi priveşte şi  
notează: “Robinii (prihorii) care s-au cuibărit lângă cladirea Centrului, lucrează neobosit, 
de dimineaţa din zori şi până se întunecă. Dimineaţa devreme îi văd  trebăluind pe lângă 
cuib şi apoi continuă la fel până  după apusul soarelui, până când  se întunecă. Ieri au 
curăţat cuibul. Aruncau afară din cuib  dejecţiile, depuse pe iarba ce căptuşea cuibul şi 
aduceau iarbă proaspătă, uscată, nu umedă şi în pericol de a mucegăi. Înţelepciunea lor şi 
tenacitatea de a-şi împlini rostul sunt exemplare, mobilizatoare şi emoţionante.” 
 Iubitor de natură şi de viaţă, Alexandru Nemoianu nu poate să nu facă remarci 
asupra frumuseţii din jur: “Zile de Primăvară târzie însoţite de ploi tomnatece, lumină 
lină şi perioade de negură umedă şi rece, străpunse de raze de soare arzătoare. Toate 
schimbările se petrec fulgerător. În jur este  o împărăţie a animalelor mici şi a păsărilor de 
tot felul care, din clipa dimineţii şi până noaptea, cântă voios şi lucrează neobosit. Unele 
dintre ele sunt de o frumuseţe incredibilă şi toate  au  gingăşie şi hotărâre fără hotar.” 

Informaţia culturală îl captivează în aceeaşi măsură şi, chiar dacă este temporar 
situat în alt loc, el nu rămâne indiferent la tot ce se întâmplă în lumea culturală 
românească: “În România se înfiinţeaza o "Ligă a Scriitorilor Români" cu menirea de a 
aduna la un loc pe acei slujitori ai condeiului marginalizaţi, persecutaţi şi ignoraţi de 
structurile  scriitoriceşti care slujesc "stăpânirea". Este o măsură înţeleaptă şi un pas 
curajos. Este vremea ca structurile slujind puterea să fie  ocolite şi  aruncate la gunoi. Este 
şi asta parte a "războiului asimetric". Stăpânirea, care controlează totul, nu poate fi 
confruntată frontal şi mai ales nu pe temeiul "regulilor" pe care singură le-a scris, şi pe 
care, incidental, le respectă selectiv, ci în "alt" chip. Dacă noile  structuri vor acredita 
ideea că se poate acţiona şi "altfel" atunci stăpânirea a pierdut.” 

Firul roşu al acestor însemnări, însă, este prietenia de neuitat pe care a legat-o cu 
profesorul Artur Silvestri, sentiment foarte puternic care a rămas precum Lumina de la 
capătul drumului, străbătut pe ploaie, ninsoare, întuneric, îngheţ, vânt, intemperii de tot 
felul, dar ştii că, dincolo de toate acestea, poţi fi fericit pentru că ai găsit un suflet 
geamăn căruia poţi să-i încredinţezi cu încredere, propriul suflet. Crâmpeie din această 
prietenie sunt prezente pe tot parcursul Jurnalului,  datat cu minuţie şi bazat pe fapte 
reale: 
 « În Vara lui 2004 am primit o scrisoare de la Artur Silvestri. 
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Era un soi de circulară în care se prezenta pe sine şi invita pe cei dornici să se alăture unui 
program având de scop perpetuarea  esenţei româneşti veşnice. Era întâia dată când aflam 
de el. 

Am răspuns şi apoi a început o relaţie absolut unică. 
Instantaneu  am devenit un duh. Suspicios şi paranoic cum sunt, lui Artur Silvestri i-am 
deschis toate tainiţele sufletului meu şi toate gândurile şi îndoielile ce le aveam. Răspunsul 
primit a fost absolut uluitor. 

Cu Artur Silvestri  am reuşit să merg înainte să îmi aflu un drum şi poate, un rost în 
scris. Laudele sale, arătând frumuseţea şi generozitatea sufletului său mă umileau, 
smereau şi obligau. 

Oricum măcar ceva din "România Tainică" (tulburătorul, copleşitorul concept  
pivot al gândirii lui Artur Silvestri) s-a întărit prin lucrarea comună, a lui şi a mea, în 
"Banatul muntos". 

I-am auzit glasul în trei rânduri şi nu l-am întâlnit niciodată. 
Pe cheltuială proprie mi-a tiparit cărţi. În Octombrie  2008 i-am auzit glasul din 

clinica din Viena unde se găsea; era o voce calmă, împăcată şi fără îndoieli. Câteva zile 
mai târziu  a trecut "dincolo". 

 
11 Martie, 2008 
Astăzi am expediat prin poştă electronică textul jurnalului "Iluminări" lui Artur 

Silvestri care a avut enorma generozitate de a iniţia publicarea lui. 
 
12 martie 2009 
Primesc încurajări şi emoţionante manifestari de dragoste din partea lui Artur 

Silvestri, Aurel Cojocaru şi bătrânul meu prieten Pupu (Ion Bârsan). 
 
14 Martie, 2008 
Trimit lui Artur Silvestri articole scrise în 2007-2008, ce vor fi incluse în volumul 

"Iluminari". Publicarea lui este un dar de o generozitate fără seamăn ce mi-l face acest om 
bun când împlinesc şaizeci de ani. 

 
17 Martie, 2008 
Trimit articole suplimentare pentru volumul "Iluminari", în curs de apariţie prin 

generozitatea lui Artur Silvestri. 
Primesc un superb mesaj de la Costel Voicu din Mehadia. Un om de mare caracter 

şi animator cultural şi de viaţă  românească bănăţeană. 
 
28 Martie, 2008 
Schimb de mesaje cu Artur Silvestri. 
Pare ostenit, pe bună dreptate după munca gigantică pe care o duce. În acest 

context aflu cu totul emoţionant şi mă simt profund smerit de insistenţa cu care acest om 
bun se sileşte să termine spre publicare volumul meu "Iluminări" mai înainte de 28 Aprilie 
când împlinesc şaizeci de ani. 

Lucrez la definitivarea textelor ce urmează a fi cuprinse în volumul pomenit. 
 
31 Martie,  2008 
Artur Silvestri îmi spune că a decis să plece într-o vacanţă. Cred că a fost o hotărâre 

înţeleaptă. Volumul de muncă  era copleşitor. 
Unul dintre  adevărurile legate de cele considerate "inevitabile" este că arareori  ele 

se dovedesc adevărate. 
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22 Aprilie, 2008 
Prin mijlocirea lui Artur Silvestri aflu de comentarii emoţionante făcute pe 

marginea unor texte ale mele de catre Aurel Anghel din Shanghai. 
Comentariile, exagerat elogioase, mă umilesc şi înduioşează. 
 
La 28 Aprilie primesc macheta cărţii "Înţeleptul din America", alcătuită de bunul Artur 
Silvestri şi care cuprinde  eseuri despre 'opera" mea. 
 

6 mai 2008 
Trimit articolul despre jalnica ispită a "luptei" împotriva răului de ieri la 

publicaţiile electronice  (Artur Silvestri), "Meridianul Românesc" şi, însoţit de o scrisoare, 
IPSS Nicolae al Banatului. 

 
9 aprilie 2009 
Dar dincolo de toate cele pomenite, Neamul Românesc îşi continuă drumul aşezat 

din veci. 
Cel care  se uită cu dragoste la istoria acestui Neam sau întoarce fie şi o filă a ei, cu 

duh de dragoste, mereu va  fi întâmpinat de un singur adevăr şi învăţătură care, poate, şi 
sunt rostul existenţial al acestui Neam, că <apa trece şi pietrele rămân>. 

Jurnalul continuă cu o amintire de neuitat: o vacanţă petrecută în părţile unde 
strămoşii lui îşi află odihna de veci: « Cea mai mare parte a vacanţei "româneşti" 2009 
am petrecut-o în satul străbunilor mei, Borlovenii-Vechi, din Valea Almăjului, în Banatul 
muntos. Reîntâlnirea cu acel loc, pentru mine sacru, a fost ca de fiecare dată copleşitoare 
emoţional.Este întâlnirea cu veşnicia totdeauna egală sieşi, ieri, astăzi, întotdeauna. Nu 
este vorba de stagnare  sterilă, este vorba de creştere necontenită în duh, din genune în 
genune şi de înălţare constantă într-un rost pentru totdeauna. 
Reîntâlnirea cu prietenii şi fratii de suflet, Ion Banuş, Iuliana şi Ianas Samption, Părintele 
Gheorghe Vlasie, Gheorghiţă şi Sofica Boambă, Gavrilă şi Gheni Ianga, Pavel Garjoaba, 
copilaşul Mihăiţă  şi de fapt, cu toţi şi toate din Borloveni, inclusiv cu Cioanca, a însemnat 
şi în 2009 bucurie şi prilej de a învăţa. Datorită devotaţilor  almăjeni, a profesorilor, dar 
mai ales prietenilor: Pavel Panduru, Iosif Băcilă, Diacon Dr. Petrica Zamela în Toamna 
2009 am avut cinstea să fiu parte din mai multe actvităţi culturale, conferinţe şi 
simpozioane, în Mehadia (unde am revăzut pe vrednicul Primar Iancu Panduru, pe Costel 
Vlaicu, Iulica Lalescu şi multi alţii), Borloveni, Prigor, Bozovici, Rudăria (unde am întâlnit 
corpul profesoral şi pe Directorul Ioan Popovici şi unde straşnica doamnă Iustina Tunea 
ne-a omenit cu o excepţională masă de prânz; un adevărat praznic) şi să fiu parte la o 
întâlnire cu Viorel Roman în Baile Heerculane. Aceste manifestări culturale au arătat că 
în Almaj vibrează şi rodesc gând şi statornicie, dragoste de Neam şi de lege românească. 
Dar mai ales am văzut că în Almaj oamenii cresc în pricepere şi că, păstrând identitatea şi 
mândria cnezială neschimbate, sunt gata să intre, de la egal la egal, în veacul al XXI-lea. 
Iar acest lucru mi-a fost ilustrat de întâlnirea, care a fost poate bucuria vacanţei româneşti 
2009, cu "maistorii" Nicolae şi Calina Mercea din Rudăria. Cei doi "maistori", cu 
exemplar profesionalism, au făcut anume adausuri necesare la "casa Boldea", casa 
străbunilor mei din Borloveni. Dar aceşti doi oameni admirabili  s-au dovedit nu numai 
"maistori" pricepuţi, pe măsura veacului XXI, ci şi Almăjeni exemplari. Ei păstrează o 
gospodărie prosperă şi sunt  fruntaşi ai mândrei comene Rudaria (Eftimie Murgu). De la 
Calina am aflat că 'Rudărenii nu merg la piaţă cu produse". O emoţionantă dovadă a 
constiinţei nobiliare, cneziale, a locuitorilor. În mai toate felurile această vacanţă almăjană 
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2009, într-o Toamnă superbă şi într-un belşug al culesului excepţional, a fost pentru mine 
o bucurie binecuvântată şi o nouă descoperire  a "văii miracolelor". 

Jurnalul lui Alexandru Nemoianu reprezintă o lectură plăcută, instructivă, 
agreabilă, plină de informaţii  notabile, necesare oricărui om care se respectă. A-l putea 
parcurge  a însemnat pentru mine o bucurie continuă, o bucurie izvorâtă  din nevoinţa 
cunoaşterii unor spirite înalte, cu care să comunic pe  căi freatice, aşa cum comunică 
prin imagini oamenii de artă, aşa cum comunică prin vers, atunci când îi atinge îngerul,  
iubitorii de Poezie, de frumos şi de Adevăr, în această lume, tot mai întunecată şi cu 
spirite tot mai îngheţate. 
4 februarie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Eseu 
 
 

UN  LOCUITOR UNIVERSAL AL BANATULUI MONTAN CARE-I 
SCRIE ISTORIA CU PROPRIA SA VIAŢĂ 

 
 

Prof. PAVEL PANDURU, „Ţara Almăjului, străvechi ţinut de continuitate şi 
simţire românească”, Editura Neutrino, Reşiţa, 2008 
 
 
 Ce dovadă mai mare de înalt patriotism ar fi, decât aceea ce a-ţi cânta ţara şi 
neamul în care ai deschis prima oară ochii spre lume? Primii tăi paşi au călcat 
desculţişori  ţărâna care nu înţeapă nicicum tălpile celor care o iubesc cu sfinţenie! 
 Ţinutul Almăjului, mirific, născător de legende şi oameni adevăraţi, bravi şi 
dârzi, se bucură de sute de veacuri de recunoaşterea unanimă a localnicilor, dar şi a 
celor din alte zone, ba chiar din lume, aşa cum ne-a obişnuit străvechea zicere populară 
românească: „Banatu-i fruncea” – pe cât de neaoşă, pe atât de adevărată. Observa 
cineva cu mare bun simţ, că  bănăţenii acestui colţ de lume au o mândrie unică în felul 
ei, pentru faptul că s-ar fi născut pe aceste meleaguri şi că nu-şi fac niciodată de ruşine 
rădăcinile, declarându-şi, cu o demnitate rar întâlnită, apartenenţa la arealul lor. Este 
emblema lor, picătura de românitate pe care o poartă ca pe o siglă, prinsă direct de 
inimă. 
 Bănăţenii – pietrele vii ale istoriei româneşti stau de strajă la fruntarii şi-şi apără 
cu viaţa lor codrul  cu amirosul cetinei cea veşnic verde. De ce această mândrie nu se 
simte şi la moldoveni, şi la regăţeni, cărora le e jenă a se declara români, ci doar în 
Ardeal şi Banat s-a păstrat cu sfinţenie? Poate că ei au plătit cu sângele strămoşilor 
faptul de a se numi bănăţeni sau moţi, calcă pe osemintele bunilor şi străbunilor cu 
pietate şi smerenie şi poartă cu ei, înscrisă în sânge şi pe fibrele sufleteşti, pecetea 
rotundului Banatului lor scump, pe care foarte greu se hotărăsc să-l părăsească, decât 
doar atunci când n-au încotro şi se simt străini oriunde în altă parte a ţării sau a lumii. 
Şi la fel cum un  bun creştin ortodox, nu-şi părăseşte religia mamă în care a fost botezat, 
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şi bănăţenii dăinuiesc pe la vetrele lor, ori se reîntorc de la studii, la mama-geea 
împădurită şi străbătută de râuri repezi şi limpezi, ca-n poveştile care şi azi ţin loc de 
realitate. Vetrele bănăţene reprezintă matricea geografică, istorică şi spirituală din care 
nu ies, decât o dată cu plecarea din viaţă, spre o altă patrie, cea de-a doua, cea de unde-
au purces şi unde ne îndreptăm fiecare. 
 Şi de unde această continuitate de simţire românească, în aste părţi de Românie, 
din care fug oamenii cu nemiluita spre himere, niciodată atinse? Din crestele munţilor, 
din apa izvoarelor, din mirosul de cetină, din „seva mesteacănului”,  băută pe inima 
goală, cum s-a exprimat un alt vrednic scriitor bănăţean, din vatra fumegândă, din 
chivotul care păstrează oasele strămoşilor căzuţi aici pentru ca bucata lor de lume să 
rămână nepângărită de popoare străine, ori din legendele care circulă de veacuri, 
transmise urmaşilor cu limbă de moarte…Loc de spiritualitate vie, acest „cuib de 
vulturi românesc” cum frumos a fost denumit, este cinstit şi onorat, nu doar de localnici, 
ci de tot natul românesc, ba chiar îşi are admiratori şi adepţi în toate colţurile globului. 
 Corifeii lui, pui de vulturi obişnuiţi cu stâncile golaşe ori împădurite, nu cunosc 
demnitate mai mare, decât a-şi cânta meleagul, de a-l apăra ca pe proprii prunci şi pe 
femeile lor, muntence aprige şi credincioase, ori ca pe munţii cei sfinţi şi neapuşi, munţii 
lor „cei merei” – aşa cum se exprimă poeţii, sau ca pe iarba de acasă. Şi nu în zadar, 
pentru că, aceşti dârzi munteni, în pofida numeroaselor primejdii la care s-au aşezat, cu 
trupurile lor, stavilă, au rămas aici, într-o continuitate devenită permanenţă, care face 
cinste neamului românesc. De fapt, bănăţenii sunt prototipul adevăratului român 
dintotdeauna. Şi faptul că şi-au păstrat adevărata demnitate de român, nu poate decât 
să-i onoreze. Poate doar dacii noştri şi-au iubit într-atât de mult munţii, încât s-au 
înfrăţit cu ei şi nu i-au părăsit decât pentru a pleca la Zamolxis, în călătoria din urmă. 
Mărturie stă istoria milenară a poporului român, că ei plecau râzând la război, ca şi la 
zei. 
 Fiinţa colectivă reprezintă mai mult decât o forţă, o armă şi un scut în acelaşi 
timp, o entitate care nu poate fi distrusă, sfărâmată, nici de intemperii, nici de năvăliri, 
nici de asupritorii turci, austrieci, sârbi ori maghiari, nici de alte primejdii de moarte, 
pentru că rădăcinile ei sunt foarte viguroase în timp şi în spaţiu, sunt de neclintit şi 
indestructibile. 
 Prof. Pavel Panduru reuşeşte cu măiestrie şi responsabilitate o întoarcere în timp 
la primele semne de civilizaţie pe aceste meleaguri şi analizează amănunţit şi cu un 
condei succint şi sigur, nu numai situaţia istorică, economică, politică, dar şi conştiinţa şi 
mentalitatea locuitorului din Almăj, cu tot ce îl caracterizează, reuşind un prototip al 
românului autentic, iubitor de ţară, de neam, de limbă şi de tradiţie, care-şi apără aceste 
valori până la jertfa supremă. Istoria acestor ţinuturi este făcută până la înfăptuirea 
actului istoric de la 1918. 
 Editura Neutrino, Reşiţa, în 2008 a avut strălucita idee de a publica volumul 
profesorului Pavel Panduru, „Ţara Almăjului, străvechi ţinut de continuitate şi simţire 
românească”, - titlu care spune totul, un studiu aprofundat şi bine întocmit, bazat pe 
vechi izvoare din Arhivele Statului, din care autorul s-a documentat, din arhivele 
bisericii Prigor şi ale familiei Buracu, din periodicele vremii, din alte culegeri, studii şi 
documente de istorie, precum şi lucrări memorialistice, printre care, preţioasele 
documente şi amintiri din închisoare ale lui Valeriu Branişte, din ghidurile turistice şi 
studiile de istorie a Banatului, din documentele arheologice de pe Valea Almăjului şi 
cronicile  istorice, din legendele şi miturile locale, structurate frumos ca să scoată la 
lumină o lucrare bine închegată şi foarte plăcută la lectură, un document util pentru cei 
care vor să-şi aprofundeze cunoaşterea despre aceste ţinuturi româneşti. Toate acestea, 
având ca rezultat „o micro istorie a Ţării Almăjului, prima de acest fel, făcută cu uneltele 
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cercetătorului modern, care se bazează mai puţin pe fraze şi deducţii şi mai mult sau în 
proporţie zdrobitoare pe argumente, pe date şi documente” -  aşa cum sublinia distinsul 
scriitor Ion Marin Almăjan – un alt fiu iubitor al Banatului montan. 
 O bibliografie impresionantă, însumând cca. o sută de cărţi şi periodice, au fost 
cercetate şi  studiate amănunţit, pentru ca „fructul” să poată ajunge în pârg şi să fie 
gustat cu plăcere şi folos de către beneficiari, de omul de lângă drum, care, flămând şi 
însetat de lumina cunoaşterii, de mit,  de adevăr şi cultură, nu doar locală, nu un fel de 
jurnalism zonal, nu localism, dar universalism, îmbinând particularităţile specifice 
locului, cu cele generale ale poporului român, să scoată la iveală un giuvaer 
memorialistic, de folos, nu numai copiilor, aşa cum am specificat, nu numai tinerilor ori 
cercetătorilor istoriei şi geografiei, ai arheologiei şi spiritualităţii neamului, ci oricărui 
om trăitor în România, indiferent de zonă. 
 Se zice că omul, pe lângă locul naşterii sale, de care se desprinde anevoie, şi 
niciodată definitiv, se ataşează de un ţinut pe care îi place să-l viziteze, să viseze, să-şi 
dea drumul imaginaţiei, să adaste acolo, pentru a se umple de miresmele lui 
binecuvântate. De ce? Simte că acolo este el acasă, există asemenea afinităţi faţă de 
locuri, de întâmplări, de oameni, inexplicabile, dar care ţi se par a exista de când lumea. 
De aceea ai uneori acea senzaţie deja-vu – faţă de un loc – şi nu din considerentele 
fenomenului de metempsihoză. Şi păstrezi acel loc în suflet, până când îl vezi sau îl 
revezi. Fiecare loc are un suflet al său şi pe acela îl cauţi pentru a vedea dacă el coincide 
cu  imaginea pe care ţi-ai făcut-o despre acel loc. Uneori, orizontul de aşteptare şi 
orizontul realităţii nu coincid, dar omul tinde să găsească acel loc cuibărit în inima sa 
dintotdeauna. Un astfel de loc este Valea Almăjului. Şi cum să nu te atragă o Vale a 
Miracolelor, cum a fost denumită, sub vraja ei cunoscută, când simţi că aici, sufletul tău 
se simte în largul lui şi se bucură de parcă s-ar naşte din nou, de fiecare dată şi ar alerga 
precum un copil, prin toate ascunzişurile firii, cu picioruşe desculţe? 
 Statornicie se poate citi pe inima şi sufletul prof. Pavel Panduru (nume de două 
ori predestinat!!!) fiu al Almăjului şi totodată un cetăţean universal al Banatului 
montanier, îndrăgostit nebuneşte de matricea sa, căreia istoricul şi profesorul i-a 
închinat peste 40 de ani de muncă, dragoste, dăruire, credincioşie, ca într-o sfântă 
cununie în faţa lui Dumnezeu, cu juruinţă la altar, uniune pe care doar dispariţia 
implacabilă a unuia dintre cei doi, o poate sfărâma, cu nădejdea că, dincolo de viaţă şi 
moarte, vor fi din nou alături, inseparabili fizic şi sufleteşte! 
 Model de conştiinţă civică, reper moral, simbol al românismului prezent aici de 
veacuri bune, mai mult ca în alte locuri, profesorul Pavel Panduru şi-a luat această 
imensă responsabilitate de a cerceta şi a reînvia în sufletele celor de azi, şi mai ales, ale 
celor de mâine, spiritul locului – spiritus loci -, de a-i păstra intactă identitatea şi 
valorile, ba mai mult, a le îmbogăţi cu noi valenţe ale timpului actual, cu alonjă spre cel 
de mâine.  
 El socoteşte destin împlinit – faptul de a-şi fi slujit în acest chip neamul, 
strămoşii, locul originii. Cu abnegaţie, cu muncă, dăruire, jertfă, oboseală, răbdare în 
încercări şi îngăduinţă în faţa indiferenţei din ce în ce mai accentuate a unora faţă de 
aceste repere cultural-istorice şi morale. 
 Însă toate acestea n-ar fi fost posibile fără „sentimentul românesc al fiinţei” – 
după superba metaforă a lui Constantin Noica, fără simţământul apartenenţei la istoria, 
limba, fruntariile acestor locuri încărcate de legende şi de istorisiri. 
 Un peisaj panoramatic ni se desfăşoară pe dinaintea privirii, reliefat de ilustrul 
istoric, încă din primele dovezi ale existenţei geto-dacilor pe aceste meleaguri, apoi, 
trecând prin urgia hoardelor barbare care au pustiit meleagurile şi au săvârşit nelegiuiri 
printre vitejii localnici, nereuşind să asimileze populaţia băştinaşă. Primele atestări 
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documentare ale ţinutului montan, dar şi cele dintâi semne de vitejie ale bănăţenilor 
pentru apărarea vetrelor strămoşeşti, sunt trecute în revistă cu minuţiozitatea 
cronicarului care nu are dreptul să uite nimic. 
 Istoricul notează aidoma Scribului Anonim din vechime,cu minuţiozitate, 
evenimente şi figuri luminoase ale istoriei acestui ţinut. 
 Ion Marin Almăjan consemnează în Cuvânt înainte: „Cert este că Almăjul a fost 
într-un răstimp de câteva sute de ani teatru de luptă, zonă jefuită şi pustiită de tătari, de 
turci, austrieci sau de sârbi. Războaiele austro-turce din secolul al XVIII-lea au făcut 
prăpăd, distrugând acest teritoriu într-un  mod bestial. Le-au fost de ajutor molimele, nu 
puţine nici ele. Este de mirare că a mai supravieţuit suflet de om în asemenea condiţii! 
 Dar, prin acest miracol românesc, despre care s-a scris adesea cu emfază, populaţia 
almăjeană a supravieţuit, şi-a croit drum prin ceţurile istoriei, păstrându-şi limba şi 
credinţa, datini şi obiceiuri, tot ceea ce conturează în ultimă instanţă fiinţa românilor.” 
 Poate că tocmai condiţiile vitrege ale almăjenilor i-a unit atât de indestructibil şi 
le-a întărit voinţa de a-şi apăra fruntariile cu orice preţ, de năvălirile străine. 
 Paralel cu consemnarea faptelor istorice, autorul urmăreşte dezvoltarea 
economică, demografică, administrativă, a învăţământului confesional, a celui obştesc, 
dezvoltarea culturii şi artelor în aceste zone româneşti, unde toate acestea erau mai greu 
accesibile din pricina aşezărilor izolate şi a poziţiei geografice la răspântia tuturor 
năvălirilor duşmane. 
 Ca un fir incandescent ce răzbate lucrarea de la un capăt la celălalt,îl constituie 
păstrarea tradiţiilor, a limbii, a etnologiei şi folclorului – adevăratul tezaur spiritual al 
zonei, dar şi tezaurul natural, pădurile, munţii, rezervaţiile, râurile, izvoarele, aurul 
verde al Banatului. 
 Autorul scoate în relief figura luminoasă a lui Eftimie Murgu, un strălucit fiu al 
Almăjului, în timpul revoluţiei de la 1848. 
 Astra Română   a jucat rolul de catalizator al culturii şi spiritului românesc în 
oraşele şi satele Banatului pentru trezirea sentimentului patriotic, în vederea unităţii 
tuturor românilor dintr-o parte  în alta a Carpaţilor. Ca un strălucit ideal s-a aflat în 
permanenţă în conştiinţa şi inima almăjenilor – acela de unitate a tuturor românilor, în 
împlinirea căruia, nenumărate personalităţi istorice şi culturale şi-au dat măsura 
dreaptă a jertfei lor şi au fost încununaţi cu strălucită glorie în lupta pentru făurirea 
statului naţional unitar român şi aici, almăjenii au avut un rol hotărâtor, atât pe frontul 
politic, cât şi pe cel spiritual – prin păstrarea intactă a limbii străbune şi a fiinţei 
naţionale. 
 Mărturie stă adevărul istoric că Valea Almăjului a fost întotdeauna o parte 
fiinţială importantă din „matca istoriei mamă” şi că almăjenii n-au acţionat în mod 
segregaţionist , ci, conform idealului naţional al poporului român – acela al unirii 
tuturor sub acelaşi drapel şi aceeaşi limbă. 
 În cartea profesorului Pavel Panduru, documentele şi faptele istorice vorbesc de 
la sine, într-un strălucit tandem, fiind în acelaşi timp mărturii reale incontestabile. 
 Autorul  realizează această cronică admirabilă a Banatului montan, pe bază 
documentaristică şi pe seama mărturiilor verbale de la faţa locului, cu alte cuvinte, 
direct de la sursă. 
 Lucrarea debutează cu un Scurt istoric al luptei pentru libertate, independenţă şi 
unitate naţională dusă de românii din Valea Almăjului până la Marea Unire din 1918,  în 
care autorul face o prezentare geografică a Ţării Almăjului sau depresiunea Bozovici, 
intramontană, străbătută de râul Nera şi afluenţii săi. După ce fixează coordonatele 
geografice  - arealul în care este situată şi descrie clima, flora şi fauna ţinutului, formele 
de relief şi specificul locului, autorul intră într-un Scurt istoric al vechii vetre strămoşeşti 
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care păstrează încă nealterate vestigii arheologice ale existenţei de milenii a poporului în 
aceste locuri. 
 Vechi atestări neolitice, semnalate în localităţile Prigor, Bănia, Eftimie Murgu, 
Sălişte, unde au fost găsite fragmente de roci, ciocane de piatră, ceramică, sunt  un semn 
cert că oamenii preistorici care au prelucrat uneltele pe aceste meleaguri, au trăit aici în 
bune condiţiuni. Triburile dacice trăitoare pe aceste vetre au opus rezistenţă 
năvălitorilor şi au lăsat urme certe: obiecte de bronz şi fragmente de ceramică din 
secolele IV-II î. de Ch. De la Grădiştea -, unele descoperite la Prigor şi la Borlovenii 
vechi (o aşezare fortificată) iar la Gârbovăţ, o aşezare şi o necropolă. 
 Încă din timpul lui Burebista, dacii din Almăj se ocupau de cultivarea 
pământului,  de păstorit. Contactul triburilor almăjene cu romanii din timpul lui 
Burebista a fost legat de apărarea hotarelor de sud ale primului stat centralizat dac, dar 
acest contact este dovedit arheologic de descoperirea unor monede romane, un dinar 
imperial de argint al lui Vespasian (69-79), descoperit  în 1967 în Eftimie Murgu. 
 Citind cartea prof. Pavel Panduru, chiar şi o persoană cu totul nepasionată de 
istoria şi civilizaţia poporului român, este „prinsă” de lectura captivantă şi se 
antrenează în parcurgerea paginilor ca într-o aventură inedită a unor personaje din 
domeniul trecutului, o aventură nu numai a cunoaşterii, dar şi o lecţie de patriotism şi 
de istorie exemplară. 
 Istoria zbuciumată continuă în Ţara Almăjului şi după ocupaţia romană şi 
teritoriul este înglobat în noua provincie „Dacia Romana” – fiind aduşi aici colonişti 
pentru a-şi cultiva pământurile şi exploata bogăţiile. 
 Băştinaşii se vor refugia în munţi pentru a-şi proteja stânele dacice. Urmele 
romane sunt preţioase şi cu mult mai numeroase: o vilă rustică şi un tezaur monetar la 
Dragomireana  şi un tezaur de 250 de monede romane de la Constantin cel Mare, şi în 
localitatea Eftimie Murgu s-au descoperit sarcofagele romane. Iar în una din localităţi se 
semnalează prezenţa unei construcţii romane – cu sigla următoare; „Cohorta a III-a 
Dalmatorum”găsită pe o cărămidă romană. Şi la Prigor s-a găsit o bucată de marmură 
cu inscripţie romană. Se dezvoltă drumurile comerciale romane, comerţul, agricultura, 
meşteşugurile. 
 Alt punct de referinţă este  formarea populaţiei daco-romane după retragerea 
aureliană.Complicatul proces de formare a poporului român are loc prin adăugarea 
unor elemente de la aceste popoare migratoare (slavii). 
 Pătrunderea creştinismului prin contacte directe cu populaţia creştină din 
imperiu este un alt mare pas în dezvoltarea spirituală a acestei populaţii bănăţene. Se 
simte influenţa Bizanţului, care se menţine până în secolele V-VI. Populaţia băştinaşă se 
dezvoltă în obşti săteşti care ajung la posesiunea privată  a loturilor cultivabile. Acesta 
este procesul etnogenezei române pe teritoriul depresiunii Almăjului, iar în secolul VII, 
populaţia Nord-dunăreană dobândeşte numele de români, datorită limbii vorbite. 
 Maghiarii pătrund în 896 în Câmpia Panonică şi se extind până ajung la Mureş. 
Obştile săteşti de pe văile râurilor sunt conduse de juzi, jupani şi cnezi, ajutaţi de 
bătrâni de pe Valea Cernei, în depresiunea Mehadiei şi a Almăjului. Se dezvoltă 
districtele româneşti bănăţene privilegiate ori neprivilegiate. 
 Regatul maghiar năvălind în părţile muntoase ale  Banatului pe la sfârşitul 
secolului al XII-lea – nu a putut coloniza Banatul şi a lăsat neatinsă organizaţia veche a 
cnezatelor, numind un „ban” care să guverneze aceste organizaţii reunite într-o formulă 
teritorială originală, numite „banate” (Banatul de Severin). Districtele îşi păstrează 
dreptul de a-şi alege cnezii şi juzii şi jurisdicţia românească „jus Valahicum”. 
 Ceva cu totul inedit şi democratic este participarea ţăranilor liberi la scaunul de 
judecată al districtului. 
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 „Almăjenii ascultau de poruncile unui cneaz, care era ca prim  judecător şi 
conducător în războaie, ca prim soldat al regiunii” -  spune istoricul Pavel Panduru.  
 Aceste organizaţii sunt încadrate în statul maghiar, ceea ce are ca urmare o serie 
de schimbări sociale şi juridice a cnezilor care devin stăpânii pământurilor după formele 
proprietăţii maghiare, ajungând nobili după sistemul feudal. Astfel apare nobilimea 
valahă. Nobilii almăjeni, organizându-şi bine oastea, participă alături de oastea regească 
în campanii, sunt viteji, răsplătiţi cu  moşii şi onoruri de către regi. Ei se numesc bani, 
cneji, nobili, căpitani de cetăţeni, sfetnici. Primul nobil – pe nume Iacob Gârlişteanu, cel 
mai mare proprietar din Almăj. Populaţia băştinaşă luptă pentru propria autonomie, 
timp de patru secole, şi se bucură de drepturi alături de ceilalţi bănăţeni, „ca apărători 
ai vadurilor Dunării” – relatează istoricul Pavel Panduru. 
 Autorul descrie mai departe situaţia demografică a acestor ţinuturi, începând de 
la primele menţionări despre satele din Almăj, ca „aşezări permanente, pe platforme 
înalte, constituind loc de refugiu”. 
 Mai aminteşte „săliştele” – cătune de două până la zece familii de români 
ortodocşi. În l718 Banatul e ocupat de Imperiul Austriac. Administraţia  provincială 
militară de la Timişoara efectuează primul recensământ al gospodăriilor din Almăj în 
1718. 
 Sunt enumerate satele şi numărul caselor aferente lor. Dezvoltarea demografică 
este edificatoare iar în acestea, populaţia românească deţine majoritatea covârşitoare.  
 Un capitol consistent este: „Lupta pentru apărarea şi păstrarea fiinţei naţionale”. 
 Şi autorul tratează acest capitol cu maximă responsabilitate: 
 „Deşi în evul mediu nu se poate vorbi de o conştiinţă naţională propriu-zisă, totul 
există temeiul să afirmăm că a existat o foarte accentuată conştiinţă etnică. Factorii care 
au contribuit la formarea acesteia au fost mulţi. În primul rând unitatea de limbă şi  
obiceiuri de pe întreg teritoriul locuit de români. Un alt factor important a fost şi unitatea 
de credinţă, adică de confesiune religioasă. Ortodoxia şi-a asumat un caracter naţional, 
devenind confesiunea întregului popor român. Prin introducerea limbii române în biserică 
se creează unul din cele mai eficiente instrumente de formare şi dezvoltare a caracterului 
naţional, la rândul ei circulaţia cărţilor de cult, dintr-o parte în alta a pământului 
românesc, întâi sub formă de manuscrise, apoi ca tipărituri, a contribuit şi ea la 
dezvoltarea conştiinţei etnice şi nu în ultimul rând permanentul schimb de populaţie din 
Banat spre Ţară şi invers. Apoi, schimbul de preoţi şi învăţători între toate provinciile 
româneşti au menţinut trează conştiinţa naţională. 
 Ca vajnici apărători ai vadurilor Dunării, locuitorii Ţării Almăjului au participat la 
numeroase războaie purtate de regii maghiari în evul mediu, ca şi la luptele de apărare 
duse de domnii români. Profitând de larga autonomie de care se bucurau, nobilii şi cnezii 
din districtul Almăj participă cu oamenii lor la 1330 alături de oastea lui Basarab I, în 
timpul luptelor de la Posada. Biruinţele domnilor români împotriva regilor maghiari 
influenţează capacitatea de rezistenţă a cnezilor din Banat faţă de cotropirea străină. Ei îşi 
dau seama tot mai mult că la fraţii lor de peste munţi pot găsi oricând adăpost, în caz de 
pericol.” 
 Autorul enumeră cu scrupulozitate luptele la care au fost nevoiţi să participe 
pentru apărarea pământului iubit, şi la jertfele presărate în munţi şi văi, urmare a 
acestor lupte. Posada, cu oastea lui Basarab I; campaniile împotriva turcilor din Balcani 
(1390, 1395, 1396); luptele  împotriva turcilor, în timpul lui Iancu de Hunedoara, Pavel 
Chinezi şi Pippo Spano, sunt doar câteva  din bătăliile în care vitejii almăjeni şi-au 
înscris cu sângele lor pământul iubit. 
 Epopeea luptelor pentru apărarea fiinţei naţionale a bănăţenilor montani – este 
descrisă  de istoric cu mare mândrie şi demnitate patriotică.  
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 Semn al idealului naţional comun – Unirea cea Mare, populaţia din Almăj s-a 
alăturat  fraţilor de peste Carpaţi în lupta pentru independenţă sub Mihai Viteazul. 
Autorul spune: 

”Fiind mereu cu arma în mână la paza graniţei şi în acelaşi timp a fiinţei lor 
naţionale, almăjenii înfrâng la 1589, oastea paşei Eucan de la Belgrad care devastează 
Almăjul.Paşa cade în  luptă şi capul lui este trimis la Alba Iulia, lui Sigismund Bathori, 
care l-a urcat pe poarta cetăţii.” 

Dovada dârzeniei şi eroismului locuitorilor din  ţarini sau sălişte, e faptul că, ori 
de câte ori era nevoie, ei schimbau uneltele de lucru cu armele de foc pentru a-şi apăra 
vatra. Fiind gospodari, oieri şi pomicultori, localnicii aveau legături comerciale cu Ţara 
Românească şi Transilvania, pentru a-şi  vinde produsele ori a le da la schimb. 

„Deci, încă din timpuri străvechi, românii, indiferent de provincia în  care trăiau, 
au avut conştiinţa comunităţii de neam şi tradiţie.Neîntreruptele legături economice au dus 
la adâncirea apropierii pe toate planurile vieţii sociale, economice, culturale între ţinuturile 
locuite de români.” 

În 1683 – bănăţenii şi transilvănenii trec de sub stăpânirea turcă, sub cea 
austriacă, prilej de degradare a stării lor economice. În 1699 – Banatul este declarat 
domeniu al coroanei, administrat ca provincie autonomă sub administraţia austriacă. Se 
face o împărţire administrativă în 12 districte, iar districtele în circumscripţii. Almăjul 
este încadrat în districtul Orşovei şi Mehadiei.Comuna are în frunte un cneaz. Ţăranii 
devin doar arendaşii pământurilor proprii, plătesc dări grele şi prestează robota. 

Refuzul almăjenilor de a se înrola în armata austriacă – pornit din hotărârea 
neclintită a poporului de a nu sta sub cizmă, reflectă caracterul dârz şi eroic al neamului 
care nu suporta să fie la ordin străin: „Nu voim! Măcar dări îndoite să plătim, militari nu 
voim să fim!” -  au răspuns ei împăratului Iosif al II-lea, venit la Bozovici pentru a-i 
lămuri să devină militari. Însă în 1775 are loc militarizarea satelor – sub  conducerea 
locotenent colonelului baron de Papilla, român din Arad, împuternicit cu organizarea 
graniţei militare române bănăţene. 

S-au organizat 3 regimente de graniţă – administrate de Viena. Au loc mişcări 
demografice din Ţara Românească în Banat.  

Noul război austro-ruso-turc din 1788 – pustieşte Banatul şi cele 13 sate 
almăjene; sunt 20.000 de refugiaţi şi 7000 de robi, în majoritatea fete şi femei. 

Autorul subliniază rolul preoţilor şi al învăţătorilor veniţi din Ţara Românească 
în cadrul mişcărilor demografice individuale, care au contribuit la dezvoltarea culturală 
şi a ideii de conştiinţă etnică la românii bănăţeni. 

Preoţii stabiliţi în Banat aduc cărţi de ritual. Autorul subliniază cu căldură 
schimbările majore pe care le-au adus cărţile în viaţa bănăţenilor. Foarte interesant 
acest capitol şi vom insista asupra lui, spre edificare: 

„În secolul al XVIII-lea, Almăjul ca şi întreg Banatul, resimte nevoia cuvântului 
românesc tipărit. Cartea se păstra cu sfinţenie, fiind trecută între odoare. Când se 
deteriora, proprietarii plăteau sume însemnate pentru a fi „gireasă” (reparată) căci erau 
rare ocaziile de a procura un exemplar nou. Ea era transmisă din generaţie în generaţie, 
păstrând însemnările de pe filele sale ca veritabile cronici ale vremurilor trecute. Cartea în 
Almăj  găseşte un mediu receptiv în totalitate la slova românească tipărită. Această stare a 
fost creată de învăţământul românesc din ţinut.” 

Aceste fraze sunt de natură să emoţioneze pentru un iubitor al cărţii, chiar dacă 
nu a trăit la începutul erei Guttenberg, chiar dacă a depăşit epoca Marconi şi acum se 
desfată în epoca lui Bill Gate, a internetului, a transmiterii informaţiilor într-o clipită în 
cel  îndepărtat colţ al planetei. Iubitorul de carte autentic, simte emoţia şi bucuria 
negrăită a omului trăitor în acele veacuri, când avea privilegiul răsfoirii unei cărţi, 
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ţinută ca odor, păstrată cu grijă în lacre, transmisă din generaţie în generaţie, ştearsă de 
praf, păzită cu sfinţenie. Cine avea o carte era considerat bogat în comunitatea lui. Era 
„cineva”, pentru că avusese fericirea să citească. Mai mult, avea datoria să 
împărtăşească din ştiinţa sa celor din jur. Cărturari  iluminişti străbăteau cu traiste de 
cărţi munţii şi aduceau Lumina în locurile de baştină. Corifeii Şcolii Ardelene au făcut 
acest lucru, dar şi mari iluminaţi care  şi-au luat această sarcină nobilă de a împărţi 
lumina învăţăturii. Şi astăzi, când o carte tipărită nu mai valorează aproape nimic, e 
bine să ne amintim, cu câte jertfe şi în ce condiţii s-au tipărit primele cărţi şi ce mare 
revoluţie culturală au provocat cărţile tipărite în tiraje populare. 

„Învăţământul din Almăj – spune autorul – era o instituţie profund românească, 
întreţinută de comunităţile româneşti. Autorităţile austriece au susţinut în primul rând 
şcolile germane, care aveau un pronunţat caracter de catolicizare. Totuşi, se impune a fi 
subliniat rolul pozitiv pe care şcoala germană din Bozovici şi Dalboşeţ şi Prigor, l-a avut ca 
factor de progres pentru românii almăjeni. Ea oferea o posibilitate de afirmare, era prima 
etapă pentru românii din graniţă. Şcolile ţinutului au fost mai întâi şcoli confesionale, apoi 
şcoli naţionale şi au rezistat fiind întreţinute pe cheltuială proprie de către săteni. Erau 
conduse de către dascăli inimoşi, plini de râvnă şi care semnau modeşti pe filele cărţilor 
aduse la Râmnic şi Bucureşti. Este impresionant  numărul însemnărilor lăsate de 
învăţătorii Almăjului şi de şcolarii lui. 

Şi iarăşi nu putem să nu facem comparaţie cu învăţământul actual care, deşi are 
posibilităţi multiple de exercitare a procesului educativ, s-a degradat în asemenea 
măsură încât nu mai valorează aproape nimic în mintea elevilor. El se săvârşeşte în 
virtutea inerţiei, pentru a dobândi un certificat, fără tragere de inimă, fără pasiune, fără 
dorinţa de altădată de cunoaştere. Desigur, că există şi multe excepţii, dar, situaţia 
învăţământului nu poate să nu constituie un semnal de alarmă pentru societate pentru 
că de el depinde dezvoltarea civilizaţiei viitoare. Nu e de mirare că,în societatea noastră, 
cetăţenii ajung să-şi arunce bibliotecile personale, ori să le vândă pe nimic, o carte costă 
cât o ţigară şi, bineînţeles, foarte mulţi preferă ţigara în loc de procurarea unei cărţi. 

Nu pot să nu mă simt impresionată profund de  comunităţile acestor munteni 
inimoşi care doreau cartea ca pe fărâmele de moaşte şi făceau orice efort ca s-o aibă. Să-
l urmărim pe autor: 

„Marile mişcări demografice din secolul al XVIII-lea au favorizat circulaţia cărţii 
în Banat şi Almăj. Însă un rol important în aducerea cărţii în zonă l-au avut învăţătorii, 
preoţii, grănicerii, ofiţerii români din graniţă. Acest fenomen se desfăşoară pe două căi. 
Fie că cei enumeraţi cumpără cărţi prin intermediul unor luminaţi, cum era N. Stoica de 
Haţeg, fie sunt aduse cu ei de preoţi la venirea din Ţară, ori în cazul ofiţerilor – din 
deplasările prin diferite garnizoane ale imperiului. 

În felul acesta a ajuns la Prigor Biblia tipărită pe timpul lui Şerban Cantacuzino, la 
1688, adusă de preotul Dumitraşcu Câmpianu, la 1721, de la Târgovişte, de unde era 
originar. Cartea s-a păstrat până în 1930, la biserica din Prigor, de când i s-a pierdut urma. 

(…) La începutul veacului al XIX-lea evoluează, ca rezultat al învăţământului bine 
organizat, tipul doritorului de carte. Nivelul lui de înţelegere este altul, superior celui din 
veacul trecut. 

Acum pătrund în sate cărţi laice corespunzând nivelului cultural al societăţii 
româneşti. Apoi, pătrund în Almăj creaţii de prestigiu ale cărturarilor ardeleni. Aşa se 
explică existenţa la Gârbovăţ a unui exemplar din celebra lucrare a lui Petru Maior, Istoria 
pentru începutul românilor în Dacia. 

Autorul insistă şi asupra pătrunderii cărţii laice în şcoală. 
„Condiţiile grele de pătrundere a cărţii în  zonă, ca şi preţurile ridicate ale cărţilor, 

au determinat pe unii învăţători să copieze anumite cărţi cum a fost cazul învăţătorului 
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Simion Murăraşu de la Rudăria, care la 1784 copiază un Straşnic pe 93 de file. Pe fila 93 
copistul mărturisea: 

<Sfârşitu-s-au această sfântă şi dumnezeiască carte ce se cheamă straşnic, lumina 
sufletului şi mângâierea inimilor celor scârbite, prin mine smeritul mult păcătosul Simeon 
Marşanovici, magistor fiind Rudăria>. 

Toate acestea arată că în Almăj, ca în întreg Banatul, cartea românească era dorită, 
era căutată şi era găsită, indiferent de eforturile necesare. Ea avea în primul rând, aici în 
Almăj, rolul unei arme şi mesajul ei însemna lupta pentru unitate, pentru libertate 
spirituală.” 

Dezvoltarea ideii de comunitate de neam şi de limbă s-a făcut şi prin circulaţia 
cărţii româneşti în aceste ţinuturi. În plus,  a dus la ridicarea nivelului de cultură. 
 Interesant este şi capitolul privind haiducia – formă de luptă ce s-a manifestat în 
Almăj: „Apărută ca o reacţie de apărare, haiducia a însemnat  actul de naştere al 
împotrivirii sociale şi naţionale semnat de oamenii din popor. Hoţi, rebeli, infideli, lotri, în 
acea vreme erau consideraţi, aşa zişi haiduci, care de fapt,, numărau în rândurile lor 
aproape pe toţi sătenii în stare să poarte o armă sau un ciomag. Cetele de haiduci din Valea 
Timişului, Almăj şi din Clisura Dunării, atacau sau se apărau pe o rază mică şi cu mijloace 
reduse, lipsindu-le o conducere militară. Cetele de haiduci vor deveni nucleul în jurul 
cărora se vor aduna toţi cei nemulţumiţi de asuprirea şi stăpânirea străină. Numai în 1370, 
în 28 de sate din Comitatul Caraş au fost identificaţi 56 de haiduci, majoritatea români. 
(…) 
 Din relatările preotului Vasile Popovici, se observă că în satul Pătaş, cei mai vestiţi 
voinici, cum îi numea poporul pe haiduci, făceau parte din familia Mergea. <Aceşti haiduci 
pe care stăpânitorii zeilor îi numeau bandiţi de codri sau tâlhari, în sufletul poporului erau 
priviţi ca binefăcători şi ocrotitori.>” 
 Au rămas în tradiţie cântecele haiduceşti care relevă înfrăţirea codrului cu 
românul: „Un cântec din bătrâni zice/ Bată-te vântul răchită / Să te văd iar împupită / Să-
mi pun cureaua la flintă / Şi s-o spăl de-i ruginită / Să mă duc prin codrul verde / Şi potera 
nu mă vede.” 
 Nu lipseşte din  această lucrare evocarea personalităţii almăjanului Eftimie 
Murgu, ideologul şi conducătorul revoluţiei din Banat de la 1848: 
 „Eftimie Murgu, revoluţionar consecvent şi vizionar politic, milita, însă, pentru 
alianţa forţelor revoluţionare maghiare şi române şi pentru detronarea habsburgilor în 
care vedea principala piedică în calea unirii poporului român. El vedea mai departe, 
dincolo de orizontul contemporanilor răi.” (…) 
 Prin activitatea didactică, cât şi prin cea politică, Eftimie Murgu a avut un rol 
hotărâtor în formarea conştiinţei revoluţionare în rândul tineretului român din Principate, 
iar prin legăturile ce le avea în cadrul evenimentelor paşoptiste cu revoluţionarii din  
Moldova şi Ţara Românească, Murgu şi Bălcescu rămân simbolul unităţii Revoluţiei 
române de la 1848.” 
 Noţiunea de românism, în ultimul deceniu al veacului trecut devine tot mai clară 
şi pătrunde tot mai adânc în conştiinţe, îndeosebi între grănicerii din zonă. Ia fiinţă 
Comitetul Comunităţii de Avere cu sediul la Caransebeş, al cărui preşedinte devine 
Traian Doda, având ca mobiluri principale: economic, cultural (înfiinţarea unui liceu 
românesc) şi politic (demnitate naţională). 
 Autorul menţionează momentul din mai 1867 al semnării pactului dualist care a 
avut drept consecinţă şi includerea Transilvaniei şi Banatului în Ungaria. Autorităţile 
ungare recurg la aplicarea unei politici de deznaţionalizare forţată – perioadă cunoscută 
drept cea mai neagră din istoria poporului român din Transilvania. Fără  îndoială că 
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fiecare zonă a României a avut de suferit din cauza unui asupritor. Dar situaţia din 
Banat şi Transilvania a fost una dintre cele mai ingrate. 
 Figura aureolată a generalului Traian Doda este evocată cu reverenţă şi cu 
recunoştinţă de către autor, de asemenea,  a cărturarului, revoluţionarului şi 
profesorului filozof Eftimie Murgu, - una din cele mai luminoase personalităţi ale 
istoriei acelor timpuri, dar nu numai, el depăşind graniţele Ţării Almăjului şi militând 
pentru interesele întregului popor. 
 Şcoala – factor principal de educaţie şi formare a generaţiilor de copii – şi-a adus 
şi ea contribuţia la formarea conştiinţei etnice şi naţionale a românilor. 
 Bisericile de lemn şi şcolile au fost primele care au răspândit lumina. Începând 
din 1768 – se poate vorbi despre înfiinţarea şcolilor de stat pe aceste meleaguri, subiect 
tratat destul de generos de către autor: 
 „Atunci când curtea Aulica de la Viena ia măsuri ca în fiecare comună 
grănicerească să funcţioneze câte o şcoală trivială cu limba de predare în limba română şi 
germana. Sau, la 1766, când Maria Tereza porunceşte ca în fiecare comună unde este 
preot să se înfiinţeze câte o şcoală şi să se numească învăţători. Din momentul când intră 
în Confiniul militar se emite o dispoziţie care prevedea ca în fiecare sat cu 60 de familii să 
se zidească şcoală şi să se aducă învăţători. 
 Almăjenii, oameni harnici şi primitori, iubitori de învăţătură şi cultură, au avut în 
comuna Bozovici focarul ştiinţei de carte, unde există încă din 1774 o şcoală secundară 
inferioară, numită „Trivialschule”, şcoală cu trei cursuri, la care veneau elevii premianţi 
de la „şcolile naţionale” din satele almăjene. Şcoala trivială a funcţionat până la 
desfiinţarea graniţei în anul 1872. 
 Şcolile naţionale erau conduse de un director cu sediul la Caransebeş. În existenţa 
şcolilor naţionale trebuie să vedem dârzenia şi tenacitatea populaţiei române din zonă, care 
s-a opus pretenţiilor maghiare. (…) 
 După desfiinţarea graniţei, şcolile sunt transformate în şcoli comunale controlate de 
statul maghiar, care impune limba maghiară.” 
 Aceste şcoli au creat o pleiadă de intelectuali români pătrunşi de ideea de unitate 
naţională, de dorinţa de libertate şi independenţă. Paralel se constituie societăţi şi 
asociaţii cultural-patriotice în teritoriile româneşti aflate sub dominaţie străină. În 1861 
se constituie Asociaţia Transilvană pentru literatură şi cultură a poporului român 
ASTRA, la Sibiu care a adus o contribuţie preţioasă la strângerea legăturilor între 
românii de pretutindeni – mijloc de luptă pentru dezvoltarea conştiinţei naţionale şi 
înfăptuirea idealului naţional. 
 Membru al societăţii – colonelul protopop Pavel Boldea din Borlovenii Vechi. Ei 
editează lucrarea lui Petru Maior: „Istoria pentru începutul românilor din Dacia în 
1883. 
 Activitatea artistică a corurilor, fanfarelor, reuniunilor de teatru, muzică, lectură 
a contribuit din plin, fiecare şi împreună la consolidarea sentimentului naţional al 
fiinţei. 
 Mişcarea corală reprezintă o forţă de 1400 de artişti în 14 coruri care îşi 
manifestau sentimentul patriotic în acest mod plăcut şi foarte penetrant. 
 O adevărată mişcare spirituală şi artistică, având valenţe patriotice. 
 Aşadar, almăjenii luptă prin orice mijloc pentru afirmarea aspiraţiilor lor 
naţionale. „Este interesantă preocuparea acestor tineri studenţi pentru culturalizarea 
ţăranilor din Valea Almăjului şi grija pentru procurarea de cărţi şi constituirea de 
biblioteci, prin intermediul cărora să ţină trează conştiinţa de neam şi păstrarea limbii 
române şi a fiinţei naţionale.” 
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 În tot acest timp, intelectualii Almăjului au luptat cu legile de deznaţionalizare 
ale regimului dualist, având ca principală armă, cultura. 
 Autorul evidenţiază figura colonelului protopop Pavel Boldea din Borlovenii 
Vechi – organizatorul şi protectorul clerului ortodox român din armata austro-ungară şi 
educatorul elevilor români din şcolile militare de la Sibiu, Budapesta, Viena. 
 Războiul a adus, din nefericire, mobilizări masive, raţionalizare, nenorociri, 
foamete, moarte… 
 „Banatul a fost pregătit pentru marele act istoric de la 1918. La avântul de eliberare 
din toamna acestui an,  care a cuprins întregul popor român, a participat şi Almăjul. 
Flacăra revoluţiei purtată pretutindeni de muncitori, aprinde inimile ţăranilor, ostaşilor 
aflaţi încă în tranşee sau întorşi la vetrele lor. Autorităţile care reprezentau regimul dualist 
au fost alungate de către soldaţii întorşi la vetrele lor, cu tricolorul la chipiu, în locul 
rozetelor cu care plecaseră. Au fost alungaţi notarii, pretorii, agenţii fiscali şi jandarmii.” 
 Ultima parte a cărţii este destinată Unirii de la 1918 şi este intitulată: 
„Contribuţia populaţiei româneşti de pe Valea Almăjului la înfăptuirea actului istoric de la 
1918”. 
 Autorul subliniază că mişcarea de eliberare naţională s-a manifestat şi la românii 
din Banat. Paralel cu mişcările revoluţionare  la oraşe s-au desfăşurat şi în satele din 
Banat lupte ţărăneşti de mari proporţii. 
 „O trăsătură caracteristică a mişcării ţărăneşti din toamna anului 1918, o constituie 
împletirea strânsă a caracterului social şi naţional, participarea unită a sătenilor la lupta 
împotriva autorităţilor şi a burgheziei săteşti. Trebuie subliniat faptul că în toate localităţile 
rurale, atacarea şi alungarea autorităţilor austro-ungare, a fost însoţită imediat de 
constituirea consiliilor naţionale şi a gărzilor naţionale, de exprimarea fermă a năzuinţei 
de făurire a statului naţional unitar român.” 
 Autorul evidenţiază cu amănunte situaţia economică, politică, socială, culturală, 
de după înfăptuirea Marii Uniri, care a creat cadrul naţional şi social pentru 
dezvoltarea României moderne. 
 În încheierea lucrării, renumitul om de cultură Alexandru Nemoianu îi dăruieşte 
autorului şi cititorilor  o Şoaptă de suflet, emoţionantă: 
 „Într-o vreme în care ofensiva uniformizării degradante pare a fi fără putinţă a fi 
oprită, cartea lui Pavel Panduru ne arată că un colţ de pământ, o „ţară” românească, stă 
cuminte în făgaşul ei istoric fără de început; cu obiceiurile, cu bucuriile şi cu durerile ei. 
 Pavel Panduru ne spune că fiecare avem un rost şi că acest rost ni-l putem 
împlini doar fiind ceea ce am fost lăsaţi să fim şi în acest caz, aşa înseamnă să fim 
„almăjeni”, Doar în acest chip vom putea apropia, o clipă ai devreme <Raiul în care ne-
a vrut Dumnezeu>.” 

De fapt, autorul face o radiografiere completă a societăţii veacurilor trecute, încă 
din cele mai îndepărtate vremuri, precum şi a condiţiilor de viaţă a locuitorilor acestor 
ţinuturi. 

Şi o face cu temei, cu  râvnă, cu măiestrie, cu dăruire şi cu înalt profesionalism. 
De aceea, fiecare almăjan ar trebui să-i mulţumească pentru faptul că, vreme de-o viaţă 
s-a străduit să scoată la lumină aspecte memoriale din Ţara Almăjului, trecându-i pe 
locuitorii ei, în nemurire. 

 
 
 
 
29 ianuarie 2010 
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MĂRTURII DE NEŞTERS 
 
 

SUFLET DIN SUFLETUL ALMĂJULUI, OM PENTRU ISTORIE, 
OM PENTRU DUMNEZEU,  OM PENTRU OAMENI 

 
IOSIF CORIOLAN BURACU – O LEGENDĂ VIE,  Ed. Tim, Reşiţa, 2008 

 
 
   Moto: 
 

„Luminează-te şi vei fi” 
(-Inscripţie de pe dulapul Bibliotecii  din Mehadia, donaţia Bibliotecii 
Bibicescu din Turnu Severin, 28 I. 1923) 

 
 

 Identitatea spirituală a unui popor  se măsoară în iubirea şi abnegaţia, jertfa şi 
biruinţa oamenilor din care el este alcătuit. Dar, mai cu seamă, în cinstirea istoriei, a 
înaintaşilor eroi şi cărturari, în oamenii de seamă care au rămas înscrişi cu litere roşii în 
Cartea Neamului. O trăsătură de caracter pregnantă a locuitorilor Banatului montan 
este, fără doar şi poate, pe lângă dragostea faţă de istorie şi neam, cinstirea celor care au 
ales să fie în  
întreaga lor viaţă, făclii, Lumini nestinse pentru urmaşi, prin aportul lor la întregirea 
acestei conştiinţe colective. 
 Memoria identităţii spirituale româneşti este însă şi lucrarea harică pe care 
Duhul a insuflat-o în oameni, modelându-le caracterul în asemenea chip, încât, în toată 
viaţa lor au „ars” de dragoste pentru ţară, pentru vatră, pentru cinstirea strămoşilor şi 
pentru idealul milenar visat de generaţii întregi şi stropit în lacrimi şi sânge: Unirea 
tuturor românilor, constituirea şi închegarea Statului naţional român, independent şi 
puternic, dezvoltarea şi păstrarea limbii, a tradiţiei,  a religiei, a dimensiunii spirituale 
care îl defineşte. 
 Nu există mijloc să nu-l fi folosit bănăţenii pentru cinstirea şi glorificarea 
înaintaşilor lor: organizarea de simpozioane, de conferinţe, de spectacole tradiţionale, 
editarea de cărţi memoriale, dezvelirea busturilor, a plăcuţelor comemorative, 
amenajarea unor case memoriale, însemne, medalii, distincţii, semne materiale, vizibile,  
dar mai ales spirituale, care arată  că ei, bănăţenii, sunt un popor care nu uită, care ştiu 
să preţuiască tot ce e valoros în trecutul lor zbuciumat, în istoria lor înscrisă cu jertfe 
pentru păstrarea vetrelor străbune. 
 Continuitate şi permanenţă sunt valenţele spirituale ale acestor români inimoşi, 
măsura demnităţii lor pe care ei nu pregetă s-o dovedească în orice moment, cu orice 
nouă lucrare în memoria celor care au fost –  înscriind pagină după pagină în istoria 
ţinutului lor şi, implicit, în istoria poporului român. 
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 Astfel de mărturii de neşters sunt şi cele adunate cu migală în documentarul 
iniţiat şi îngrijit de profesorul Pavel  Panduru, dedicat acelei legende vii  care se numeşte 
preotul Iosif Coriolan Buracu – nume de referinţă pentru viaţa bănăţenilor. 
 Strânse mănunchi într-un Gând şi o Inimă, o seamă de personalităţi de 
pretutindeni au dat mărturie despre acest strălucit reprezentant al Banatului montan, 
luminat de credinţa în Dumnezeu, care a schimbat faţa prezentului în care şi-a dus 
existenţa, înălţându-l la cotele înalte ale aspiraţiilor multor generaţii de înaintaşi, dar şi 
dăruindu-le cu generozitatea dăruirii de sine, iar apoi, lăsându-le moştenire urmaşilor. 
 Ce-i face pe bănăţeni să-şi întoarcă mereu faţa spre trecut şi să privească 
totodată şi înainte? Ei ştiu că Istoria, fie ea prezentă sau viitoare, nu se oferă, nu se dă 
peste geam de pomană, nu se dobândeşte pe bani verzi,  şi  mai ales, nu se vinde, ea 
trebuie câştigată din greu, cu sudoare şi sânge şi trebuie păstrată ca averea cea mai de 
preţ. Şi cei care au fost şi au rămas pietre vii -  la Altarul Istoriei neamului, nu trebuie 
uitaţi cu nici un chip. 
 Pentru că pe jertfa şi strădaniile lor se sprijină azi, bunăstarea noastră. La 
rându-ne, avem datoria sfântă de a nu opri valul istoriei, ci de a-l îndrepta spre acea 
împlinire vecină cu idealul, spre visul comun al acelor luptători înflăcăraţi pentru 
dreptate şi adevăr, reîntregire şi glorie nepieritoare. 
 Gest pios de restituire a imaginii unui om pentru Dumnezeu, om pentru Istorie şi 
om pentru oameni, care a fost protopopul colonel iconom-stavrofor din comuna Prigor – 
Iosif Coriolan Buracu. 
 Ce ar trebui spus sau scris despre o carte de mărturii? Pentru că toţi cei care le-
au dat, fie că l-au cunoscut, fie că au auzit de el, fie că au cercetat viaţa şi  faptele sale, 
sunt legaţi sufleteşte întrucâtva de această personalitate,  a cărei amintire e lucrătoare în 
inimile urmaşilor. 
 Îl simţi ca pe o rudenie spirituală, un model exemplar, un înaintaş vrednic de 
aceste locuri. Valea Almăjului se mândreşte cu asemenea preot-militar-cărturar,  mare 
iubitor de oameni şi ţară, dar mai ales, cu moştenirea lăsată de această copleşitoare 
personalitate, care a slujit, nu numai Biserica din Banat, dar şi Istoria lui, şi cultura lui, 
însă mai ales, a slujit oamenii, pietrele vii aşezate la Altarul Credinţei. 
 Preotul Iosif Coriolan Buracu este o efigie peste timp, cu o aură minunată pe 
chip, la care nici un bănăţean nu rămâne indiferent.  
 A pune în valoare, în adevărata lumină personalitatea părintelui protopop Iosif 
Coriolan Buracu în contextul spiritual, istoric, religior, este desigur, meritul 
profesorului  Pavel Panduru (care a ales să-i continue opera în timp), iniţiatorul şi 
îngrijitorul acestei alese monografii, dar şi a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, care a sprijinit apariţia lucrării.  
 Părintele Iosif Coriolan Buracu (autoarea acestei exegeze preferă apelativul 
„părintele”, nu pentru a-i diminua meritele, ci doar pentru a-l simţi mai aproape) a 
ţinut la mare onoare Istoria Almăjului, despre care a făcut studii şi cercetări şi a scris 
lucrări, aşa cum  au fost şi alţi „stâlpi ai României Mari” – luptători pentru limba 
română şi neamul românesc pe care le-a slujit, nu numai de la amvon, dar şi prin 
întreaga activitate cultural-socială pusă în slujba comunităţii de neam, de teritoriu şi de 
limbă. 
 O trăsătură aleasă a oamenilor de valoare este, fără îndoială, modestia. Aceasta, 
împreună cu  o smerenie cu adevărat creştină, după modelul sfinţilor, i-au definit 
personalitatea părintelui Iosif Coriolan Buracu. Toate înfăptuirile pentru care s-a nevoit 
n-ar fi fost însă posibile, fără o dragoste de patrie şi de limba neamului său. 
 La Iosif Coriolan Buracu, nu numai Cuvântul a fost hotărâtor în tot ce a 
înfăptuit, dar şi fapta culturală, fapta care luminează şi aduce bucurie şi mângâiere în 
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suflete şi aceea, prin intermediul şcolii, a căminului cultural, a muzeului, monumentelor 
în memoria eroilor neamului, a lăcaşului cărţii în parohii şi  şcoli şi a altor aşezăminte 
socio-culturale, la construcţia cărora, a depus muncă, dăruire, abnegaţie, perseverenţă, 
răbdare, pentru a ridica pentru oameni cetăţi spirituale unde aceştia să se regăsească, să 
se edifice. 
 Seria evocărilor şi mărturiilor începe cu aceea a istoricului Ion Marin Almăjan, 
un alt fiu al acestor meleaguri, care îl numeşte pe Iosif Coriolan Buracu, (citându-l pe 
Artur Silvestri), „un alt voievod secret”, „un soi de căpetenii înnăscute şi recunoscute”. 
 Pe timpul liceului şi al studenţiei a fost promotor cultural de frunte, organizând 
primul cor bărbătesc şi prima serbare culturală la Borlovenii Vechi, prilej pentru toţi 
sătenii de a asculta cântece şi poezii în limba română, de a admira frumosul port 
popular din acea zonă, de a-şi manifesta tradiţiile aşa cum le-au fost lăsate din strămoşi. 
 Ion Marin Almăjan îi realizează un veritabil portret fizic, moral şi spiritual, 
evocând viaţa şi activitatea părintelui I.C.Buracu în cuvinte calde şi pline de 
înţelepciune, amintind că preotul a luptat cu toate forţele pentru valorificarea limbii 
române în plină epocă de maghiarizare. Spicuim din această prezentare foarte 
pertinentă:  a înfiinţat biblioteca parohială şi a desfăşurat o activitate culturală prin 
corurile care susţineau spectacole în limba maternă. Pentru toate acestea a avut de plătit 
scump, cu  propria libertate, fiind ridicat de la altar de către jandarmii unguri, anchetat 
şi judecat şi făcând închisoare la Caransebeş („oraşul cu trei ape şi trei închisori”). 
 Eliberat prin forţă majoră, datorită izbucnirii primului război mondial, este 
trimis pe  front în Serbia şi apoi în  Galiţia ca preot militar de rezervă, apoi trimis la 
garnizoana din Debreţin, pe lângă spitalele şi sanatoriile înţesate cu soldaţi români unde 
a dus o prodigioasă activitate culturală şi spirituală, a iniţiat şi condus cursuri de 
alfabetizare şi a organizat manifestări pentru a alina nu numai durerile fizice ale 
soldaţilor, dar şi aleanul şi dorul de casă, oficiind pentru ei  servicii religioase, rugăciuni 
şi cântece sacre cu intenţia de a le tămădui şi sufletul. 
 Pe toate fronturile prin care a trecut şi-a continuat opera de deşteptare naţională 
şi de culturalizare a ostaşilor, procurând cărţi, organizând biblioteci  volante, săli de 
lectură, cămine ostăşeşti şi fiind răsplătit  pentru aceste activităţi cu distincţii. A militat 
pentru cauza Banatului, înmânând generalului Berthelot venit în vizită un memoriu,în 
vederea revendicării acestui teritoriu,  în întregime pentru România. A fost un 
reprezentant strălucit al Banatului. Religia, Limba română, Istoria au fost coordonate 
sfinte ale activităţii pe tărâm spiritual pentru care a militat şi luptat preotul Iosif 
Coriolan Buracu. 
 A organizat adunări populare cu defilarea ostaşilor la mormântul lui Andrei 
Mureşan. După război a fost primul director al Palatului Cultural din Turnu Severin 
precum şi al Bibliotecii I.G.Bibicescu. A înfiinţat prima fanfară ţărănească şi a creat 
muzee  bisericeşti. Ca deputat pentru judeţul Caransebeş, a ridicat o şcoală în Prigor, 
un spital de plasă în Bozovici, circumscripţii medicale şi veterinare, grădiniţe de copii, a 
reorganizat Societatea Culturală ASTRA şi a înfiinţat Muzeul Almăjului la Bozovici, un 
cămin cultural şi multe alte aşezăminte socio-culturale pentru oameni. 
 Cărturar enciclopedist, umanist şi iluminist, spirit deschis, părintele I.C.Buracu a 
fost un om de acţiune care a pus umărul la realizarea unui program pentru construcţia 
căii ferate, a unei uzine electrice şi introducerea iluminatului în Almăj. Banatul 
beneficiază de multe din lucrările sale publicistice, rămase în arhivă sub formă de cărţi 
şi broşuri: „Muzeul general Nicolae Cena în Băile Herculane”  şi „Cronica Mehadiei” 
(1924); „Heracle, Hercules, Iovan Iorgovan şi Băile Herculane”  (1924); „Din istoria 
Banatului de Severin  (1932), „Din trecutul Almăjului şi Rudăriei” (1932); „Cetatea şi 
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Castelul Făgăraşului”  (1937) -  aminteşte Ion Marin Almăjan în prezentarea de la 
începutul cărţii la care facem referinţă. 
 Autoarea exegezei nu poate să nu se întrebe cu uimire şi încântare, citind 
Memorialul I.C.Buracu, ce s-ar întâmpla dacă, în zilele noastre ar  trăi şi şi-ar manifesta 
dragostea de ţară prin atâtea şi atâtea lucrări remarcabile, un asemenea om? Cum ar fi 
primit şi privit de contemporani? Ce impact ar avea el asupra conştiinţelor 
contemporane, care, numai despre idealul naţional nu se preocupă? I s-ar îngădui să-şi 
vadă visul cu ochii? Cu smerită înfiorare, socotim că el ar trece aproape neobservat pe 
lângă cercurile potentaţilor zilei care i-ar stăvili avântul creator şi i-ar distruge idealul 
pentru care părintele şi-a pus primejdie familia şi viaţa. Sunt întrebări legitime ale unui 
om de cultură.  
 Un alt cărturar de excepţie şi om de cultură care-şi are rădăcinile pe aceste 
meleaguri, Alexandru Nemoianu – înşiruie la rândul său amintiri, în cuvinte pline de 
vibraţie şi suflu patriotic, evocându-l pe înaintaşul său, care s-a dovedit a fi rudă de 
sânge prin descendenţă maternă cu părintele I.C.Buracu. 
 „Aceste amintiri se leagă de documente păstrate  în casa Boldea din Borlovenii-
Vechi şi în memoria colectivă a familiei mele” – spune Alexandru Nemoianu. 
 Autorul se referă la scrisorile  părintelui  Buracu pe care acesta le-a trimis 
unchiului său, colonelul protopop K.u.K. Pavel Boldea şi către verişorul său Romulus 
Boldea la Borlovenii-Vechi: „Din acea vreme, în casa Boldea din Borlovenii-Vechi se 
păstrează un schimb de corespondenţă între unchi şi nepot în timpul când acesta din urmă 
era la şcoală, la liceul din Braşov şi apoi la Caransebeş. (…)  
 În casa Boldea sunt păstrate scrisori trimise vărului său, Lt. Colonelul K.u.K. 
Romulus Boldea la Borloveni, în anii ’50 ai veacului al XX-lea, vremea crâncenă a 
persecuţiilor comuniste, când cei doi veri au avut parte să treacă prin universul 
concentraţionist bolşevic.” 
 Alexandru Nemoianu se referă în continuare la  o amintire a părintelui Buracu 
de pe vremea când a fost arestat de securişti, mărturie extrem de importantă şi foarte 
tulburătoare pentru noi, care o citim, după aproape o sută de ani, dar  mai cu seamă 
pentru cei care au trăit astfel de drame în familie. 
 „În acest context, în cadrul familiei mele se povestea cu admiraţie despre felul în 
care Părintele Coriolan, <uica Coriolan>, cum era numit cu dragoste şi respect, a fost 
ridicat la începutul anilor cincizeci spre a fi trimis la canalul morţii. 
 Securistul care l-a arestat a avut totuşi un reflex de umanitate şi a întrebat: 
<Părinte, aţi mai fost arestat?>  şi răspunsul a venit puternic, fără teamă, în maniera 
Coriolan Buracu: <Oho, de câte ori>. Iar apoi la canal, pus în echipa morţii, a preoţilor 
condamnaţi la exterminare, Părintele Coriolan Buracu a aflat tăria morală ca pe cei 
dimpreună cu el să îi încurajeze în fiecare dimineaţă, la începerea sclaviei, cu vorbele: 
<Sus Inimile, fraţi români!> Dar cea mai emoţionantă amintire personală o am în 
legătură cu o carte poştală trimisă de către Părintele Coriolan Buracu l Borloveni, în 
august 1954. 
 În acea vreme bunicul meu, Lt. Colonelul K.u.K. Romulus Boldea, era în surghiun, 
în domiciliu obligatoriu. Îmi amintesc bine că familia nu credea să vină curând sau în 
general să mai vină. 
 În cartea poştală trimisă şi primită la începutul lui august 1954, Părintele Coriolan 
Buracu scria: <Dragă Romulus, îţi scriu la Borloveni, căci ştiu că vei fi acolo mai înainte 
de Sfânta Măria Mare. Întotdeauna Maica Domnului a apărat casa noastră şi pe tine te va 
aduce acasă acuma>. 
 Zece zile mai târziu, în 16 august 1954, Romulus Boldea se întorcea la Borloveni, la 
casa şi familia lui. 
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 Pe Părintele Coriolan Buracu l-am întâlnit în persoană doar de câteva ori, dar 
amintirea personalităţii lui mă face să simt şi mândria, dar şi responsabilitatea de a fi 
descendent al aceleiaşi familii şi al aceluiaşi Neam”. 
 Excelentă mărturisire a unui filozof al culturii, literat şi promotor al ideii de 
românitate în întreaga lume! 
 Prin extrapolare, îmi vine în memorie, personalitatea preotului Maximilian 
Maria Kolbe, numit şi „Cavalerul Neprihănitei”, care, luat în lagărul de concentrare de 
la Auschwitz, a ales să moară în locul unui tovarăş de-al său, tată a cinci copii. Şi fiind 
azvârlit în celula morţii, fără mâncare şi apă, îi încuraja pe confraţii de suferinţă, 
condamnaţi ca şi el, cu cântece şi laude aduse Domnului şi Prea Sfintei Fecioare Maria. 
 Valeriu Leu dă mărturie în carte Despre câteva manuscrise dedicate lui 
CORIOLAN IOSIF BURACU şi despre un proiect istoriografic puţin cunoscut. 
 Autorul face un temeinic şi bine meritat act de restituire memorialistică, 
referindu-se în intervenţia sa la patru manuscrise în variantă dactilo despre viaţa şi 
opera lui Coriolan Buracu, datorate unuia dintre fiii acestuia, inginerul silvic Florin 
Buracu. 
 V. Leu reliefează faptul că fiul acestuia, Florin Iosif Eracle Buracu, n. 7 martie 
1092, „S-a decis să adune materiale şi să scrie biografia tatălui atunci când, în 1978, 
preotul Nicolae Şerbănescu din Bucureşti, care-l cunoscuse în ultimii ani ai vieţii pe 
Coriolan Buracu, a publicat un articol despre acesta în revista mitropolitană din 
Timişoara, dar şi impresionat de evenimentul reaşezării osemintelor în glia natală, la 
Prigor şi de referirile pe care diferite lucrări preocupate de unirea din 1918, le făceau la 
acest lider al mişcării naţionale române din Banat. În 1983 biografia era gata dar nu a fost 
totuşi mulţumit pentru că multă informaţie rămăsese neutilizată sau doar parţial utilizată 
aşa că s-a decis să continue cu un nou capitol numit <Date de sinteză>. Baza o constituiau 
câteva manuscrise părinteşti ce conţineau date pe care le-a ordonat cronologic şi tematic. 
Nici acum nu a rămas mulţumit: era nevoie de o nouă adăugire de data asta cu o biografie 
a mamei, Maria Buracu născută Mocanu, care i-a stat cu devotament alături soţului în 
multe momente grele, când speranţa părea pierdută. Adeseori au dus-o greu. În intervalul 
noiembrie 1933 – aprilie 1934 a fost şomer şi în această situaţie Maria a fost cea care, de 
fapt, întreţinea familia atât de numeroasă, cu atâţia copii mici. Şi mai târziu, în anii 
comunismului, Iosif Coriolan Buracu a  dus-o foarte greu, fusese privat de pensie. Era 
considerat ostil regimului aşa că, pur şi simplu, în ciuda drepturilor legate, i s-a tăiat 
pensia.” 
 Autorul subliniază latura morală a lui I.C.Buracu, demnitatea şi dârzenia în a  
lupta pentru o cauză nobilă, neclintirea în convingeri, în pofida numeroaselor persecuţii 
la care a fost supus şi a jertfelor de sine pe care le-a consumat pentru această cauză. 
„După ce a trebuit să se refugieze în Almăj, să stea ascuns, să treacă prin anchete şi lagăre 
comuniste, lăsat fără pensie, trebuind să treacă când la unul când la altul dintre fii, 
răbdând atâtea privaţiuni, la vârsta bătrâneţii, Coriolan Iosif Buracu nu renunţă totuşi la 
convingerile sale, nici la credinţa sa şi nici la scrisul istoric. Asemenea atâtor personalităţi 
bănăţene cunoaşte puterea cuvântului scris, ştie bine că numai scrisul poate salva, poate 
trece peste timp oameni şi evenimente aşa că începe să-şi scrie memoriile. Este felul său de 
a depune mărturie, de a le vorbi celor ce vin. Începutul s-a petrecut la Bata unde Florin era 
inginer silvic. O mărturiseşte chiar în <introducerea> la primul volum memorialistic: De 
mult m-a preocupat ideea ca să scriu amintiri din viaţa mea care a fost destul de 
zbuciumată. În refugiu şi în temniţă am răsfoit în memorie, momente şi fapte tot mai multe 
pecare am crezut necesar ca fiii şi urmaşii  să le cunoască şi să tragă învăţăminte din cele 
greşite iar pe cele bune să le continue. Aici, la Bata, ziua fiind singur şi în linişte, după ce 
am început să simt că-mi revin, am pus pe hârtie cele ce urmează  - care nu sunt nici 
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complete, nici definitive – urmând să le completez cu date precise când împrejurările le vor 
permite. Dacă ele rămân – adică acestea scrise de mine aici – urmaşii mei să caute să le 
completeze dacă îi interesează. Eu le doresc o viaţă liniştită şi pacinică şi  rezultate bune, 
îmbelşugate iar pe noi, părinţii lor, să nu ne uite. Bata, luna noiembrie 1949, fiind la fiul 
meu Florin.>” 
 Un veritabil testament spiritual, o avuţie lăsată urmaşilor despre care, fapt 
dovedit, astăzi se scrie şi se cercetează de către istoriografi şi cercetători lingvişti şi etno-
culturali. 
 Formator de conştiinţe, ziditor de catedrale în suflete, preotul Iosif Coriolan 
Buracu a trasat căile luminoase pe care, generaţii la rând de urmaşi aveau să păşească 
pentru propăşirea neamului românesc. Lui îi datorează, nu numai Banatul montan, dar 
Istoria românească, o anumită atitudine de brav cetăţean, luptător şi promotor pentru 
pacea şi binele ţării, pentru ridicarea pe altă treaptă a conştiinţelor. 
 Adevărata dimensiune a acestei personalităţi bănăţene complexe, reiese din 
paginile mărturisite de semnatarii acestui volum memorialistic, dar, oricât de 
minuţioasă şi bine întocmită,(pentru că fiecare a adus ceva în plus la întregirea 
portretului),  nu va putea fi cuprinsă integral în acest studiu, rolul cercetătorilor fiind în 
această privinţă hotărâtor şi continuu, aceasta constituind o responsabilitate majoră şi o 
datorie de onoare prin restituirea unor documente privind istoria Banatului, al cărui 
strălucit reprezentant şi promotor a fost. 
 Şi aici, Valeriu Leu e de părere că: „Aşezarea lui Iosif Coriolan Buracu sub 
fascicolul de lumină al cercetării istorice este una din urgenţele istoriografiei 
contemporane şi ea trebuie să includă, după părerea noastră, editarea integrală a 
manuscriselor şi documentelor care i-au aparţinut sau se referă la el, indiferent unde s-ar 
afla acum.  Studioşii sunt interesaţi îndeosebi de scrierile care se datorează chiar lui Iosif 
Coriolan Buracu în măsura în care se mai păstrează. Introducerea lor în circuitul ştiinţific 
ar fi un mare beneficiu pentru cunoaşterea trecutului bănăţean.” 
 Despre proiectul părintelui Coriolan Buracu de a scrie Monografia Alămjului, 
însuşi autorul ei scria: „<Mult iubiţii mei copii, Vă las vouă moştenire această lucrare 
monografică a Almăjului meu drag la care am început a lucra încă din anul 1912 când am 
ajuns preot în Mehadia. Îndemnul l-am primit de la generalul Nicolae Cena din Mehadia, 
care a fost un pasionat cercetător al trecutului istoric militar al regiunii grănicereşti şi al 
trecutului satului său natal, Mehadia…Rugămintea mea este să se publice necondiţionat ca 
Almăjenii să cunoască trecutul regiunei şi al neamului nostru de pe aceste meleaguri. Sper 
– şi doresc din toată inima – să se găsească un Almăjean cu talent ca să complecteze 
această lucrare modestă dar concepută cu mult drag. Epureşti, de ziua Sf. Paraschiva, 
1957, Coriolan Buracu.>” 
 Cu prilejul comemorării a 120 de ani de la naşterea lui Iosif Coriolan Buracu s-a 
făcut cunoscut manuscrisul său „ca model de arhitectură a unei lucrări monografice” – cu 
un plan amănunţit  - pe părţi distincte – şi cu anexe. 

Şi nu ştiu de ce îmi vine în minte testamentul lui Ienăchiţă Văcărescu, urmaşilor 
lui: „Urmaşilor mei Văcăreşti/ las vouă moştenire/  creşterea Limbii româneşti/ şi-a 
patriei cinstire”… Fără doar şi poate că părintele Buracu face parte din aceeaşi familie 
spirituală cu primii noştri  cărturari români.  

Următorul semnatar al documentarului Iosif Coriolan Buracu – o legendă vie -  
este Liviu Groza, cu o intervenţie salutară, intitulată: Preotul CORIOLAN BURACU  şi 
almăjenii,  text care debutează  cu aprecierile Î.P.S. Dr. Nicolae Corneanu,Mitropolitul 
Banatului, în prefaţa cărţii Amintiri:  „De-a lungul vremii Biserica a avut slujbaşi vrednici 
care au întreţinut în sufletul credincioşilor credinţa. Biserica noastră din părţile Banatului 
a avut un astfel de slujitor care prin viaţa şi faptele sale exemplare a rămas în memoria 
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tuturor ca un preot desăvârşit. Mă refer la Părintele Coriolan Buracu, care ne-a lăsat spre 
folosul nostru pagini de <amintiri> care merită să fie cunoscute”.  
 Liviu Groza aminteşte de funcţiile pe care le-a îndeplinit preotul Iosif Coriolan 
Buracu, dar se axează mai mult pe activitatea preotului referitoare la Almăj şi almăjeni 
şi evocă vizita Regelui Carol al II-lea în Valea Almăjului – organizată de părintele 
Buracu. Ni se desfăşoară dinaintea ochilor minţii, ca de pe o peliculă acest eveniment 
istoric major la care au participat cca. 12.000  de almăjeni, consemnat în ziarul „Drumul 
Nou” din Oraviţa. De menţionat este alocuţiunea ţinută cu acest prilej de părintele 
Buracu: 
 „După cuvântările oficialităţilor a luat cuvântul preotul Coriolan Buracu care a 
făcut o scurtă incursiune în istoria Almăjului, ca să încheie alocuţiunea sa cu o rugăminte: 
<Redaţi Site acestei căzărmi veche şi istorică…redaţi strălucirea de altă dată prin 
reînfiinţarea unui Batalion de grăniceri din descendenţii acestora cu atâtea tradiţii vechi de 
luptă şi frământări naţionale>. 
 În urma acestor festivităţi Regele Carol al II-lea a ordonat să se înfiinţeze 
Batalionul 2 Grăniceresc de Gardă la Caransebeş, preotul Coriolan Buracu devenind, la 
cerere, Confesorul Batalionului.” 
 În încheiere, Liviu Groza spune: „Imaginea lui a rămas  vie în sufletul acelora 
care l-au cunoscut şi care afirmă, pe bună dreptate, că preotul Coriolan Buracu a cunoscut 
atât culmile gloriei, cât şi abisurile suferinţei.” 
 O altă intervenţie, cea a profesorului Laurenţiu Ovidiu Roşu – se referă la: 
Preotul Coriuolan Buracu – Preşedinte al Comunităţii de Avere a fostului Regiment 
Confiniar Româno-Bănăţean nr. 13 din Caransebeş. 
 Reţinem din această mărturie: „A fost primul deţinut politic român din Ardeal şi 
Banat în ziua izbucnirii războiului mondial. Luat de la altarul din Mehadia a fost aruncat 
în  închisoarea din Caransebeş, alături de gen. N. Cena. 
 Eliberat din închisoare la intervenţia Ministerului de Război, a fost trimis pe front şi 
în spitale ca preot militar, unde a stat până la încheierea războiului. Însărcinat cu 
conducerea căminelor ostăşeşti înfiinţează sute de biblioteci româneşti, iar din banii proprii 
a cumpărat un aparat cinematografic, cu care a organizat spectacole pentru răniţi. În 1918 
a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din districtul Mehadia şi comandant 
al gărzilor naţionale. Între 1919 şi 1920 a participat ca preot militar la luptele de pe Tisa. 
 Dimensiunea caritativă a omului Coriolan Buracu s-a vădit în întreaga sa viaţă şi 
activitate, prin faptul că a ajutat pe cei slabi, răniţi, fără mijloace de trai, ajungând să-şi 
împartă puţinul său pentru aceştia, ceea ce este o dovadă certă de creştinism autentic.  
 Şi în acest sens, semnatarul articolului  spune: „A fost primul preşedinte care şi-a 
redus salariul, a acordat burse pentru politehnică şi pentru şcoala de conductor şi de 
brigadieri silvici, a înzestrat Internatul <General Doda>  din Caransebeş cu mobilier nou şi 
modern, a intenţionat să ridice un bust generalului Traian Doda şi a înfiinţat muzeul 
Comunităţii de Avere”. 
 Ca un arc peste timp, dovadă că întâmplarea şi coincidenţa  nu au un rol 
hotărâtor, ci toate sunt inscripţionate undeva, pot face o observaţie personală. După 50 
de ani, în 1973 – subsemnata avea să înfiinţeze în oraşul natal, pe platforma industrială 
a Combinatului siderurgic, prima bibliotecă de 5.000 e volume, pe care a dezvoltat-o şi a 
îmbunătăţit-o vreme de 30 de ani, prin donaţii personale, şi achiziţii lunare, 
constituindu-i peste 40 de filiale şi biblioteci volante la uzine, secţii şi ateliere şi ajungând 
la cca. 45.000 de unităţi de evidenţă, având în componenţa sa şi un Bibliobuz uzinal care 
făcea 6 zile din săptămână drumul către o uzină a combinatului pentru împrumut la 
locul de muncă. Slujind Cartea şi insuflând dragostea pentru cultură în inimile 
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siderurgiştilor, autoarea acestor rânduri şi-a depus mărturia sa de credinţă artistică şi 
literară, pe firmamentul culturii şi educaţiei umane. 
 Biblioteca a funcţionat până în  1 noiembrie 2002, când a fost desfiinţată de 
actuala conducere a SIDEX-SA, Mittal Steel şi s-a distrus întreg patrimoniul în două 
zile. 
 Alte timpuri, alte locuri, alţi oameni, aceleaşi idealuri… 
 Desigur, nu are nici o relevanţă această declaraţie cu activitatea părintelui Iosif 
Buracu, dar unele similitudini nu pot să nu fie luate în considerare, mai cu seamă faptul 
că subsemnata, a absolvit o facultate teologică şi a desfăşurat o activitate culturală 
vreme de 40 de ani, contribuind prin aceste mijloace la formarea gustului estetic a 
lucrătorilor de pe platforma siderurgică şi implicit, a gălăţenilor. 
 De o modestie şi onestitate rară, părintele Iosif Coriolan Buracu „a fost o 
personalitate complexă a timpului în care a trăit. Acesta nu s-a mulţumit să se implice doar 
în viaţa spirituală, ci s-a implicat activ în toate evenimentele sociale, cultuale, politice, 
economice, militare, care au contribuit la preschimbările ce au avut loc în acest colţ de ţară 
în prima jumătate a veacului al XX-lea, prin aceasta dobândind un loc de seamă în galeria 
iluştrilor înaintaşi de pe teritoriul Banatului” – conchide prof. Laurenţiu Ovidiu Roşu în 
prezentarea sa. 
 Un alt distins profesor, Constantin Brătescu, oferă o mărturie privind: Aspecte 
din activitatea politico-naţională, socială şi cultuală a preotului CORIOLAN IOSIF 
BURACU. 
 „Pentru cel care încearcă să-i descifreze personalitatea şi mai ales activitatea 
desfăşurată ca elev şi student, ca preot la Mehadia, apoi ca preot militar, ca făuritor de 
cultură la Turnu-Severin, ca istoric, apoi ca îndrumător al echipelor regale care au activat 
în judeţele Severin şi Caraş între anii 1935 şi 1937 şi încheind cu activitatea politico-
naţională din deceniul Marii Uniri, se conturează fără exagerări omul complex, contopit în 
marile probleme ale epocii, un adevărat făuritor de istorie.” 
 Autorul articolului evidenţiază activitatea părintelui din timpul studenţiei, apoi, 
ca  student teolog la Caransebeş şi ca preot la Mehadia: „Activitatea pe tărâm cultural şi 
naţional desfăşurată ca elev la Braşov şi teolog la Caransebeş, dar şi ca preot la Mehadia 
începând cu 12/25 august 1912, când s-a pus în slujba credincioşilor săi, nu a trecut 
neobservată de autorităţi. Adăugând şi faptul că în lipsa unei şcoli primare româneşti la 
Mehadia – cel mai important centru românesc din Banatul de Sud – tânărul preot îi învăţa 
pe elevi slova românească la lumina opaiţului, avem conturată personalitatea celui care la 
26 iulie 1914, în ajunul declanşării războiului mondial, a fost arestat de jandarmii 
maghiari din localitate, împreună cu generalul Nicolae Cena şi alţi câţiva locuitori, 
urmăriţi de mai multă vreme pentru sentimentele lor româneşti şi ca agitatori contra 
statului ungar.” 
 În Banatul primei jumătăţi a secolului trecut, părintele Iosif Coriolan Buracu s-a 
angajat să contribuie la ridicarea satului românesc, pe toate planurile şi cu toate 
mijloacele, fiind în acest sens un ctitor, un renovator şi un reformator al satului şi un 
promotor spiritual şi cultural în acest spaţiu. 
 Despre bibliotecile săteşti ale Banatului sârbesc, iniţiate de preotul I.C.Buracu – 
menţionează prof. univ. dr. Mircea Zaberca în studiul său memorialistic: „Militant 
consecvent al demersului pentru înfăptuirea străvechiului deziderat românesc – Marea 
Unire – preotul Coriolan Buracu, coborâtor dintr-o familie grănicerească din Valea 
Almăjului, a fost, totodată, un prieten statornic şi un neobosit susţinător al românilor 
rămaşi, după 1918, în afara hotarelor patriei, cu precădere al celor din Banatul Sârbesc. În 
acest sens este remarcabilă perioada în care numele lui Coriolan Buracu s-a legat de cel al 
municipiului Drobeta-Turnu Severin. 
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 În 24 mai 1924 – părintele Coriolan Buracu este numit „primul director al 
măreţului Palat Cultural din Turnu Severin.” Prezenţa sa în fruntea Palatului Cultural a 
fost benefică, dar şi cea de director al Bibliotecii din Turnu Severin, trimiţând periodic 
donaţii de cărţi în Banatul Sârbesc, acolo unde era mai mare nevoie de cuvânt 
românesc. 
 „Patriotismul profund al lui C. Buracu s-a evidenţiat în zona sa natală şi prin 
ridicarea troiţei din Bozovici, înfiinţarea muzeului Almăjului şi aducerea rămăşiţelor 
eminentului cărturar şi revoluţionar Eftimie Murgu de la Budapesta în ţară” – spune prof. 
univ. dr. Mircea  Zaberca. 
 Părintele Buracu s-a evidenţiat prin donaţii de cărţi, nu numai în ţară, dar şi în 
America, donând 60.000 de volume. „…astfel ni se relevă că Buracu a urmărit cu 
perseverenţă promovarea culturii scrise româneşti în comunităţile româneşti de peste 
hotare. Fie şi prin această ultimă latură a activităţii sale, Coriolan Buracu rămâne nu doar 
în galeria marilor valori ale Banatului, ci şi în cea a admirabililor luptători pentru cauza 
naţională românească. 
 Şi într-aceasta se evidenţiază dimensiunea universală a personalităţii sale. 
 Prof. Lavinia Diana Micu îşi începe mărturia sa într-un mod poetic: 
 „Pe o troiţă din marmură existentă în curtea bisericii ortodoxe din comuna Prigor 
sunt gravate următoarele versuri: 
    <Fiu credincios al ţării 
    Ostaş întru Hristos, 
    Martir pentru credinţă 
    La Dunărea de Jos”. 
 Acestea nu puteau face referire decât la una dintre cele mai remarcabile 
personalităţi ale Văii Almăjului – protopopul iconom stavrofor locotetent colonel 
CORIOLAN IOSIF BURACU,  care atât înainte de primul război mondial, dar şi în 
perioada interbelică, a trudit neobosit pe tărâm cultual, social, naţional, militar şi religios. 
 Pentru Coriolan I. Buracu hotarul dintre aceste tărâmuri a fost foarte subţire, 
reuşind în mod admirabil prin strădaniile sale să le contopească într-o singură poveste, 
aceea a realizărilor frumoase şi atât de necesare pentru descendenţii grănicerilor <cu 
atâtea tradiţii vechi de luptă şi frământări naţionale>”. 
 Autoarea articolului evidenţiază activitatea părintelui I.C.Buracu în calitate de 
preot: „Coriolan I. Buracu, ca preot al Mehadiei în prima perioadă (25 aug. 1912 – 26 
iulie 1914) – parohie oferită personal de episcopul dr. Miron Cristea – este hirotonit în 
biserica de la Pătaş la 20 iulie 1912 (Sf. Ilie – hramul bisericii) de către însuşi episcopul. 
Este instalat la Mehadia la 25 august 1912, de către dr. Ion Sârbu, marele istoric, preot în 
Rudăria şi administrator protopopesc al Mehadiei. Aici este ajutate în toate acţiunile sale 
de generalul Nicolae Cena, cunoscut luptător naţionalist român (1844-1922)”. (…) 
 Ca preot al Mehadiei în perioada 1920-2924  ( a doua oară, după reîntoarcerea de 
pe front – n.n.) – are o seamă de realizări notabile: inaugurează Casa Culturală „General 
Nicolae Cena” – dotând-o cu mobilier şi bibliotecă; organizează serbările de la Băile 
Herculane, unde în 6 august 1921 îl elogiază printr-o cuvântare pe eroul de la Mărăşeşti, 
generalul Eremia Grigorescu; primeşte în gara Mehadia osemintele lui Tache Ionescu, la 
27 iunie 1922, cu ocazia aducerii acestora în ţară şi înmormântarea lor la mănăstirea 
Sinaia, rostind o impresionantă cuvântare. 
 La îndemnul lui Valeriu Branişte, înfiinţează „Muzeul General Nicolae Cena” din 
Băile Herculane, inaugurat festiv la 1 mai 1924.” 
 Sunt evidenţiate contribuţiile preotului privind rezolvarea unor probleme ale 
Văii Almăjului. Cu minuţie, autoarea articolului menţionează principalele realizări ale 
acestuia, urmare a funcţiilor îndeplinite. 
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 Sunt inserate în acest volum şi File din istoria presei româneşti – Almanahul 
Almăjului, 1930 spicuite din opera publicistică a lui Iosif Băcilă, despre Notariatul 
Bozovici  în  acelaşi Almanah şi despre Cercul Notarial Prigor, pagini de arhivă 
importante,  existente în această publicaţie. 

Nicolae Danciu Petniceanu are două contribuţii inedite privind personalitatea 
preotului evocat şi anume, despre  Legea <Apponyi” şi preotul Coriolan Buracu.  Este 
vorba de problema integrării  Banatului la Ungaria şi a maghiarizării sale. Autorul 
articolului face trimitere şi la lucrarea sa „Lumina de la Vărădia”. 

„Dialismul austro-ungar (1867) reprezintă o altă etapă nefastă, mai pronunţată, în 
istoria avatarurilor fiinţei naţionale a românilor, ce va culmina cu promulgarea Legii 
Apponyi (1907) de către Parlamentul de la Budapesta. 

Contele Albert Apponyi (1846-1933), reprezentantul aristocraţiei financiare şi 
clericale, preşedintele Partidului Naţional Maghiar, a dus în permanenţă o politică de 
maghiarizare forţată a românilor, slovacilor şi slavilor de sud, din Imperiul Austro-Ungar. 

Legea Apponyi a condus la desfiinţarea şcolilor confesionale româneşti şi înlocuirea 
lor cu unităţi şcolare de stat cu limba de predare obligatoriu maghiară. Aceste şcoli vizau 
maghiarizarea elementului românesc din imperiu. Limba, este ştiut, înseamnă un atribut 
principal de identitate a unor popor; pierderea limbii presupune dispariţia acestui popor, 
prin asimilare de către o altă entitate lingvistică, în cazul de faţă înlocuirea cu idiomul 
maghiar, unul ungro-fin.” 

Autorul vine cu date concrete despre această lege precum şi despre contribuţia 
părintelui Buracu la lupta împotriva acestei legi: „Părintele Buracu, os de neam 
românesc domnesc, a se înţelege rubedenia (nepot) marelui preot Boldea, un Boldea Pavel, 
creaţia spirituală a lui Traian Doda, alt român de viţă nobilă, fusese la vremea sa creator 
de viaţă românească în condiţii vitrege, în metropolele imperiale: Viena şi Budapesta. Prin 
urmare, din  „stejar-stejar răsare”  şi răsărise în Banat, autorul acestor modeste şiruri, 
văzuse doar două biserici româneşti în care pardoseala din lăcaşul sfânt era  vopsită în 
culorile stindardului românesc: în biserica ortodoxă română din Borlovenii-Vechi. În 
Biserica ortodoxă română din Mehadia, nepotul Coriolan urmase pilda unchiului Pavel 
Boldea. Culorile drapelului românesc erau acoperite cu un covoraş, se descopereau doar, 
cel puţin la Mehadia, în ziua când avea loc botezul unui nou-născut, ca de micucel copilul-
copila să ştie şi să nu uite că este român-româncă! Aceştia au fost cei din neamul 
părintelui Boldea şi cei din neamul părintelui Buracu. 

Părintele Coriolan Buracu nu s-a rezumat doar la acest act naţional românesc în 
aparenţă inofensiv! El, pe parcursul anilor de activitate bisericească şi social-naţională la 
Mehadia, devenise un colaborator prestigios al publicaţiilor din zonă,cu precădere 
colaborator însemnat al ziarului „Drapelul” de la Lugoj, zămislit de Valeriu Branişte, un 
naţionalist de frunte, arestat şi aruncat în temniţă de poliţia maghiară. (…) Preotul 
Coriolan Buracu prin părinţi şi unele cadre didactice, precum Nicolae Mergea, se 
implicase şi intervenise şi în treburile şcolare: cerea să se reproducă pe scenă, la serbările 
şcolare, copiii, în costume naţionale româneşti, fetele să poarte în  cosiţe bentiţe tricolore 
româneşti, băieţii să poarte pe pălării şi căciuli cocarde şi panglici tricolore în spiritul 
steagului românesc, pretindea şcolarilor să salute în limba română şi nu în limba maghiară 
cum cereau jandarmii şi chiar unii dintre dascăli, aflaţi în slujba filomaghiarismului.” 

Nicolae Danciu Petniceanu descrie minuţios măsurile represive care se vor lua 
împotriva preotului Buracu pentru susţinerea acestor idealuri româneşti.  

În a doua sa intervenţie, Nicolae Danciu Petniceanu scrie despre Părintele 
Coriolan  Buracu şi rapsodul Luţă Ioviţă  - mărturie emoţionantă despre felul cum era 
cinstit şi iubit preotul de toţi  oamenii. Este descrisă întâlnirea părintelui cu rapsodul 
popular, cu prilejul unei petreceri câmpeneşti de la Ocolul Silvic Bata. 
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Constantin Vlaicu depune o mărturie însemnată despre Preotul Coriolan Iosif 
Buracu – Apostolul armatei române în primul război mondial şi promotor al ideii de 
unitate naţională a românilor din Banatul de Sud,  începând cu un citat semnificativ din 
cuvintele preotului, citat devenit emblematic pentru scriitorii, ziariştii, istoricii de azi: 
„E de un nepreţuit folos ca toţi să cunoască bine fizionomia particulară a locului natal, 
mijloacele de trai, portul şi obiceiul locuitorilor, tradiţiile lor, proverbele, legendele lor şi 
rolul pe care l-au avut în trecut, precum şi oamenii cari au ieşit din sânul lor şi nu e deloc 
indiferent pentru viaţa noastră morală şi chiar şi pentru viaţa noastră practică, de a 
cunoaşte preţul de sânge, de muncă şi de jertfă, cu care au cumpărat ei petecul de pământ, 
care ne hrăneşte” (Iosif Coriolan Buracu). 

Autorul articolului îşi manifestă regretul sincer că dimensiunea personalităţii lui 
Iosif Coriolan Buracu  nu este suficient cunoscută, deşi „…figura părintelui Buracu, prin 
faptele sale, constituie azi o legendă care se întinde ca o pânză peste dealurile Văii 
Almăjului, ale Mehadiei ajungând până la porţile Severinului şi chiar mai departe la 
Craiova, în inima Olteniei. Simpla necunoaştere a personalităţii şi a locului pe care-l ocupă 
Coriolan Iosif Buracu în istoria românismului ar constitui încă una din nedreptăţile aduse 
acum, după trecerea sa în eternitate, şi adăugată nedreptăţii la care a  fost supus în ultimii 
ani de viaţă. De aceea consider că un rol important în aceste vremuri de <pustiire a 
neamului românesc>, aşa cum constata părintele Iustin Pârvu, pe care le trăim azi, îl are 
punerea în valoare a adevăraţilor eroi ai neamului, care cu dragoste de adevăr, cu credinţa 
în suflet şi iubire de Dumnezeu, au creat adevărata istorie a poporului român. Spiritul şi 
personalitatea lor să se constituie în repere de conduită, atât morală cât şi civică, într-o 
societate bulversată şi confuză, tot mai mult marcată de promovarea unor valori străine, şi 
o lipsă de cunoaştere şi preţuire faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului român, 
ce pun în pericol însăşi existenţa identităţii de neam, a modelului existenţial românesc.” 

Autorul subliniază trăsăturile nobile de caracter ale părintelui Buracu, puse în 
slujba ţării, a lui Dumnezeu şi a oamenilor. 

„Ca moştenire de familie, pe lângă caracterul şi dragostea pentru oameni şi 
Dumnezeu, moşteneşte şi cunoaşterea sensului adevărat al cuvântului <român>  şi 
importanţa lui, pe care o va respecta şi va căuta s-o afirme şi s-o facă cunoscută tuturor de-
a lungul întregii vieţi. Educat în spiritul identităţii de neam, fiind descendent pe linie 
maternă al unei familii simbol al românismului şi anume al familiei Boldea, tânărul 
Coriolan Buracu se manifestă ca un rebel, ca un rebel, un nonconformist, manifestându-şi 
fără reţinere încă din anii şcolii primare convingerile şi ideile naţionaliste.” 

Constantin Vlaicu aşează în lumină  un episod semnificativ din activitatea 
părintelui, de pe front: „Un episod emoţionant, cu aer de legendă, dar de o realitate 
cutremurătoare, ce pune în evidenţă puternica personalitate a părintelui, încrederea în 
misiunea sa şi principiile sale nobile călăuzitoare în viaţă, s-a consumat în timp ce 
părintele conducea un grup de soldaţi; trecând pe lângă un colonel grupul l-a salutat 
conform uzanţelor. Colonelul văzând însă că părintele nu este echipat şi cu arma (avea pe 
el capela de căpitan şi paltonul militar) s-a oprit supărat şi l-a chestionat: <Detaşament 
stai! Căpitane, unde ţi-e arma?> Părintele i-a răspuns: <Domnule colonel, am onoarea de 
a mă prezenta: preot căpitan Coriolan Buracu de la Regimentul 105 Infanterie> şi, scoţând 
crucea din haină, a rostit: <Aici mi-e arma>. Colonelul, profund impresionat de atitudinea 
părintelui, s-a descoperit şi a sărutat crucea adresându-se oştenilor: <Ostaşi! Armata care 
are preoţi cu crucea-n frunte trebuie să fie biruitoare!>” 

Bine documentat, autorul evocării subliniază în cuvinte vibrante, principalele 
aspecte ale vieţii preotului, precum şi sfârşitul său într-o modestie greu de închipuit 
pentru un asemenea erou al neamului: 
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„Constituind una din figurile marcante ale intelectualităţii româneşti bănăţene din 
prima jumătate de veac XX, Coriolan Iosif Buracu a participat la cele mai importante 
evenimente e au marcat acest zbuciumat secol, şi anume, la primul război mondial a preot 
militar, apoi ca participant activ la înfăptuirea actului Marii Uniri din 1918, şi mai apoi, tot 
ca preot militar, la teatrul de operaţiuni al celui e-al doilea război mondial. Spre finalul 
unei vieţi puse în slujba lui Dumnezeu şi a neamului românesc, ca un paradox al sorţii, el 
este supus aprigei prigoane instaurate de regimul comunist. Sărac până la sfinţenie, aşa 
cum este caracterizat de unul dintre cunoscuţii săi, aşa avea să şi moară. După ce statul 
comunist i-a refuzat dreptul la demnitate, i-a luat şi dreptul la pensie, părăsindu-şi sfânta 
existenţă pe pământ, cu amărăciunea în suflet, dar împăcat cu sine însuşi şi cu Dumnezeu, 
în anul 1964, lăsând în urma sa un model de viaţă închinată unor principii, un etalon al 
moralităţii şi al respectului faţă de sine şi faţă de Dumnezeu.” 

Consatntin Vlaicu – aduce informaţii noi şi foarte interesante cu privire la 
cinstirea de care se bucură părintele Iosif Coriolan Buracu în Prigorul natal, precum şi 
în satele  din jur, cum este comemorat şi ce omagii i se aduc în tot Banatul şi, prin 
oamenii lui, în întreaga lume: 

„Un gest remarcabil este săvârşit de reprezentanţii comunei Prigor, în anii 2000, la 
realizarea stemei comunei, plasând ca element central braţul lui Coriolan Buracu ţinând în 
mână o cruce de aur. Crucea care a călăuzit ostaşii armatei române, cea care l-a călăuzit în 
viaţă pe părintele Buracu, va călăuzi şi va veghea azi asupra faptelor urmaşilor săi. Un gest 
nobil pe altarul recunoştinţei adus de posteritate căci, aşa cum afirmă Alexandru 
Nemoianu, „Înţeleptul nostru din America”,  fiu al acestor sfinte meleaguri, „împlinirea 
personalităţii umane, mântuirea ei, nu vine în şi prin Istorie ci la capătul ei” iar împlinirea 
personalităţii părintelui Buracu  este menirea noastră de a o săvârşi prin faptele noastre, 
prin credinţă şi recunoştinţă.” 

Iancu Panduru vorbeşte despre Tandemul naţional-cultural I.C.Buracu-Nicolae 
Cena. În intervenţia sa, distinsul autor scoate în evidenţă faptul că preotul C.Buracu a 
primit din familie o zestre spirituală, religioasă şi culturală, proprie spiritului naţionalist 
al vremurilor antebelice. „Primele noţiuni concrete şi abstracte, fără doar şi poate, copilul 
le primeşte încă din faşă, în familie, pe linie maternă dobândeşte vorbe sfinte şi sacre ca 
<mamă>, <tată> şi nu în cele din urmă cuvântul <român>, aşa cum le dobândise şi copilul 
Iosif din gura mamei, o mare româncă din neamul dascălului Boldea, din satul almăjan 
Borlovenii-Vechi. Nu-i iertat să uităm că mama părintelui Buracu fusese soră cu marele 
preot Pavel Boldea, al cărui <magistru> în ale românismului, de bun augur, 
fusese,iluminatul român, general Traian Doda. (…) 

Şi tot aşa nu este iertat să uităm,  pentru generaţiile viitoare că aici, la Mehadia, 
părintele Iosif Coriolan Buracu găsise teren fertil pentru semănarea grăunţelor de 
românitate, de-a încolţi şi înfori, de-a da roade în ideea naţională; se apropia data trecerii 
românilor de la faţa unităţii culturale la cea politică, a reîntregirii pământului şi neamului 
românesc într-o singură ţară, mare şi rotundă, ca o pâine coaptă în ţăstul almăjean.” 

Gheorghe Luchescu se referă în intervenţia sa la Preotul Coriolan Buracu şi 
cântecul închinat lui Ioan Drăgălina. Autorul derulează filmul declanşării primei 
conflagraţii mondiale şi al poziţiei României faţă de cele două mari puteri: Tripla 
Înţelegere (Franţa, Rusia, Anglia şi Belgia) şi Puterile Centrale (Serbia, Germania şi 
Austro-Ungaria), subliniind rolul  generalului Ioan Drăgălină şi al preotului militar, 
colonel Iosif Coriolan Buracu. Pierderile României au fost dezastruoase, aşa cum reiese 
din documentele lăsate de părintele Buracu, de la care avem şi următoarea afirmaţie: 
„Pe timpul Războiului Mondial austriecii formau regimente speciale din floarea tineretului 
român şi le trimeteau pe front, în poziţiile cele mai expuse, cu intenţia criminală de a ne 
stăpâni neamul, de a suprima o generaţie întreagă românească. După retragerea trupelor 
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noastre din Ardeal, ungurii au început prigoana cea mai neagră împotriva populaţiei 
române.” 

În documentele sale, părintele Buracu are cuvinte elogioase la adresa ostaşului 
român, dar şi faţă de personalitatea generalului Ioan I. Drăgălina. 

Gheorghe Luchescu subliniază că: 
„Eternizarea memoriei generalului Ioan Drăgălina a trecut de pe câmpul de luptă 

în folclor, creatorul popular relevând calităţile umane, dar şi cele de luptător, ale 
militarului bănăţean de excepţie. Acest <imn>, închinat generalului, a fost descoperit de 
preotul Buracu şi făcut cunoscut celor care au îndrăgit şi respectat cu sfinţenie faptele de 
jertfă ale eroului. Redăm în continuare, textul creaţiei: <Plânge Cerna printre codri,/ 
Plâng şi vulturii pe stânci, / Plâng şi fiarele şi omul / Plâng şi văile adânci.// Plâng cu toţi şi 
n-au putere / Ca să schimbe-al vieţii drum, / Drăgălina Generalul/  Mort e-acum, mort e-
acum.// Tu, erou ce-ai smuls robiei / Solul nostru din Banat, / Şi-ai  dus vestea libertăţii / 
Ţării ce  te-a legănat.// Tu, ce-ai strâns lauri de glorii, / Cu-al tău grup şi-acum vestit, / 
Băgând groază în nemţime, / Tu, erou nebiruit.// Noi te-am dus precum se duc / Toţi eroii 
noştri sfinţi, / Şi te-am scris în cartea sfântă / A eroilor părinţi./ ŞI jurăm în faţa lumii, / 
Visul nostru să-mplinim,/ Sau ca tine vitejeşte, / În război ca să murim.” 

O menţiune foarte importantă despre Iosif Coriolan Buracu este că a adunat 
unele vestigii materiale ale trecutului în domeniul învăţământului, armatei, bisericii. 
„De la el ne-au rămas unele fragmente din Psaltirea slavo-română de la Mehadia, din 
perioada de trecere la introducerea limbii române în biserică. Ea a fost descoperită de 
acelaşi inimos preot, în legătura unei cărţi de ritual  vechi, fiind scrisă pe foaie de 
pergament. Această psaltire este publicată de Nicolae Iorga, în facsimil, care datează din 
perioada anilor 1580-1600”. 

Profesorul Mihai Buracu are o intervenţie foarte însemnată intitulată: Cine am 
fost şi cine sunt…” – în memoria preotului Coriolan Buracu” în care oferă date 
biografice, un text publicat în Cartea de aur a rezistenţei româneşti împotriva 
comunismului  de Cicerone Ioniţoiu, vol. I. Autorul subliniază activitatea postbelică a lui 
Coriolan Buracu şi citează cântecul care i-a fost închinat de Drăghia Didraga din 
Rudăria: 

  Cântecul lui Popa Buracu 
 (compus de Drăghia Didraga din Rudăria-1948) 
 
 „Frunză verde când şi când, 
 Cine-am fost şi cine sunt, 
 Când îmi dă mai bine-gând, 
 Ziua, noaptea stau şi plâng. 
 Plec pe drum şi dau din cap, 
 Lumea zice că sunt beat! 
 Eu nu mi-s beat, dar necăjit, 
 De jandarmi urmărit 
 Şi prin păduri tot fugărit! 
 
 Frunză verde, foi trifoi, 
 Am ajuns să şăd la oi. 
 Asta nu mi-ar fi prea jăle 
 Să şăd la oile mele. 
 Eu, omu-Împăratului, 
 Stau la turma satului. 
 Fiind preot în armată, 
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 Azi nu poci să stau acasă. 
 
 Frunză verde de alună, 
 Săracă inimă bună, 
 Nu te mai avui de-o lună 
 Nici de-o lună, nici de-un an, 
 Nici acum nu te mai am. 
 Nici de-un an şi nici de trei, 
 Săraci copilaşii mei. 
 De când sunt în pribegie, 
 Nu ştiu, Doamne, ce-o să fie! 
 Dumnezeu ştie ce face! 
 Să fim toţi cu sănătace! 
 
 Frunză verde, foi ca macu’ 
 Acesta-i cântu’ lui Buracu, 
 Care mult o pătimit 
 Pentru neamul nost iubit! 
 
 (După fiecare vers se cântă refrenul: 
 <Hai, hai, fă lume dragă>). 
O mărturie cu totul surprinzătoare e cea intitulată: GEORGE ENESCU în 

amintirea unui distins fiu al Banatului  şi este alcătuită  de fiul părintelui, Florin Buracu, 
cel care povesteşte evenimente importante din viaţa tatălui, legate de Marele George 
Enescu. 

Profesorul Iulian Lalescu scrie despre: Corional Buracu – ISTORIC, subliniind 
această latură importantă a personalităţii sale, alături de cea de preot,om politic şi om 
de cultură. Autorul scoate în evidenţă activitatea de strângere a vestigiilor culturii 
materiale şi spirituale bănăţene, în cadrul muzeelor organizate, activitatea de cercetare 
în domeniu arheologiei, alcătuind un spaţiu pentru expunere de monede din epoca 
romană la Muzeul din Băile Herculane. Din toate, se evidenţiază lucrările de istorie a 
Banatului, pe care le-am  mai menţionat. 

O tulburătoare mărturie dă Prof. drd. Petrică Zamela intitulată: Preotul Iosif 
Coriolan Buracu – un om ales de Dumnezeu. „În Banat, slujitorii bisericii, de la vlădică şi 
până la preoţii din cele mai îndepărtate parohii, au ţinut ridicat stindardul naţional şi 
spiritual, chiar dacă individualitatea multietnică a Banatului  a creat condiţii aparte pentru 
aceasta. 

Nu se poate face un serios demers istoric, al Bisericii şi societăţii bănăţene din 
secolul XX, fără a aminti numele de rezonanţă al Protopopului Coriolan  Buracu. Cei care 
vor deschide paginile de istorie scrise cu fapta, cu vrerea şi cu condeiul de preotul Coriolan 
Buracu, de la bun început vor întâlni luminata sa grijă faţă de consolidarea ortodoxiei 
naţionale româneşti şi a culturii, întru mărirea lui Dumnezeu şi întru povăţuirea şi 
izbăvirea credincioşilor.” 

Autorul subliniază că activitatea de preot în peste cinci decenii a făcut din el  „un 
reper spiritual, un distins cleric şi om de cultură, în amintirea căruia astăzi facem o 
plecăciune smerită.” 

„Viaţa preotului – spune autorul – se identifică cu viaţa parohiei păstorite”. Acelaşi 
autor oferă o perspectivă de abordare a personalităţii lui I.C.Buracu, aceea a laturii 
sacerdotale: „Cred că Dumnezeu ridică şi coboară oameni, împăraţi şi naţiuni. El toate le 
face cu scopuri şi mijloace precise. Atunci când Dumnezeu a vrut să ridice naţiunea 
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Israelului, a ales şi a chemat un om pe Avram. Omul este capitalul cel mai de preţ pentru 
Dumnezeu. Metoda de lucru a Sa nu s-a schimbat. Şi azi, ca şi în vechime, atunci când 
Dumnezeu doreşte a-şi revărsa binecuvântarea asupra unei naţiuni, asupra unui oraş sau 
sat, alege un om, iar prin omul acesta lucrează. 

Un om ales de Dumnezeu, pentru vremuri contemporane, a fost părintele Coriolan 
Buracu de la Prigor, acolo unde se mai păstrează ceva din gândul curat care sapă fântânile  
la margini de drumuri şi cărări, pentru călătorii osteniţi şi însetaţi, dăruindu-ţi starea 
lăuntrică a unei regăsiri originare, mult aşteptate. A luat jugul preoţiei, studiind la şcoli cu 
renume din Europa, apoi la Institutul Teologic din Caransebeş, avându-i ca modele pe 
unchiul Pavel Boldea din Borlovenii Vechi şi pe Iosif Serafin din Pătaş (o altă rudă din 
partea mamei). 

A dovedit prin ani, prin trudnica sa activitate şi prin cuvântul său, scris sau rostit, că 
a fost un adevărat preot, în slujba lui Dumnezeu şi a naţiunii române. Apoi, după anii 
1918, relevând că <tot Banatu-i fruncea”, s-a impus şi ca o prezenţă etică de anvergură în 
rândul societăţii civile româneşti. 

Părintele Buracu a fost un vizionar, un om providenţial care a ştiut să discearnă 
între ce este esenţial şi neesenţial în viaţă, un om ales de Dumnezeu care a dat direcţie şi a 
scrie istorie, îndrumându-i pe alţii nu numai prin vorbe, ci şi prin fapte.” 

O amintire la fel de emoţionantă e şi cea a lui Cosmin Panduru care face referire 
la momentele din prima tinereţe a lui Coriolan Buracu. 

Sentimentul profund patriotic însufleţit de familie, de la unchiul  său Pavel 
Boldea, izbucneşte în pieptul tânărului Coriolan, încă din anii liceului, aşa cum avea să 
mărturisească:<Adeseori mă duceam pe Câmpia Libertăţii sau Râtul grecilor, cum se mai 
numea această câmpie, şi stăteam ore întregi în jurul pietrei aşezate pe locul unde era 
tribuna oratorilor marei întruniri naţionale de la 1848, unde au vorbit episcopii Şaguna, 
Şuluţiu, Bărnuţiu, Avram Iancu şi alţii sau la crucea de pe deal, unde se spune că Iancu 
avea un tun de cireş, la caz că ungurii ar fi încercat să atace pe români>. 

Amintirea evenimentelor din 1848/1949 şi umbra marilor figuri care au activat pe 
aceste meleaguri, precum şi o bună parte din profesori, m-au impresionat profund, 
infiltrând în sufletul meu sentimentul naţional. Aici am luat cunoştinţă despre suferinţele 
neamului meu şi luptele date în trecut, aici mi s-a trezit şi întărit conştiinţa naţională ce m-
a stăpânit toată viaţa.” 

Şi în studenţie, la Caransebeş demonstrează acelaşi spirit de luptător naţionalist 
şi neînfricat, opozant al autorităţilor maghiare. Participă la manifestări culturale cu 
caracter naţional. Toate acestea au atras atenţia autorităţilor care l-au catalogat ca 
<irredentist>, <daco-român>, element turbulent, culminând cu reţinerea sa în vara 
anului 1914. 

Prof. Ionela Burac scrie la rândul său rânduri încărcate de mari emoţii, date de 
responsabilitatea faţă de amintirea acestui model pentru generaţiile care nu l-au 
cunoscut. 

Profesorul Lucian Miclău are o intervenţie Preotul Iosif Coriolan Buracu – un 
luptător pentru limbă şi neam. Autorul se opreşte asupra activităţii de înfiinţare a 
bibliotecilor săteşti  precum şi la scrisorile de recunoştinţă din partea reprezentanţilor 
acestora, în legătură cu  donaţiile primite. Există epistole tulburătoare care atestă 
dragostea românilor pentru carte, în chip deosebit pentru cele în limba română. De 
asemenea, autorul citează un articol intitulat: Rânduri pentru un oaspe rar. Părintele C. 
Buracu -  publicat de preotul Ioan Mităr, în săptămânalul „Nădejdea”, în care îi face un 
portret admirabil părintelui Buracu:  

„Ştiu că părintele Buracu – deşi mai puţin, foarte puţini dintre fraţii noştri din Banatul 
Iugoslav îl cunosc personal – din auzite şi din veste, îl ştie toată suflarea de la 
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noi…Părintele Buracu face parte din acei prieteni şi fraţi, cari muncesc în tăcere, dar 
cu tragere de inimă pentru înălţarea noastră sufletească, pentru înaintarea noastră 
întru cultură şi pentru desăvârşirea simţului nostru naţional.” 
În încheiere, Prof. Lucian Miclău spune: „Preotul Iosif Coriolan Buracu, prin 
acţiunile întreprinse i-a determinat pe românii din Banatul sârbesc să înţeleagă că 
<slova românească reprezintă un mijloc de păstrare şi cultivarea a specificului 
naţional, religios şi cultural, a frumoasei şi armonioasei limbi române>. Fie  ca şi noi 
să săvârşim fapte pe măsura celor săvârşite de înaintaşii noştri pentru a păstra vie 
memoria acestora.” 
 O expresie teologică neotestamentară foloseşte în titlul intervenţiei sale prof. Lia 
Anastasia Panduru: Părintele Iosif Coriolan Buracu – Piatra din capul unghiului”.  
Reamintim că această expresie se foloseşte cu referirea la Isus Cristos care e Piatra 
din capul unghiului pe care au aruncat-o zidarii. Dar prin extrapolare, autoarea o 
foloseşte pentru a evidenţia meritele părintelui Buracu. „Nu a început nici un lucru -  
spune autoarea articolului – fără rugăciune, fără Dumnezeu şi Maica Domnului, care 
a fost chiar protectoarea sa şi a familiei sale.” 
 (…) Foloseşte CRUCEA drept armă în lupta pe care o porneşte împotriva răului, a 
trădătorilor de neam şi de ţară, a tuturor demonilor care nu îl lasă să-şi ducă misiunea 
la capăt pe acest pământ. Pe front, singura lui armă  este crucea pe care o poartă cu 
sfinţenie în haină. Suportă cu stoicism tratamentul din închisorile maghiare şi 
staliniste, păstrându-şi convingerile naţionaliste. 
 Preotul IOSIF CORIOLAN BURACU cristalizează în fiinţa sa morala creştină.” 
 La rândul său, prof. Simona Miclău scrie; „În acest an (2008), când se împlinesc 
120 de ani de la naşterea sa, încercăm să răspundem chemării Domniei sale din anul 
1930: <Să reamintim copiilor şi nepoţilor noştri războaiele şi luptele în care au 
sângerat strămoşii, moşii şi părinţii lor, în dorinţa ca ei să calce pe aceleaşi urme de 
vitejie, păstrând neştirbită mândria şi virtuţile ostăşeşti, ori e câte ori vor cere 
împrejurările pentru apărarea integrităţii Ţării şi neamului nostru.> Tot în acest spirit 
au fost crescuţi şi cei 11 copii, întrucât unul dintre aceştia, Horia, deşi a fost scutit de 
front, el a plecat să lupte cu arma în mână pe frontul de răsărit jertfindu-şi  viaţa în 
cruciada împotriva comunismului, în stepele Rusiei, lângă Melitopol, în 24 octombrie 
1943. În luptele din est şi din vest au participat încă doi fii ai preotului Buracu: Matei şi 
Sandi. Iosif Coriolan Buracu,prin firea sa ordonată şi cumpătată, a reuşit să se apropie 
de soldaţi, să le insufle încrederea în forţele lor, acordându-le stima ce li se cuvenea. 
Această apropiere sufletească faţă de soldaţi i-a întărit autoritatea şi prestigiul.” 
 Autoarea descrie suferinţele şi prigoana la care au fost supuşi membrii familiei 
preotului, în chip deosebit, copiii lui, unuia dintre ei, Octavian Buracu nu i-a fost 
validat titlul de doctor pe motiv că este fiu şi frate de „bandiţi politici”. 
 Şi profesorul Alin Verindeanu scrie Câteva cuvinte în amintirea unei personalităţi 
sacre: POPA CORIOLAN I. BURACU. Autorul aduce date inedite pentru cititor 
privind arestarea părintelui povestite chiar de preot, într-o însemnare păstrată în 
arhiva familiei. 
 Profesorul Pavel Panduru are, la rândul domniei sale o intervenţie interesantă 
despre Coriolan Buracu şi viaţa Almăjului, axându-se pe activitatea cultural-
educativă şi muzeistică a părintelui. Autorul înşiruie lucrările şi articolele publicate 
de părinte care privesc ţinutul său natal, după care, conchide: „În cei 76 de ani pe 
care i-a trăit a avut împliniri, dar a şi suferit mult: de la obstrucţie, hărţuială, prigoană, 
până la întemniţare, însă toate acestea au fost răscumpărate de împlinirea marelui vis: 
eliberarea Banatului şi Transilvaniei de sub ocupaţia austro-ungarilor şi unirea acestor 
provincii româneşti cu patria mumă, România.” 
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 Un omagiu în versuri aduce şi profesorul Nicolae Andrei în intervenţia sa: 
Părintele Buracu – Fiu al Ţării Almăjului,  încheind astfel: 
  „Venim din marea veşnicie 
  Cum vine apa din izvor 
  Purtaţi de dragoste divină 
  În lumea şoaptelor de dor. 
 
  Venim încrezători în viaţă 
  Cu dragoste şi în cuvânt 
  Şi ne legăm de veşnicie 
  De oameni şi de-aceste pământ. 
 
  Venim să însemnăm prin fapte 
  O clipă dintr-un infinit, 
  Venim din marea veşnicie 
  Pentru o clipă de iubit. 
 Aşa a venit părintele Buracu pentru a însemna o clipă dintr-un infinit şi a rămas 
pentru totdeauna printre noi pentru că: 
  Aici a fost la el acasă 
  Ca într-un sanctuar făcut de zei 
  Şi a trăit durerea bucuriei 
  Privind cu drag la almăjenii săi.” 
 Ultimele două intervenţii, una a prof. Dănilă Sitaru, apoi, Cuvânt cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Coriolan Buracu  - rostit de Gh. Rancu-
Bodrog, sunt în aceeaşi tonalitate pios omagială, de respect şi cinstire pentru modelul 
lor. 
 Dar strălucirea şi esenţa acestui studiu îl dă Postfaţa; O carte despre <Substanţa 
vie> - scrisă de eminentul cărturar şi promotor al culturii, distinsul prof. dr. Artur 
Silvestri, care apreciază gestul profesorului Pavel Panduru „de a reconstitui o efigie 
alcătuită din bucăţi”. 

Cartea de mărturii despre părintele Iosif Coriolan Buracu mi-a oferit un bun 
prilej de a face o călătorie iniţiatică prin Valea Almăjului, prin Banatul acelor vremuri 
în care se simţea nevoie de cuvânt românesc. Am peregrinat cu închipuirea pe acele 
meleaguri, pe urmele acestui Mare Om ca să-mi înmiresmez sufletul cu aerul tare al 
munţilor, am păşit în bisericile unde el a slujit, în aşezămintele pe care el le-a ctitorit, m-
am împrietenit cu oamenii care şi acum îşi amintesc din moşi, de figura sa luminoasă şi 
de faptele sale. M-am simţit perfect integrată în atmosfera aceea a Văii Miracolelor, ca 
şi când m-aş fi născut acolo. 

Ansamblul semnatarilor acestor articole evocatoare, omagiale, memorialistice, a 
întregit  fărâmă cu fărâmă, fizic, psihic, spiritual, virtuţile acestui Om de Seamă din 
istoria şi biserica Banatului, şi fiecare a adăugat o bucată de sticlă prelucrată în chip 
special în retortele inimii, la vitraliul luminător pe care îl reprezintă numele lui Iosif 
Coriolan Buracu. 

El străluceşte acum, în bătaia astrului şi se reflectă pe chipurile noastre, la fel de 
frumos precum a trăit, dovedind spusa shakespeariană: „Nu este destul întuneric în tot 
universul ca să stingă lumina unei plăpânde candele”. 

Oricât ar fi vrut autorităţile timpului să ascundă această lumină sub obroc, nu au 
reuşit pentru că ea a ieşit la iveală, mai vie ca oricând, în sufletele bănăţenilor (şi nu 
numai, în sufletele tuturor celor care poartă numele de român), pe chipurile lor, 
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izvodind de acolo mândria şi dragostea de neam,  aidoma celor ale preotului Iosif 
Coriolan Buracu – această Legendă Vie a neamului. 

 
2 februarie 2010 
Sărbătoarea Întâmpinării Domnului 
şi a Sfinţirii lumânărilor. 
 

  

 

GLAS COMUN –LA ANIVERSARE 
 

CREDINŢĂ ŞI IUBIRE  ÎNTR-UN GLAS COMUN 
 

BILANŢ  LA ÎMPLINIREA A DOI ANI DE ACTIVITATE 
PUBLICISTICĂ 

 
 
 
 Graţie unei iniţiative salutare a părintelui Radu Botiş din Maramureş, dar şi a 
domnului Alexandru Losonczy, administratorul site-ului,  în urmă cu doi ani, la data de 
9 februarie,  a văzut lumina literei  una din cele mai apreciate reviste cultural-creştine, 
numită în mod fericit: „Glas Comun”. Încă de la platforma-program iniţială, şi-a 
propus  patru comandamente majore, fără de care, Crezul artistic nu s-ar putea 
manifesta în chip plenar. Acestea sunt: ECUMENISM-ÎNŢELEGERE-TOLERANŢĂ-
BUNĂTATE. 
 Părintele Radu Botiş,  îi îndemna în Cuvântul de început pe toţi doritorii de 
Cuvânt bun şi înţelept, să vină sub această cupolă a Literei sacre şi să-şi exprime 
punctele de vedere, creaţiile, gândurile, sentimentele faţă de Dumnezeu şi faţă de 
oameni: „De multă vreme gândeam la un loc în care să adunăm gânduri de suflet, un loc 
în care toţi cei care avem crez creştin, talant nepieritor, să urzim gânduri şi fapte întru 
slava Celui Etern. Fie că adunăm versuri de suflet, simţăminte nepieritoare ori bucurăm 
ochiul cu măiestre locuri de har - toate să le cuprindem în mănunchiul de fapte bune, 
singurele ce vor pleca dimpreună cu noi în veşnicie. Suntem vremelnici, cuprinşi adesea de 
neputinţe, suntem perfectibili dar dacă gândul nostru este fecundat de esenţa divină, 
zâmbetul sufletului cuprinde o fărâmă de înalt.”  
 
Declinându-şi intenţiile, părintele Radu Botiş a făcut încă de la început următoarele 
precizări: „Aceasta este revista cultural-creştină (on line) Glas Comun, la realizarea căreia 
sunt aşteptaţi să-şi aducă o contribuţie vie,  toţi iubitorii de Hristos. Vor fi cuprinse articole 
religioase, eseuri, studii, artă fotografică, poezii, etc. Ideea comună este: “ŞI TU ŞI EU ÎN 
SLUJBA CELUI PREASFÂNT“. 
 În acest sens, iniţiatorii revistei şi-au atras un colectiv redacţional bine închegat, 
cu responsabilităţi în structurarea şi redactarea ei, cu selectarea materialelor şi 
corectură, dar, mai ales cu supervizarea articolelor şi selecţia poeziilor, pentru ca nivelul 
publicaţiei să atingă cote cât mai înalte. 

 Colectivul redacţional al revistei Glas Comun este alcătuit din:  
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Editori fondatori 
• preot stavr. Radu Botiş; 
• Alexandru Losonczy; 

Editor     
• Eugen Ionuţ Jercan  
Redactori colaboratori: 
• Ligya Diaconescu - Diaspora 
• Cezarina Adamescu - Galaţi 
• Elena Buică - Canada 
• Petru Berbentia - Reşiţa 
• Petru Drăghicescu - Serbia 
• Mircea Botiş - Sibiu 
• Ioan Roman -  Baia Mare 

 Întreg colectivul, ca şi colaboratorii, ca şi corespondenţii revistei, s-au comportat 
pe parcursul celor doi ani de lucrare-mpreună, în mod exemplar, fiecare  depunând  o 
rodnică muncă de creaţie, în deplină armonie,  dar şi de popularizare a site-ului în 
cadrul altor reviste prietene din ţară şi de peste hotare. Legăturile de colaborare şi 
prietenie fructuoasă cu reviste precum: ASLRQ (Asociaţia Scriitorilor de Limbă 
Română din Quebec); Agero (Stuttgart); Romanian Vip (Dallas-Texas); Starpress 
(revistă româno-amero-canadiană); Nou Horizont (Valencia-Spania), Vocea Basarabiei, 
Gânditorul, Info creştin, Info Ecum; Joc secund, Nord Litera; Vestea (Mehadia) Info 
ziare, Ştiri creştine, Biserici.org., sunt doar câteva din publicaţiile prietene, cu care Glas 
Comun  a avut relaţii de colaborare, derulând proiecte împreună, ori difuzând şi 
popularizând ştiri preluate de la acestea, neuitând să menţioneze sursa. De asemenea, 
foarte multe materiale au fost difuzate pe site-urile acestor reviste româneşti şi 
internaţionale, în acord comun.  

Adeseori trebuie să ne oprim în loc din alergarea noastră, să ne acordăm un scurt 
răgaz pentru a medita la rostul nostru pe acest pământ, la talantul care ne-a fost 
încredinţat, la faptul că vom da socoteală de orice cuvânt rostit, scris, ori doar gândit şi 
să luăm aminte că, atât cât suntem pelerini şi străini pe această „vale” – avem datoria 
morală să punem sub semnul Iubirii divine toate acţiunile şi înfăptuirile noastre pentru 
că ele constituie cărămizi la Marele Edificiu pe care trebuie să-l înălţăm. Şi totodată, să-i 
înălţăm şi pe alţii, mai presus de ei înşişi, pentru a privi în perspectivă, locul şi rolul 
creaturii în Opera măreaţă a Creatorului a toate. Fără Iubirea şi Caritatea Divină nu se 
poate construi, însă, nimic. Un edificiu clădit pe ură şi pe neînţelegere, nu dăinuie, el se 
prăbuşeşte la prima furtună. Însă, dacă vom îmbina piatră de piatră cu liantul Iubirii 
hristice, vom putea admira, în cele din urmă construcţia, cu ochii zidarului care s-a 
aşezat la rândul său jertfă, în peretele dinspre răsărit al edificiului. Tot ce putem face 
este să ne împreunăm mâinile în rugăciune, inimile în aceeaşi Prea Sfântă Inimă a lui 
Iisus, genunchii să-i plecăm în aceeaşi pioasă adoraţie şi ÎNTR-UN GLAS COMUN, să-L 
lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a oferit prilejul unei comuniuni de gând şi suflet, cât 
se poate de trainice, prilejul de a ne cunoaşte creaţiile, de a sădi prietenii care sunt mai 
trainice decât cele lumeşti ce durează doar atât cât o cer interesele de moment ori 
dragostea de-o seară. 

 Oportunitatea care ni s-a oferit, de a ne prezenta lumii întregi rodul minţii şi al 
sufletului este, înainte de toate, o responsabilitate majoră. Ea implică respectul faţă de 
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revista în sine, respectul faţă de ceilalţi, respectul faţă de noi înşine. Pentru că dacă nu 
ne respectăm pe noi, nu vom putea să-i stimăm nici pe cei din jurul nostru.  Îndemnul 
părintelui stavrofor Radu Botiş – animatorul, sufletul acestei reviste, ca şi al celorlalte 
două cu acelaşi conţinut cultural-religios: Slova creştină  şi Slova copiilor  este edificator: 

”Haideţi, într-un GLAS COMUN să putem rosti cu inima deschisă - ŞI TU, ŞI EU 
în slujba Celui Preasfânt: Doamne Ajuta!” 

Pot să mărturisesc, fără putinţă de tăgadă că, în acest răstimp, mi-am făcut 
ucenicia la Glas Comun  şi la Slova creştină  având convingerea că, prin scrierile 
publicate aici, am trezit interesul cititorilor şi am primit dovezi de simpatie şi 
recunoştinţă din partea multor confraţi pe care i-am îndemnat să intre în această 
comuniune de spirite alese, pentru a-şi prezenta creaţiile. 

Revista Glas Comun  este un Forum de cultură şi civilizaţie, care a atras în 
această rodnică perioadă nume de prestigiu ale Bisericii (într-un perfect spirit 
ecumenic), ale Istoriei, ale Literaturii româneşti şi universale, scriitori consacraţi dar şi 
aspiranţi la marea literatură şi artă care şi-au oferit creaţiile cu încredere şi speranţă că 
vor fi receptate cum se cuvine. Dovadă că aşa s-a întâmplat stau sutele de comentarii la 
articolele de fond şi la diferite grupaje de versuri. Un dialog continuu între creatori şi 
cititori care s-a dovedit foarte rodnic şi stimulativ. 

Începând cu 25 august 2008 – o nouă ramură din trunchiul viguros deja, al 
revistei Glas Comun, avea să înfrunzească şi să dea flori şi fructe: Revista Slova Creştină, 
revistă de creaţie, atitudine şi cultură, a cărei platformă program, continuă pe cea 
iniţială. Părintele Radu Botiş, îndrumătorul acestui nou program cultural-educativ, 
scria la început de drum: 

„Am pornit la un  nou drum cu încredere în Prea Bunul Dumnezeu precum şi în semeni. 
Slova Creştină se vrea o nouă punte de legătură între românii de pretutindeni oriunde s-ar 
afla. Uşa este deschisă iubitorilor de cuvânt şi Divin precum şi tuturor acelora care vor 
parcurge materialele din revistă. 

Scumpa slovă românească îmbracă haina ei proprie, profundă, iar straiul acesta ce-l 
poartă îi conferă strălucire aparte. Patriotismul nu este o ruşine, patriotismul este cinste şi 
plecăciune demnă în faţa istoriei, a vetrei de unde am văzut lumina zilei. Patriotismul este 
statura ta dreaptă oriunde te-ai afla pe pământul acesta: bogat ori sărac, fericit ori cuprins 
de amărăciune şi neîmpliniri. Da, purtăm în suflet buciumul şi doina noastră, desprinse 
dintru legendare începuturi, pământul binecuvântat pe care au călcat picioarele Sfântului 
Andrei-Apostolul Românilor, apărătorii lui Tudor, drepţii lui Cuza, Sfinţii Români ai lui 
Hristos, amintirea grijii mamelor la căpătâiul pruncilor, sărbătorile noastre creştine întru 
bucuria Învierii şi Veşniciei. 

Aceasta este încrederea cu care, iată, Slova Creştină bate la uşa inimii fiecărui frate 
român, pentru ca, împreună să ne prindem în hora de suflet a Sfintei Uniri, întru unitate şi 
credinţă la umbra Proniei Cereşti. 

Cu aceste sentimente curate, deschidem braţele inimii cuprinzând în cămara sufletului 
fraţii  noştri de pretutindeni. Gând Bun.” 

 O succintă trecere în revistă a principalelor categorii urmărite în publicarea 
materialelor şi a celor mai de seamă tematici abordate de scriitorii şi editorii revistei, 
poate că ar pune în lumină strădania tuturor în aceşti ani rodnici pentru cultura şi 
spiritualitatea românească, strânsă mănunchi în paginile revistei amintite. 
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 În privinţa domeniilor de interes sau a categoriilor de referinţă, amintim: 
Biografie, Condeie din diaspora, Editoriale, Interviuri, Meditaţii, Predici, Recenzii, 
Reportaje, Romane, Studii, Panseuri şi foarte multe Poezii. Ele au fost structurate 
sistematic, astfel ca  temele şi  speciile literare să fie îmbinate armonios şi într-o paletă 
cât mai diversă şi nuanţată. Există opţiuni datorate în exclusivitate cititorilor, care-şi 
spun cuvântul frecvent şi solicită anumite subiecte din toate domeniile vieţii. 

 Să privim puţin cu ochii sufleteşti – cei fără dioptrii – la unele aspecte tratate în 
această importantă publicaţie, începând cu luna februarie 2008, când a apărut primul 
număr. Sunt abordate teme privind morala creştină, categoriile: 

 -Prietenia, care ne leagă de când ne ştim; 

- Prezentarea de biserici, schituri, mănăstiri, monumente de arhitectură ale Evului 
Mediu, monumente ale Eroilor neamului; oameni importanţi ai Bisericii; 

 -Popularizarea concursurilor internaţionale de  Poezie Românescă (Starpress, 
2008): 

 -Eseuri teologice despre Fecioara Maria şi despre sfinţi, meditaţii pascale, meditaţii 
zilnice; 

 -Prezentarea unor personalităţi literare  (poet George Filip – Montreal-Canada; 
Lygia Diaconescu – Starpress; George Roca – Australia ş.a.); 

 -Eseuri şi articole despre: Banatul Sârbesc, Basarabia; 

 -Seminarii internaţionale cu tema: „Violenţa în familie”; 

 -Foarte multe poeme-rugăciuni ori poeme spirituale; Panseuri şi poeme aforistice; 

 -Prezentarea unor locuri de suflet (Nechit); 

 -„Ecumenism în Banatul montan sau normalitatea vieţii” (Petru Berbenţia); 

 -Proiecte educaţionale prin corespondenţă; 

 -Teme de medicină şi bioetică: „Avortul chirurgical şi hormonal – înseamnă 
CRIMĂ!” 

 -Interviuri cu personalităţi de marcă ale culturii româneşti din ţară şi din diaspora; 

 -Evocări despre Eminescu; Poeme dedicate lui Eminescu; 

 -Teme teologice urmărind Calendarul liturgic, atât în Timpul de peste an, cât şi în 
perioada  posturilor; „Patimile şi Învierea Domnului nostru!”; „Rânduiala Postului”; 
„Întâmpinarea Domnului”; „Săptămâna Patimilor”; „Limbile de foc ale Rusaliilor”; 
„Sărbătoarea Sfintelor Paşti în diferite Biserici de azi”; „Simboluri pascale – 
Oul”;”Lumina Patriarhilor – o lună de haruri speciale cu Sfântul Iosif”; „Creştinul şi 
Şcoala vieţii. Gesturi şi semnificaţii”; 
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 -Teme ecologice: Ziua Terrei (Primăvară româno-canadiană la Montreal); 

 -Conferinţa UNIFERO; 

 -Probleme de pastoraţie: „Datorie şi slujire sfântă” (Misiunea preoţilor militari în 
Primul Război Mondial”); Probleme pastorale legate de Sfântul Sacrament al Căsătoriei – 
(„Se sfinţesc verighetele?”);”Sfinţenia în viaţa creştină”; Pilde comentate: „Vameşul şi 
fariseul”; Predici pascale;  

 -Concurs Naţional de creaţie literară: „Dor de dor”; 

 -Întâlnirea realizatorilor de emisiuni de radio în limba română (Eugen Ionuţ  
Jercan); 

 -Ecumenism trăit la Reşiţa, în Banatul montan, în România” (Erwin Josef Tigla – 
un documentar excelent care  scoate în evidenţa una din  tematicile majore ale revistei, 
aceea a Ecumenismului;  „Ecumenismul din zona Banatului văzut de un pastor reformat”; 

- Festivalul Naturii 2008, în Parc des Rapides – Montreal; 

-Festivalul Naţional de Poezie George Coşbuc; 

-Festivalul Naţional de Proză Liviu Rebreanu;  

 -Eseu despre: „Scientologia: religie sau ştiinţă? 

 -Rubrica permanentă: „Noi apariţii editoriale”; 

 -Concurs Internaţional de fotografie ortodoxă; 

 -Patriarhia organizează un concurs de eseuri; 

 - Eveniment istoric: „O arcă a Noii Alianţe în Canada, pictată româneşte”; 

 -Conferinţa Internetului Creştin European; 

 -Teme de artă – ceramică, pictură, sculptură, fotografie: „Cocoşul de Hurez la cea  
de a XXXVIII-a ediţie”; Despre pictura Elenei Hăbăşescu; „Târgul olarilor şi al meşterilor 
populari „Ochiul de Păun” – Rădăuţi, Ediţia a XXVI-a; 

-Informaţii preţioase despre „Prima gramatică românească – 1757” – alcătuită de 
Dimitrie Eustatievici Braşoveanu; 

 -Spectacol: „Baladele Carpaţilor” -  manifestare culturală de excepţie organizată 
la Stuttgart; 

 -Concurs de epigramă -  organizat de Casa de Cultură „George Suru” – 
Caransebeş; 

 - Concurs literar pentru tineri – Sibiu – Lirismograf; 
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 -Iacob Mureşan şi politica sa culturală; 

 -Teme ştiinţifice: „Materia întunecată, misterioasa forţă nevăzută a Universului”; 

 -Programul „Medya Etnyka”   - post radio-TV; 

 -Un Proiect interesant lansat de Redacţia Revistei „Albina Românească”, 
întitulat: „Sărbătoarea Naţională a Limbii Române”; 

 -Al II-lea Congres Internaţional „Rezistenţa prin Religie – Eroi şi martiri români ai 
crucii lui Hristos”, Constanţa – septembrie 2008; 

 -Un ciclu intitulat: „Călător prin ţara mea”; 

 -Concursul Naţional de poezie „Dragoş Vrânceanu” – Rm. Vâlcea şi Babeni; 

 -Informaţie importantă: Prima carte slavă din lume; 

 -Temă ştiinţifico-religioasă: „Bioetica familiei creştine: Este contracepţia un păcat 
grav?” 

 -Medicii avertizează: „Aparatura electronică distruge sănătatea”; 

 -Fizica şi filozofia puterii gândului; 

 -Reprezentări ale demonilor în arta italiană; 

 -Probleme stringente din actualitatea românească, precum: „Roşia Montana, sau 
despre cum uneori tradiţiile trebuie demolate”, păreri, atitudini, concepţii; 

 -Prezentarea lui „Ioan Alexandru, cel mai de seamă poet creştin român postbelic”; 

 -„Muntele Athos văzut din Carpaţi”; 

 -„Elogiu glasului artei” – despre maestrul Nicapetre; 

 -Pagini de istorie şi credinţă: „Maria Brâncoveanu – O viaţă de credinţă şi jertfă”; 

 -„Întru memoria lui Avram Iancu”; 

 -Haiku – revelaţia spiritului nipon; 

 -Sfeştania şi binecuvântarea casei; 

 -Eseu: „Monet – poet al luminii; 

 -Ciclu de articole: „Calvarul mănăstirilor basarabene”; 

 -Despre: „Grupul VOCI MARAMUREŞENE” – colindă românii din Nord-estul 
Italiei: 
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 -„60 de ani de naţionalizare (Colegiul Reformat din Cluj-Napoca); 

 -Un roman fluviu în serial: „Infernul roşu” – de Florin Bădican; 

 -„Salvarea monumentelor din diaspora”; 

 -Ciclul de eseuri: „Literatura virtuală şi Curentul Generaţiei Google” – susţinut de 
Ionuţ Caragea; 

 - Secvenţe toponimice referitoare la localitatea Chelinţa, Jud. Maramureş: 

 -„Colind de Mărţişor” – poem pentru femeile de la căminele de bătrâni; 

 -Studiu: „Credinţă, medicină, societate, eutanasie; 

 -Evocare-medalion: „Emil Gavriş” (1915-1989); 

 -„Manifestul pentru patrimoniul istoric din Judeţul Sibiu”; 

 -Sfânta Maria a Armenilor din Iaşi”; 

 -Invitaţie la Conferinţa de Rugăciune pentru Israel – 13 mai 2009; 

 -Medalion: „George Rotaru – Lecţie de patriotism şi cultură. Ziua Independenţei, 
Ziua Europei”; 

 -Studiu socio-istoric: „Originea sănătoasă la români”; 

 -Istoria Bisericii: „Biserica din secolul I. Aspecte politice”; 

 -Un memorial: „Andrei Vartic”; 

 -Recomandarea unei  tinere speranţe a poeziei: „Să deschidem poarta spre grădina 
fermecată a tinerei speranţe Ana Maria Gîbu”; 

 -„Bădiţa Eminescu – profetul Bisericii noastre”; 

 -„Gheorghe Buzatu – Inscripţie pe osia neamului”; 

 -„Gustul pâinii româneşti” – adus de Ioana Stuparu; 

 -„Bun găsit la Slova copiilor” – Cuvânt de întâmpinare la apariţia revistei cu acelaşi 
nume; 

 -„A fi basarabean - radiografia unui fenomen”; 

 -Ecumenism; „Identitatea Ordinului Franciscan, prezenţa şi rolul său istoric în 
România;” 
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 -Prezentare: „O lucrare de interes major pentru literatură şi viaţă; Constantin 
Vlaicu – <Străjer la porţile pădurii>”; 

 -O rubrică permanentă: „Scriitorii despre scriitori”; 

 -„Reportaj virtual din Banatul montan”-  cu privire la  cartea „Mehadia – vatră 
istorică milenară” – autor colectiv; 

 -Concursul Internaţional de Poezie Grigore Vieru – 9-12 oct. 2009 – Iaşi-Chişinău; 

 - Dialog cu jurnalista şi scriitoarea Lygia Diaconescu; 

 -Exegeză: „Leagăn de stele – poezia Munţilor Apuseni” – despre Horia Nicoară; 

 -Modele creştine; portrete spirituale: 

 -„Sărbătoarea vinului la Valea Călugărească” – septembrie 2009; 

 -Medalion: „Edificiul culturii şi Fapta care zideşte” – dedicat prof.dr. Artur 
Silvestri; 

 -„A fi român în Canada – Cu ţara în suflet”; 

 -Oază de confort spiritual: Dialoguri privilegiate, III, Maria Diana Popescu; 

 -Omagiu: „Artur Silvestri – Semănător de cuvinte în ogorul sufletesc”; 

 -„Sacru şi profan în lirica psaltică a lui Constantin Ghiniţă”; 

 -Ştiinţă şi Religie: Un dialog sub semnul mutaţiilor ştiinţifice actuale; 

 -Cetatea lui Bucur” – o bucurie continuă  - prezentarea revistei Ligii Scriitorilor 
din România, Filiala Bucureşti; 

 - Agresiunea mondială asupra tinerilor – eseu de prof.dr. Adrian Botez; 

 -Obiceiuri de Sfintele Sărbători; 

 -„Florilegiul gândirii – bijuterii sufleteşti” – semnate de Constantin Vlaicu; 

 -„Misiune şi neam metafizic – studiu eseistic de prof. dr. Adrian Botez; 

 -„O fantastică peregrinare prin lumea zeilor, prin intermediul cărţii: <Globul de 
cristal> de Elisabeta Iosif; 

 -Mistica iubirii divine – prezentarea poetei Speranţa Miron; 

 -„Fii bun române, fii bun creştine” – eseu prezentat de Dumitru Buhai; 

 -Chemarea la troiţă” – evocare Artur Silvestri – la un an de la trecerea sa; 
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 -„Colindele – ofranda adusă Mântuitorului”; 

 -Festivalul Munţilor – Prahova; 

 -„Sacru şi profan în colinda religioasă”; 

 -„Adoraţii şi devoţiuni la Ieslea cea Sfântă”; 

 -Portret liric: „Ioana Stuparu – un spirit deschis care-şi împarte averile în 
răspântii”. Şi multe, multe altele, prin care, sperăm că v-am trezit interesul. 

 Ne cerem iertare dacă n-am putut cuprinde în această prezentare întreagă 
bogăţia spirituală a creaţiilor scriitorilor şi poeţilor, istoricilor, etnologilor, preoţilor, 
celorlalte categorii de autori. Dar o imagine, desigur că s-a făcut privind  menirea 
revistei Glas Comun. Ar fi de adăugat că aici, şi-au semnat lucrările nume ca: Petru 
Berbenţia, Lucian Abalintoaiei, Mariana Zavati Gardner; Victoriţa Duţu, Ionuţ 
Caragea, Elena Buică (Canada); L. Diaconescu; Adrian Botez; Camelia Ciobotaru; 
Florica Ceapoiu; Violeta Ionescu; Liviu F.Jianu; Nicolae Horia Nicoară; Ioana Stuparu, 
Elena Armenescu, Elisabeta Iosif, Ioan Miclău (Australia) Dumitru Buhai (SUA); 
Constantin Vlaicu; prof. Pavel Panduru şi mulţi alţi creatori. 

 Prin galaxia tematică abordată, prin plaja nesfârşită de subiecte de interes 
maxim, prin paleta variată şi nuanţată de teme actuale, din trecut, sau de perspectivă, 
prin grija pentru educarea tinerelor condeie care vin după noi, revista Glas Comun s-a 
distins ca una dintre cele mai apreciate reviste de cultură şi religie, care vădeşte faptul 
că, atât scriitorii, oamenii de cultură şi religie, cât şi cititorii de toate categoriile, vârstele 
şi condiţiile sociale, se implică activ în realizarea ei. Aceasta o demonstrează şi numărul 
mare de vizitatori şi Forumul de discuţii, comentarii, analize pe text şi păreri deschise în 
paginile revistei. 

 Asemenea palmares este de invidiat, de lăudat, de popularizat, de urmat şi 
constituie o izbândă certă a tuturor. 

 Adresăm pe această cale,  colectivului redacţional, în frunte cu redactorul şef, 
Părintele Radu Botiş şi cu administratorul site-ului, domnul Alexandru Losonczy,  
colaboratorilor şi cititorilor revistei, un călduros „LA MULŢI ANI” şi multe realizări pe 
plan spiritual, pentru propăşirea culturii româneşti în toate colţurile planetei. 

3 februarie 2010 
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Exegeză 
 
 
ÎNTRE NAŞTERE ŞI ÎNVIERE – EXPERIENŢA SUBLIMULUI MORŢII 

ÎNTR-UN EXERCIŢIU CONTINUU 
 
 

THEODOR DAMIAN, „Exerciţii de înviere”, UNIVERSALIA, Bucureşti, 2009 
 
 Încă din titlul, foarte tentant, recunoaştem atitudinea creştină a prelatului, 
omului  şi poetului Theodor Damian, cel care îi adună pe scriitorii valoroşi din întreaga 
lume, sub oblăduirea revistei Lumină Lină, la colocvii de taină despre mântuire, Viaţă-
Moarte-Înviere – Misterul credinţei care se proclamă la fiecare Sfântă Liturghie. 
 Şi de această dată, dascălul sacerdot ne introduce în universul adevăratei 
credinţe pe care o propovăduieşte de la amvon, la catedră ori în paginile prestigioasei 
reviste de cultură şi spiritualitate din New-York, de care aminteam mai sus. El ne învaţă 
şi în aceste pagini, nu numai trăirea, dar şi murirea, însă mai cu seamă, ne oferă fărâme 
din cuminecătura Învierii  particulare şi universale de la sfârşitul timpurilor. E un 
mesaj escatologic de care trebuie ţinut seamă în aceste vremuri care prefigurează 
sfârşitul iminent al lumii, aşa cum l-a revelat Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsă. 
 Profesiune de credinţă, dar şi de viaţă, Apostolatul Cuvântului dă roade 
neaşteptate în toată lumea, în conştiinţele, nu numai ale românilor, dar ale creştinilor de 
toate confesiunile. 
 Putem spune că Theodor Damian este un  propovăduitor, un misionar itinerant 
care, oriunde s-ar afla, în  America, în România, Germania sau la Poli, îşi exercită 
mandatul încredinţat de Însăşi Pronia Divină. 
 Bogata şi prestigioasa  sa activitate didactică, spirituală, duhovnicească, literară 
nu a rămas îngropată precum talantul, în pământul, uneori arid şi sterp al sufletului 
învârtoşat, în lupta cu existenţa, ci, precum seminţele florarului, risipite în fel de fel de 
soluri, au prins rădăcini, au încolţit, au crescut  tulpini viguroase şi au dat la rândul lor, 
flori şi roade încărcate de seminţe, într-un ciclu firesc, aşa cum, firească este viaţa însăşi. 
 Cu alte cuvinte, s-au înmulţit nemăsurat şi necântărit şi aşteaptă, la rândul lor, să 
fie împrăştiate şi să-şi împlinească în felul acesta menirea. 
 Îl  recunoaştem încă de la primele pagini pe autorul volumului Semnul Isar, 
acelaşi stil colocvial, cald, prietenesc, confesiv, lipsit de formule didacticiste ori 
dogmatice, dar reuşind să transmită subliminal, mesaje vitale. Acurateţea acestui stil 
deja format este un câştig pentru cititor, pentru că înţelege mesajul şi-l asumă şi se 
substituie stărilor şi  ideilor autorului. 
 Autoritatea  religioasă şi morală pe care o reprezintă autorul e suficientă pentru 
receptarea cu deschidere maximă a textului poetic, care, îmbrăcat în aura spiritualităţii, 
induce stări cât se poate de stenice pentru suflet şi pentru psihic. 
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 Theodor Damian nu se abate nici o clipă, însă, de la ideea de forţă pe care o 
transmite cu o luciditate maximă: trăirea autentică a credinţei şi nu numai afişarea ei 
ostentativă. Şi feed-back-ul nu întârzie să se nască şi să se manifeste. 
 Volumul Exerciţii de Înviere este expresia cea mai pură a unei credinţe adânci şi a 
unei trăiri, profund înrădăcinate în  suflet, dar şi manifeste, în căutarea 
omului/sufletului pe care să-l îndrume, să-l ghideze pe drumul cel strâmt, spre poarta 
cea îngustă care duce la Împărăţia Cerurilor. 
 Şi aceste „exerciţii de Înviere”,  sunt de fapt, exerciţii de naştere, de viaţă şi de 
moarte, autorul învăţându-ne, şi învăţând şi el însuşi în acelaşi timp, cum se trăieşte şi 
cum se moare, pentru a dobândi Învierea. Sunt un fel de rugăciuni libere, neîncorsetate-
n canoane, dialoguri cu Dumnezeu, cu reverenţa cuvenită, şi cu oamenii, cu acea notă de 
intimitate, afinitate şi căldură sufletească,  fără de care nu ai putea să-ţi deschizi 
sufletul, nici măcar la confesional. 
 Prin scurte secvenţe de viaţă, gen flash-back-uri, autorul pune în lumină 
trăsăturile de caracter ale adevăratului creştin, mai cu seamă cel trăitor în lumea de azi, 
laicizată şi mergând în cu totul altă direcţie decât cea spirituală, secvenţe creionate cu 
cele mai simple mijloace de expresie. 
 Ele constituie etaloane de comportament şi de viaţă, exprimate liber. Un fel de 
parabole ale zilelor noastre. Theodor Damian ne învaţă lejer şi fără prea mare efort din 
partea noastră, ceea ce e cu adevărat preţios pentru propria-ne mântuire şi cum să 
purtăm povara dulce a jugului lui Cristos. 
 Inserarea unor nume proprii în text este, la rândul ei un pretext, modul de 
adresabilitate fiind  universal valabil: „Ce augustinian sună versul acesta/ profesore 
Nicolae Anuţei/ de unde eşti ascultă-mă/ şi tu ai vrut să vezi/ jocul cercurilor concentrice/ 
tu prins în mijloc / ameţit / ruşinat / fericit / culorile nu mai contează / numai 
circumferinţele / aluneci pe ele ca pe gheaţă / dintr-una în alta / de sus în jos / şi de pe 
pământ la cer / din exces de cunoaştere / în mister.” (Ţipătul dintâi, 3). 
 Theodor Damian transmite în discursurile sale miniaturale, adevăruri filozofice 
vechi de când lumea,  perfect valabile în vremurile noastre: „Ce arde cercul / n-ai ştiut / 
aceasta este drama ta /  o joci perfect / pentru că nimeni nu te-a putut învăţa / tot ce înveţi / 
se corupe / pentru că nu poţi să fii / decât ceea ce n-ai învăţat / niciodată / nu există decât o 
singură haină / de mire / aceea în care te-ai născut / nici un croitor nu-ţi va putea adăuga/  
nimic / de la Socrate citire” (Ţipătul dintâi, 4). 
 Avem în faţa ochilor o suită de miniaturi picturale în care artistul descoperă  
imagini, atitudini şi sentimente pe care ni le transmite cu afecţiune şi generozitate: „N-
am văzut atâta tandreţe / cum văd acum în Varşovia / din copilăria / Botoşanilor mei / 
numai acolo şi atunci / perechile se ţineau / de mână / tineri şi bătrâni / poate şi Minulescu 
/ şi-a scris romanţele / în Varşovia sau în Botoşani / se spune că bunul simţ / va plămădi 
toată frământătura / aşa cum se face / la fiecare mie de ani” (Ţipătul dintâi, 5). 
 Cunoaşterea de sine, „cântecul naşterii tale”  trebuie căutată adânc în fiecare din 
noi şi însuşită, cu întreg misterul său, pentru a-l putea fredona, ori de câte ori te simţi 
singur: „dar pentru asta trebuie să fi fost la Neamţ / la mănăstire / nu în Spania / trebuie 
să fi mers singur / pe străzi necunoscute / fericit / şi să fi cântat / cântecul naşterii tale / pe 
care nu poţi să-l uiţi / asta este / să-ţi cânţi ţipătul dintâi / aceasta este fericirea / degeaba 
mai cauţi / în alte ţipete şi zgomote / doar cu drama aceasta rămâi / aşa cum ai intonat-o la 
început / aşa joci / în tot ce e frumos pe lume / îţi aminteşti / tu şi drama ta / fie că poţi / fie 
că nimic nu poţi spune” (Ţipătul dintâi, 8). 
 Poetul mărturiseşte în acelaşi amplu poem: „Fiecare minut îl petrec / descântând 
cântecul / destinului meu / şi luptându-mă / cu îndărătnicul zmeu / cel din mine nu din 
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afară / acolo se duce lupta / în care / unul din doi trebuie să moară / nu se ştie când / dar ce 
mângâiere / să ştii / că fiecăruia-i vine moartea / la rând” (Ţipătul dintâi, 9). 
 Conştient de vremelnicia lumii şi a periplului nostru terestru, poetul spune: „aşa-
ţi treci calea / şi vama / lăsând înapoia ta / lumea aceasta / tot mai săracă” (Ţipătul dintâi, 
10). 
 Motivul cercului, al rotundului, al perfecţiunii apare frecvent în poeme, el 
însemnând şi un spaţiu perfect închis,  care poate fi gol ori plin, dar şi un rost, destin, 
împlinire: „tot ce iei cu tine / sunt circumferinţele / dacă ştii cum să le pui / la un loc / poţi 
vedea de departe cercul / cu tot ce cuprinde el / din vecie / apă, aer, pământ şi foc” (Ţipătul 
dintâi, 11). Şi aici sunt amintite  cele patru elemente primordiale şi esenţiale ale vieţii. 
 Un foarte frumos poem de iubire este inserat cu numărul 12 din acelaşi poem 
Ţipătul dintâi: „Liebes / tu unde eşti / ce noroc că cerurile tale / mai ard / tu eşti flacăra / 
iar eu lumânarea / sau invers / tu eşti cartea / plină de sens / eu o scriu şi tu o citeşti / sau o 
joci / aşa cum se cuvine / de când dansezi tu / între Dresleuca şi Menecadusa / nici o 
nenorocire nu vine / vezi / trandafirii din grădină / ne-au lăsat clipe târzii / când stăteam în 
aşteptare / iar tu voiai să vii / ai venit / dar încă te mai aştept / şi mă aştepţi şi tu / pe drumul 
dintre da şi nu”. 
 Se ştie că aşteptarea este mai încărcată de semnificaţii decât împlinirea ei. 
Aşteptarea înseamnă taină, dor, nerăbdare, emoţie, mister, chemare, trezirea simţurilor, 
inefabil, speranţă, gânduri, şoapte de iubire. Întâlnirea nu poate oferi atâtea daruri şi se 
petrece repede, între două aşteptări. Aşteptarea este apanajul femeii,  al Penelopei care-
şi ţese gândurile la gherghef, care-şi coase dorurile şi, la fiecare împunsătură de ac, 
trimite un gând iubitului, iar plecarea este  apanajul bărbatului. Niciodată nu va fi 
bărbatul cel care aşteaptă, asta e de când lumea, el circulă, se preumblă, se ia cu lumea 
şi uită repede.  
 Iată, de asemenea, un foarte frumos poem de iubire, cel cu denominaţiunea 14 
din acelaşi Poem: „Ce fel de înger eşti tu / că nici areopagitul nu vorbeşte / de categoria 
aceasta / în cerul cercului tău / am vrut să ajung / şi încă mai vreau / drumul până acolo / e 
ca o adiere subţire de vânt / deja când sunt pe el / nu mai sunt pe pământ / aşa cum pentru 
a fi filosof / nu trebuie să fii deja înţelept / ci doar iubitor de înţelepciune / mergător spre ea 
/ aşa cum zice la carte / te vei mântui dar scoală-te / de câte ori vei cădea”. 
 De fapt, ce altceva înseamnă filozof decât iubitor de înţelepciune? (filo – iubitor; 
sofia – înţelepciune), rar ajungând pe culmile ei, dar tinzând spre perfecţiunea gândirii. 
 Portretul artistului dezvăluie doar un colţişor din taina ce-l învăluie, dar şi 
stârneşte curiozitatea privitorului, pentru că îi apare în alura unui cavaler de la Malta– 
de fapt, misterul actului de creaţie: „Artistul trece pe lângă mine / e înalt şi subţire / 
îmbrăcat în negru / de sus  până jos / cu pălărie desigur / şi cu gulerul pardesiului ridicat / 
deşi e noapte / e cald afară / dar el trăieşte în cercurile lui / cine ştie cum  e acolo / poate e 
iarnă sau vară  cât am stat la masa aceasta / de unul singur / a trecut de vreo patru ori / 
când pe o parte când pe alta / bisericile bat miezul nopţii / artistul / elegant cavaler de 
Malta / cu pas măsurat / şi semeţ / trebuie să fii destul de îndrăzneţ / să-ţi construieşti 
singurătatea / în mijlocul lumii / ca un călugăr ce poartă / pustia în el / aşa cum îşi purta 
Alexandru Pleşca / lăstunii” (Ţipătul dintâi, 18). 
 O altă idee relevată aici este singurătatea artistului, însingurarea şi 
particularitatea creaţiei lui nemuritoare, care nu se poate zămisli decât în tăcere, izolare 
şi o profundă trăire interioară. 
 Şi iată că autorul strecoară şi precepte biblice, transpuse poetic: 
 „Ce frumos e să ierţi / şi câtă bogăţie-n iertare / toţi cred că peştele / e-n mare / ce 
iluzie când de fapt / marea e-n peşte / tolle et lege / ia şi citeşte / şi învaţă / cum trebuie să te 
închini / când îţi faci / rugăciunea de dimineaţă” (Ţipătul dintâi, 20). 
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 Theodor Damian ne descoperă „locul unde visezi / fără să vrei / unde duhul nopţii 
te prinde” (21) -  şi e „ca atunci când te cuprind / necuprinsul / şi te arde pustia / ca atunci 
când asişti / îngheţat / la felul cum clipa / trage după ea veşnicia” (21) – idee excelentă, 
clipă cu clipă, bob cu bob,  adunate, realizează rotundul numit Veşnicie!!! 
 Şi încheie acest lung poem – Ţipătul dintâi – în mod magistral, ca o încununare a 
Crezului său religios şi artistic: „Fiecare are pustia sa/ aşa cum fiecare are o cruce / 
singurul lucru / care nu se învaţă nicăieri / este cum să mergi prin ea / fără să te rătăceşti / 
şi crucea cum s-o poţi duce” (22). 
 Într-adevăr, purtarea crucii este o artă ce ţine de fiecare om, mulţi o leapădă, 
alţii sunt striviţi de ea şi doar puţini reuşesc să ducă până la capăt povara încredinţată. 
Şi iată cum, într-un poem alcătuit din alte 22 de poeme, se  poate da măsura talentului şi 
măiestriei artistice a autorului. 
 Cea de a doua secvenţă Scrisorile pelerinului –  destul de consistentă ca întindere 
şi substanţă, cuprinde poeme, în mare parte dedicaţii – având ca univers „motivul 
cercurilor înterpătrunse”,  al eternităţii, al naşterii din nou. Apar ecouri din „Stihiri cu 
stânjenei” – un volum anterior de poeme care-l anunţa pe autorul de astăzi, Theodor 
Damian: „Vraja perihorezei / e ca izvorul ce-şi trage apele înapoi / nu mai scapi / dar nici 
nu te îneci / intri unde n-ai mai fost niciodată / şi n-ai fi crezut  c-ai să fii / e ca atunci când 
te înfrupţi / din stânjenelul arzând / dar nu te arzi / e ca atunci când stânjenelul de foc / îşi 
închide petalele / şi te soarbe în timp ce-l sorbeai / cine pe cine / nu se ştie / acesta-i drumul 
naşterii tale din nou / ai vrea să fie asta eternitatea / prins în mişcarea mereu unduindă /a 
cerurilor / nu mai ai odihnă / dar nici nu vrei” (În Malta cavalerii). 
 Istoria, Cetatea cu zidurile ei, cu bastioanele ei, tema cavalerismului medieval, 
călătoria (temă predilectă) – prefigurează călătoria prin viaţă a omului, tema arderii 
lăuntrice, din care nu rezultă cenuşă, ca şi din focul sacru, deşi te mistuie, tema 
scăldării, a botezului, a abluţiunii „într-o apă mereu mai curată”, tendinţa omului la 
desăvârşire, tema dorului de casă şi a pâinii negre „cea dulce ca pământul/ pe aceea o 
sfinţesc şi-o mănânc” (În Malta cavalerii). 
 Cine altul decât cel plecat, ştie cu adevărat gustul dulce  de coltuc de pământ, 
muşcat cu foame şi dor  neostoit de acasă? Se zice că ţărâna patriei nu va înţepa 
niciodată talpa, aşa cum n-a înţepat-o pe vremea când omul umbla desculţ, pe uliţele 
copilăriei. 
 Apare frecvent tema corăbiei care nu mai soseşte, a vaporului plecat şi neajuns la 
destinaţie, a naufragiului, e eşuării, a dorului de ţărmul părăsit, a călătoriei pe apă, 
prefigurând apa Styxului. „Te-ai suit în corabie / la cârmă / să-ţi conduci tot neamul / pe 
drumul din urmă / spre locul unde nimic nu se cere / aşa cum de demult / cei vii se botezau 
pentru / cei morţi / ca să-i cuprindă / în înviere” (Susquehana trecem – poezie dedicată lui 
Vasile Andru). 
 Valurile –o altă temă recurentă (valurile vieţii??) – sunt şi ele prezente – cu toate 
frământările, unduirile şi zbaterile lor de stânci: „Susquehana ţi-a luat fiul / din braţe / 
şi-l poartă pe valuri / şi râu şi navă deodată / de acum / acolo nimeni nu se mai îneacă / 
intri în apă / ca-n taina Iordanului / şi curgi spre Împărăţie /  aşa cum curg apele / în 
cristelniţă / acum / şi în veacul ce va să fie” (Susquehana trecem). 
 Este uimitor cum, cu aşa de puţine mijloace, poetul reuşeşte o aşa de mare 
bogăţie de sensuri şi adevăruri care nu mai trebuie  demonstrate, şi într-aceasta constă 
valoarea şi măiestria versului acestui poet. 
 Dar acesta poate fi şi ritualul scăldării în râul sfânt care vindecă de orice 
neputinţă şi boală, care te vindecă, în primul rând sufleteşte şi te poartă totodată pe 
tărâmul fabulos al închipuirii: „Pe Susquehana la deal / Fiul risipitor se vindecă / de real / 
pe Susquehana la vale / fiul risipitor se vindecă / de toate bolile sale” (Susquehana trecem). 
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 Theodor Damian  în poemele sale reuşeşte să dea expresie fericită unor idei şi 
concepte creştine, mai mult chiar, unor trăiri spirituale, care nu mai pot fi puse la 
îndoială şi înnobilează titlul şi calitatea de copil al lui Dumnezeu. Şi aceasta, fără 
formulări dogmatice, ci doar prin imagini şi discurs liber, specific poeziei moderne. Şi 
iată că  şi prin acest mijloc de artă, serviciul adus dumnezeirii şi omenirii este 
remarcabil şi bine primit şi acolo sus, şi aici, jos, de către semeni. 
 Theodor Damian ştie ce se petrece în suflete. De unde? Fiindcă el a învăţat SĂ LE 
ASCULTE. A asculta şi nu doar a auzi –  e o artă sublimă, A şti să taci cu luare aminte 
şi să încuviinţezi doar cu ochii şi gesturile,  atunci când un om îşi varsă amarul, a şti să 
împarţi fiecăruia, vorba potrivită, la timp potrivit, este rostul duhovnicului. 
 Şi poezia este o sfântă confesiune, chiar dacă nu e  şoptită la scaunul de spovadă, 
între tine şi reprezentantul lui Dumnezeu – duhovnicul, cel investit să lege şi să dezlege 
tot ce e de legat şi de dezlegat pe pământ  şi în cer, în virtutea canoanelor Sfântului 
Sacrament al Conciliaţiunii, al iertării şi al  împăcării cu Dumnezeu, cu tine însuţi, cu 
semenii. 
 La rândul său, de astă dată, preotul şi omul ni se confesează în pagini 
tulburătoare. La rândul nostru, trebuie să învăţăm a-l asculta cu luare aminte. 
 Dumnezeu este Marele Scriitor. El scrie viaţa fiecăruia dintre noi, pe o Carte cu 
file nevăzute. În uriaşa Lui Carte, eu sunt personajul. Cum de nu încurcă Dumnezeu 
persoanele? Cum de conduce El, cu mână sigură acţiunea, după Marele Său Plan, fără 
să greşească? Şi cum de-i recunoaşte pe toţi, după care criterii, după secolul, anul, luna, 
ziua naşterii, după ce culori sufleteşti pe care le răspândeşte în jur fiecare, după 
specificul său. El este Scriitorul care ne scrie vieţile. Dar şi cititorul care ne citeşte în 
suflete, pe chipuri, după fapte,  în toate împrejurările vieţii noastre. Noi credem că, 
singuri, suntem capabili de a înfăptui ceva, o activitate materială, spirituală, 
intelectuală. De fapt, El e cel care acţionează în noi, prin Duhul Sfânt.  Un Dumnezeu 
infinit care ştie să se facă micuţ, să încapă în om într-o părticică de azimă sfântă, de 
unde lucrează temeinic. Doar să ne deschidem uşile sufleteşti, ferestrele minţii, să nu 
bată degeaba şi să plece de la noi, trist şi îngândurat că i-am refuzat găzduirea, că nu i-
am deschis inima. 
 Sfântul Augustin spunea în Confesiunile sale: „Mă tem că trece Dumnezeu pe 
lângă mine cu harul Său şi că nu se mai întoarce”.  
 Să aşteptăm clipa când El va trece şi să-i facem loc, să se strecoare. Ştie El cum. 
Pe nesimţite. Pe neobservate. Fără revelaţii spectaculoase. Pe negândite.  
Sfântul  Apostol Pavel spunea: „Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci altcineva trăieşte în 
mine”. 
Te trezeşti că nu mai vorbeşti şi nu mai acţionezi tu, ci Altcineva, Marele Altcineva care 
este în tine. Părticica ta de dumnezeire. Cum de se împarte la infinit, rămânând, cu toate 
acestea întreg, în fiecare? Iată  încă o taină. Theodor Damian ştie că tot ce a primit, însă, 
trebuie să dea înapoi. Că a primit doar în custodie, ca noi toţi, de altfel. Unii  un talant, 
alţii doi, alţii cinci, zece talanţi. Toate darurile trebuie înapoiate sporit, cu părticele din 
inima, mintea şi sufletul fiecăruia.  
 Şi asta face. Ne aşterne pe tavă aceste daruri. Sub formă de părticele. Iar noi e 
pregustăm cu evlavie aproape. Cu respect, cu smerenie, pentru că ştim că au fost 
prelucrate în creuzetul curat şi secret al inimii sale. 
 Ce dovadă mai mare, decât aceste confesiuni, dăruite nouă? Trece harul pe lângă 
noi: Nu puneţi zăvoare la uşi! Lăsaţi-l să intre, să-şi facă sălaş şi să lucreze acolo. 
 De un asemenea har lucrător  este vorba şi în aceste scrieri. Şi ele lucrează în 
taină în noi, pe îndelete, cu răbdare şi îngăduinţă. 
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 Theodor Damian a aflat, trecând prin pustia care e „locul unde s-a născut/ cu 
adevărat poezia/ pustia este locul unde fulgerul moare / între pustie şi fulger / pustia este 
mai tare”(Palmierii Granadei). 
 Un alt adevăr pe care ni-l dezvăluie autorul e că Poezia este o cruce, „crucea 
mocneşte în poezia” (Palmierii Granadei)  şi, fără jertfa crucii, lumina ei, „lumina 
sunetului” ei se va stinge. 
 Călătoriile, imaginare sau reale, prin amintirile copilăriei, „De la Apenini la Anzi 
cu Edmondo de Amicis” – pe un vapor, ori cele  din actualitate, prin Granada, Helsinki, 
Malmo, Varşovia, la Malta, prin Argentina, prin Patagonia – iarăşi Ţara închipuirii, a 
idealului de neatins al copilăriei, ori prin alte colţuri ale planetei, ne arată, de fapt, 
traseul iniţiatic străbătut prin sine însuşi, sunt călătorii până la capătul sinelui, urcări şi 
coborâri în profunzimea sa, dar şi înotări în deşert, în pustia nisipului sau „pe marea 
curgândă-n mister” – unde „vapoarele şi bărcile / se leagănă leneş”. 
 Laboratorul intim al creaţiei lui Theodor Damian este unul cu totul neobişnuit: 
„nu scriu ceea ce văd / că nu înţeleg nimic / scriu ceea ce nu văd / ca să învăţ să înţeleg” 
(Helsinki). Aceasta veste o axiomă, ori un silogism perfect. 
 Lucrurile văzute, întâmplările trăite sunt doar pretexte, adâncul lor se 
descifrează lent în cuvinte. El şi le explică în felul său, nu numai sieşi, dar ni le explică, 
înţelegându-le el mai întâi, după principiul: trebuie mai întâi să faci ceva, ca să înţelegi 
ce-ai făcut: „crezi că ştii dar nu ştii / mai bine cum zice Descartes / faci drumul pe care nu-
l ştii / dar îl faci şi devine al tău / iată singura cale / care te izbăveşte de cel rău” (Helsinki). 
 Acest drum iniţiatic al cunoaşterii de sine din Scrisorile pelerinului – este 
străbătut de noi toţi, este drumul care te face înţelept, o dată cu înaintarea în vârstă: „Şi 
uite-aşa / fără să ştii de ce şi cum / te-ai făcut mai bogat / cu un drum / dar şi mai bătrân / 
drumul pe fruntea ta / coroana care te face stăpân” (Helsinki). 
 Nenumărate inserţii filosofice din tezaurul de înţelepciune al marilor gânditori ai 
lumii care au întemeiat şcoli şi au avut discipoli până în zilele noastre, ne strecoară 
Theodor Damian în versurile sale, dovadă că înţelepciunea este inepuizabilă: „La Babel / 
a mai căzut o stea / aşa ne golim cerul / de luminătorii mici / aşa se face că tot mai mult / 
întuneric / ni se strânge-n priviri / ca şi cum soarele moare / între două închipuiri //  Ne 
retragem în moarte / ca litera-n bârlogul tăcerii / non omnis moriar / mai apucă să strige 
Horaţiu / atunci când a înţeles / că e posibil să te lepezi / de timp şi de spaţiu / non omnis 
moriar / a strigat când a înţeles / că moartea / se ascunde în viaţă / aşa cum nimicul e-n 
toate / aşa cum se-ascunde visu-n / realitate” (Scriu în Rosario). 
 Rând pe rând defilează bătrânii filozofi şi veşnic tinerii poeţi; Descartes, Socrate, 
Nietzsche, poetul Horaţiu, Fericitul Augustin, Meister Eckhart, ca şi personaje din 
credinţa budistă: 
 „Pe pragul porţii marelui zeu / se fac exerciţii de nemurire / Mytra te cheamă / dar 
nu te primeşte de tot / ca o albină dai târcoale / stânjenelului auriu şi fierbinte / ca îngerul 
morţii femeii lui Lot / nu se ştie cine spune adevărul / şi cine minte / tu trebuie să discerni / 
de firul acesta putred atârnă/ nemurirea ta / dar ce înseamnă discernământ / în ispita 
aceasta încrâncenată / prelungă şi grea” (În Malta cavalerii). 
 E genul de întrebare retorică pe care şi-a pus-o şi Pilat din Pont înainte de a se 
spăla pe mâini: „Dar ce e Adevărul?” 
 E aici vorba de ALEGERE, şi nu de o alegere oarecare, aleatorie, ci de alegerea 
fundamentală din viaţa ta, nimeni nu te sileşte, ai capacitatea de a discerne şi liberul 
arbitru, de tine doar depinde pe care drum vei merge: „Asta înseamnă / că ştii ce vrei / 
chiar dacă nu poţi singur / s-ajungi în locul ce-l ştii / dar crezi / că îngerul va veni / nu 
contează cum se numeşte / contează că oriunde te afli / Varşovia, New Work / Munchen 
sau Botoşani / cineva acolo sus / te iubeşte” (Ţipătul dintâi, 15). 
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 Ceea ce subliniază Theodor Damian este faptul că trebuie să discernem între o 
filozofie de viaţă orientală sau occidentală şi adevărata credinţă, care nu poate fi decât 
creştină. 
 Cu un uşor sarcasm autorul mărturiseşte: ”Sunt personajul principal / al unui 
roman imposibil / dacă e imposibil / trebuie să fie şi exposibil / altfel universul nu mai stă / 
în picioare / altfel ne vom întreba  la nesfârşit / de când, de unde şi de ce / se moare” (Scriu 
în Rosario). 
 Autorul strecoară şi elemente mitice alături de cele reale, din călătoriile sale: 
„Acum eşti în Argentina / Rosario / Cordoba este numele acestui / pietonal / pe unde se 
plimbă cavalerii / selectaţi de împărat şi de regină / să se ducă după Graal” (Am mai fost în 
Argentina) 
 Theodor Damian scoate deseori la iveală adevăruri crude cu care se confruntă cei 
mai mulţi oameni, în drumul lor: „Numai atunci când te confrunţi / cu forţa sincerităţii / 
îţi vine în minte parola exactă / a singurătăţii / numai atunci / altfel uiţi / negând 
permanenţa jocului teluric / ce-ţi desface partea de dincolo / spre care cu fiecare cuvânt / ai 
întins o mie de punţi” (De la Apenini la Anzi). 
 Autorul ştie că în demersul său, nu e totdeauna receptat integral şi că  va fi  
înţeles, poate, într-un alt timp, care nu ţine de uman, ci de cosmic: „Despre inocenţa 
poeziei mele / se va scrie mai târziu / poate mâine / când dragostea se va vinde / pe o bucată 
de pâine / dragostea / ca jocul de şah / jucat în Times-Square / între lumini şi culori / dar 
jucat întotdeauna / de amatori // Numai când nu mai iubeşti / joci profesional / caii de pe 
tabla mea de şah / au două capete / unul în regim de zi / şi altul în regim special / aşa mi-a 
spus / Miguel Ballesteros / poetul argentinian / cel mai acvatic / care atunci când te 
descoperă / îţi pictează metaforele / întunecos şi lunatic / aşa mi se întâmplă şi mie / când 
deodată mă cuprinde / tristeţea prelungă şi grea / când deodată stânjeneii / invadează 
câmpul dintre mine / şi moartea mea” (De la Apenini la Anzi). 
 În periplul nostru terestru spre patria cerească, observă autorul: „Alergăm / de la 
un capăt la altul / al lumii / himerele sunt aceleaşi / doar poartă alt nume / nici n-am 
observat că / himera e-n noi / am crezut-o mereu / în afară / ca fata morgana / în muzeul 
figurilor de ceară” (Spre Malmo). 
 Peste tot în călătoriile sale, utopice sau nu, Theodor Damian este însoţit de copilul 
care a fost: „asculţi pe vaporul de croazieră / valurile Dunării / copilul din tine creşte din 
nou / în alt trup / în altă eră / Ada-Kaleh e la fel / la pioggia / nici o lacrimă / deci totuşi se 
speră // În casa soarelui răsare / nebunul cu ochii lui închişi / ne învaţă cum se trăieşte / şi 
se moare / vorba lui Socrate / mori aşa cum ai trăit / contează fiecare cuvânt / pe care l-ai / 
sau nu l-ai rostit” (Spre Malmo). 
 Theodor Damian are conştiinţa existenţei veşnice a omului şi amintirile nu sunt 
decât rămăşiţe, fărâme ale preexistenţei omului pe pământ, de dinainte de cădere, un fel 
de Hiperboree, de Amintire a Paradisului dintâi, din care omul s-a prăbuşit, prin 
păcatul protopărinţilor şi  i-a rămas pe buze doar gustul dulceag-amărui-acrişor al 
ispitei: „Când am fost sfetnic de taină/ la zidirea lumii / atunci am văzut luna / prima oară / 
înainte de a se naşte / era ca în noaptea de Paşte / frumuseţea ei dinăuntru / de mai multe 
ori m-a răpit / nu ştiu cum am ieşit şi iar am intrat / de câte ori am murit şi am înviat / 
dragostea de lună / e mărturie / a ceea ce ea întotdeauna vrea / dar niciodată nu reuşeşte să 
spună / cămara lunii cu muşchi de copac / proaspăt mătăsos / ucenicim la ea preţ de o viaţă 
/ şi preţ de o moarte / ca Pavel urmând lui Hristos” (Frumuseţea ei dinăuntru). 
 Peste tot e prezentă şi se aude-n surdină vocea auctorială care intervine în text, ca 
un fel de personaj central, care ţine firul roşu înfăşurat direct pe inimă, un fel de 
comentator şi vocea autorizată a corului antic, punctând evenimente şi trăsături de 
caracter, situaţii, lucruri şi idei: „Nu toţi pelerinii au setea la fel / aşa cum dragostea nu-i 
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niciodată / aceeaşi / mereu intervine ceva / şi vântul îşi schimbă gustul / unii sapă în deşert 
/  să găsească singuri apa / asta vocaţie, mai zic şi eu / să-i dezveleşti dunele / aşa cum 
desfaci petalele / stânjenelului înfierbântat / de săpat se poate săpa oricând / dar ca să dai 
de apele adâncului/ dulci / să converteşti deşertul să se boteze / cu botezul dorinţei / numai 
atunci”(Botezul dorinţei). Se ştie că botezul dorinţei poate fi socotit cu aceleaşi atribute 
sacre ca şi cel săvârşit cu apă şi formula triniară rituală. În vechime, dacă un catehumen 
sau un necreştin era în primejdie de moarte şi nu se găsea în apropiere vreun preot să-i 
administreze Sacramentul Botezului, ca să moară creştin, se lua în considerare botezul 
dorinţei, care se socotea valabil. 
 Dovadă a rezonanţei cuvântului poetic este poezia Bucăţică cu bucăţică: 
Am bătut toaca în soare / până s-au muiat ciocanele / acum nu mai bat / dar toaca încă 
răsună / urmele ciocanelor ele bat / străfulgerând miezul de lună / şi ciocanelor le-a plăcut 
toaca / de fapt au mâncat-o / bucăţică cu bucăţică / înăuntrul ciocanelor / mişcarea ritmată 
încă mai dăinuie / se spune că după mai multe veacuri / şi-un mit / muzica lor a prins 
rădăcină / în toiagul lui Aaron / care-a înfrunzit”. 
 Aidoma barbilianului „ou dogmatic”, Theodor Damian vorbeşte despre „Oul 
cosmic”: „Creşte oul cosmic / în ochii mei / cum mieii la stână / sub ochiul cărunt al 
păstorului / creşte oul cosmic în mine / şi-mi schimbă lumina-n cer / şi izvoru-n ocean / şi-
mi inundă ogorul / însămânţat cu sângele meu / an de an” – şi el este legat de perfecţiunea 
artistică. De altfel, motivul oului apare în mai multe poeme: „Ceea ce până acuma nu am 
văzut / aceea am cunoscut / toate ouăle s-au botezat / toate săruturile / sub o poartă închisă 
/ foamea de unu a intrat în lume / din nou / ceea ce n-am văzut / aceea am cunoscut / 
lumea murea şi învia / într-o coajă de ou”(Foamea de unu). 
 Tema deşertului, a pustiei, a golului lăuntric, a însingurării colective, a retragerii 
în mijlocul mulţimii este o temă recurentă, de asemenea, în lirica lui Theodor Damian şi 
ea este echivalentă cu disperarea şi tristeţea, când realizezi că totul e zădărnicie, e 
neîntreg, e cub care ar fi fost perfect, dacă nu ar fi avut un colţ sfărâmat,  şi 
„deşertăciune a deşertăciunii” vorba Eccleziastului şi te simţi singur de tine, singur de 
ceilalţi, singur ca-n prima dimineaţă a creaţiei omului, când Adam se plimba prin Eden, 
în răcoarea serii şi nu ştia ce-i lipseşte, ceea ce îi generează o tristeţe fără margini: „Încă 
nu s-a descoperit / câtă disperare este-ntr-un deşert / şi cât pustiu într-un ceas / de 
disperare / toţi ne naştem cu o disperare-n / deşert / şi toţi murim cu deşertu-n inimi/ inert / 
peregrinăm cântând, cântecul trist / al mirelui fără fecioare / viaţa noastră ca urma copitei 
cămilei / în nisipul fremătând / fremătând / sub mângâierea ascuţită a vântului / întrebarea 
deşertului / sună ca un clopot arzând” (Clopot arzând). Un plus de expresivitate artistică 
realizează poetul prin procedeul repetiţiei unor cuvinte ori versuri, subliniind ideea de 
bază. 
  Adam era neîntreg până la crearea perechii, a jumătăţii sale, dintr-o coastă. 
 Abisul, o altă temă frecventă în poezii: „abyssus abyssum invocat, celebrul panseu 
este probat pe deplin: „Abisul ce-ţi dă fiori / doar pătrunzându-l cu mintea / ca un 
mormânt / între două golgote / ca o cruce pe care ni se coace / merindea / aşa e groapa 
tăcerii / un cameleon obosit / cântecul lui înfiorând  rărunchii / fiinţei / cine a mai văzut / 
doi munţi adăpostind un abis /  şi-un pustiu cu dunele-n  spasme / sângerând din ochiu-i 
închis” (Un pustiu cu dunele-n spasme). 
 Poemele lui Theodor Damian par gânduri şoptite sieşi, solilocvii, monologuri 
interioare, întrebări la care nu aşteaptă răspuns, descifrare de taine, limpezirea unor 
idei care-l bântuie frământări şi nelinişti zămislitoare de cuvinte şi imagini precum  „un 
pustiu cu dunele-n spasme” – mărturie că acolo a existat cândva viaţă normală,  - mituri 
rescrise şi răstălmăcite: „vorba lui Nietzsche / acolo se discerne adevărul / abyssus 
abyssum invocat / ce te faci însă când stai singur / la poarta vulcanului / şi nu poţi intra / 
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aşa cum ispitei i-a rămas neterminat mărul / îi dai târcoale flămând / ca lupul / ai crezut că 
o să mai fie / dar nu mai este ce-a fost / vulcanul îşi frământă lava altfel / se plămădeşte 
altfel de pâine / tot pâine dar altfel / n-ai ce face / abandonezi sau rămâi / unde sunt taurii 
corridei dintâi / unde-i marea cea mare / şi Taormina cu umerii goi / şi morţii care se 
întorceau înapoi / şi Meduza adormită / cu şerpii adormiţi şi ei / după cea mai frumoasă 
corridă închipuită / şi jocul de-a istoria/ şi de-a Nietzsche / în scena aceasta atât de 
răstălmăcită” (Vorba lui Nietzsche). 
 Din când în când poetul se foloseşte de rimă întâmplătoare şi, deşi versul său e 
alb, această rimă dă melodicitate, şi un ritm susţinut discursului liric. 
 Îndrăzneli lingvistice precum „Intrarea în templul acesta / te moare şi te învie” – 
dau la rândul lor, un plus de farmec scriiturii. 
 Un poem amplu şi interesant, cel care dă titlul volumului, ne aduce aceleaşi 
întrebări cu sau fără lămuriri: 
 „citeşte şi ascultă / teoria bog-bang-ului / este în totală revizuire / universul vine nu 
din explozie atomică / ci din explozie de iubire / esenţa lumii nu e chimică / ci psihică / tolle 
et lege //  Meister Eckhart ne-a învăţat / că omul este un fenomen acustic / şi ne-a spus să 
avem un / de ce / pentru fiecare lucru / o întrebare dă un răspuns /  o lămurire / dar ce te 
faci când răspunsul e / cine ştie? / aşa şi cu vânătoarea asta / cine ştie / mai ales dacă 
vânezi două paradisuri / deodată / abia dacă-ţi mai aminteşti de unul / de celălalt n-ai nici o 
idee / dar le vrei pe amândouă / cineva ţi-a spus că ceea ce gândeşti / există / pentru că 
gândeşti / şi că dacă vrei poţi” (Exerciţii de înviere). 
 Misterul credinţei, Moartea şi Învierea pe care le vestim la fiecare Sfântă 
Liturghie euharistică sunt aşternute cu pioasă cutremurare în faţa misterelor 
Creaţiunii: „Intrarea în templul acesta / te moare şi te învie / aşa cum se frâng aripile 
îngerilor / când coboară înaltul / şi cum le cresc altele noi / pe măsură ce urcă / trebuie să 
mori de multe ori / ca să înviezi tot de atâtea / ca să înceapă transfigurarea / alergarea ta 
neîncetată /  pe drumul templului / este pâinea ta cea de toate zilele / şi de o fiinţă / este 
lumina ce descuie uşa fremătândă / roşie şi umflată de ploi / când cad zăvoarele / te 
cutremuri / ca atunci când te afli faţă în faţă / cu tine / cu gândul tău cel mai ascuns / ca 
atunci când te dor rărunchii / în galbenul fierbinte al serii / şi te pregăteşti cucernic / şi cu 
sârg / pentru exerciţiile învierii” (Exerciţii de înviere). 
 Tonul uşor autoironic este evident, dar el limpezeşte ideea: „te culci cu urechea / 
pe această creangă de lauri / ai uitat că nu tu ai făcut lumea / ci ea pe tine / se-aprind 
felinarele lângă mare / ce orb conduce pe care orb / marea curge / Heraclit o împinge din 
urmă / val după val / e ca şi cum ai sufla în soare / şi deodată se mişcă din loc / evident e o 
chestie de filozofie / nu de noroc”(Exerciţii de înviere). 
 Se evidenţiază ideea de templu ca suport al credinţei – nu numai cel din ziduri, 
dar şi Templul Trupului care adăposteşte gânduri, sentimente, cuvinte, idei: „în templu 
e loc pentru toţi / stăm la rând / la nevoie templul se face mai larg / templul e loc fără timp / 
ca un vas de înaintează / cu şi fără catarg / e locul unde  şi faraonii / se-nchină / şi unde 
gândul tău îmbătrânit / trece din moarte-n lumină” (Exerciţii de înviere). 
 Este cel puţin interesantă ideea asocierii templului de un vapor care navighează, 
cu şi fără catarg, uneori în voia vânturilor, alteori mânat de o velă, dar şi de iscusinţa 
căpitanului care se află la cârmă. 
 Autorul vede templul ca pe un adăpost pentru toate primejdiile, dar şi adăpost 
pentru tihnă, reculegere, rugăciune, meditaţie, templul poate oferi scăpare din 
încercuire, locul unde nu se poate întâmpla nimic rău fiindcă e protejat de lege şi de 
Dumnezeu, de aceea, oamenii aleargă la el ca spre un turn de scăpare în faţa unei 
iminente primejdii: „O cum fug oamenii spre templu / parcă adulmecă un apropiat / 
cataclism / toată viaţa adulmecăm / de parcă ne urmăreşte mereu / n-ai unde să fugi / 
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râurile nu poţi să le treci / singurul drum  e înainte / şi se îngustează mereu / spre templu  
spre templu / aici e singurul loc fără timp / asta Heraclit n-a mai spus-o / că locul creşte un 
tip de fiinţă”(Exerciţii de înviere). 
 Cu adevărat acest poem este emblematic, pentru că autorul dă întreaga măsură a  
măiestriei sale şi în el se regăsesc toate temele abordate până acum. 
 Mai mult, autorul insistă în ideea ca omul să devină el însuşi un templu – ceea ce 
nu e deloc uşor pentru că ispitele sunt mari şi îl trag înapoi. Dar nu spunea oare, Sfântul 
Apostol Pavel: „Nu ştiaţi că trupul vostru este un templu?” 
 „Mirosul de tămâie / e ispita cea mai grea / şi când nu vrei / sfinţirea nu o poţi evita 
/ dar fericit alergi pe drumul / către izvor / înainte ca apele să-şi creeze vadul / pe care nu-l 
cunoşti / dar de care ţi-e dor” (Exerciţii de înviere). 
 Autorul ne oferă în acest poem  mostre de viaţă şi moarte ca exerciţiu Necuprins 
în cuvinte, ci doar trăite. Şi ca o recompensă supremă, Învierea, arvuna promisă încă 
din această viaţă,  prin Via Mortis. 
 Starea de templu se regăseşte, nu numai în tămâia şi jertfele aduse aici ca ardere-
de-tot, ori ca daruri la altar, dar şi în inimile celor care-i păşesc pragul, ori rămân în 
pridvor, pentru că nu se socotesc vrednice încă. Chiar şi în inimile celor care doresc să 
ajungă la el, pentru purificarea rituală şi iertarea păcatelor, dar nu reuşesc din pricina 
nenumăratelor obstacole. Cu aceştia Dumnezeu are mai multă răbdare decât avem noi. 
 „Templul este fierbinte mereu / tămâia şi jertfele şi inimile / îl ţin încins /  aşa cum 
cuprinsul se încinge / de necuprins” (superbă imagine!!!). 
 Fără o căinţă sinceră şi o propunere de a nu mai săvârşi păcate, în zadar vom 
aduce jertfe, spune autorul, în felul său poetic: 
 „Mai bine să stai în templu / să te dezlegi şi să te purifici / în apele groase / curse din 
lacrima fiinţei / trebuie să strigi mult la uşă / până se deschide izvorul / şi să ştii ce şi cum 
să strigi / nimic nu e la întâmplare / adu-ţi aminte cum a rodit / după Zaheu sicomorul / 
după ce a luat hotărârea definitivă / să meargă împotriva curentului / spre izvor / locul 
nunţii lui asfinţite / pe care nici în vis n-a visat-o / dar de care-i era atâta de dor” (Exerciţii 
de înviere). 
 În pilda lui Zaheu stă pocăinţa, remuşcarea, renunţarea la viaţa pe care a dus-o 
până atunci, hotărârea de a începe o viaţă nouă, eliberată de vicii şi de păcat, 
îndreptarea lucrurilor cât mai e timp. 
 Noi suntem pietre vii din acest templu şi  că el este o parte din noi, e lesne de 
închipuit pentru că el este casa pământească a lui Dumnezeu şi totodată casa din cer, 
Ierusalimul apocaliptic, cetatea spre care ne îndreptăm şi totodată, fărâma noastră de 
dumnezeire. Prin apartenenţa la el, ne recunoaştem drept copii ai lui Dumnezeu: „Aşa-i 
stă bine unui templu / fierbinte ca para / noroc că nu te arzi / ceea ce-nseamnă că o parte 
din el / e în tine / şi te ţine din partea din care cazi / şi că o parte din tine e-n  el / de aceea e 
singura ta ţintă / e drum şi destin / spre care alergi dansând / ca oarecând Isaia / între 
Aliluia şi Amin” (Exerciţii de înviere). 
 Secvenţa a treia a lucrării de faţă poartă numele Ca o piramidă jefuită  şi 
cuprinde poezii în acelaşi ton confesiv, rod al neliniştilor poetice ale autorului. Egale ca 
număr de pagini şi ca substanţă poetică şi valoare artistică. Se remarcă uşor tonul 
autoironic, iar sub vălul lui, ca un mesaj subliminal, adevăruri despre viaţă şi moarte: 
 „A început războiul / şi eu încă scriu poezii / ţara arde şi baba se cheaptănă / îmi vei 
spune / aşa este / îmi place să mor frumos / ca World Trade Center / sub cerul atlantic / ştiu 
că vei plăti pe alţii / să mă pieptene şi să mă spele / şi să mă îmbrace în cel mai frumos 
costum / că aşa se face pe la noi / încă din vremi precreştine / în schimb / vor primi cel mai 
frumos / portret al meu / ca să mă plângă mai bine / ceea ce pleacă se scumpeşte / ca şi 
vederile cu gemenii (…) / Cerul New-York-ului a fost negru trei zile / apoi tot albastru s-a 



 80 

făcut / doar mormanul de moloz / încă e acolo / ca o piramidă jefuită / 5978 de ani au 
trecut / între primul babel şi al doilea / fiecare babel se naşte din acelaşi material / şi are 
aceeaşi ursită” (Ca o piramidă jefuită). 
 Adevărata stare a omului modern, în pofida strălucirii şi a bogăţiei afişate 
ostentativ, e tristeţea: „Toată această lume frumoasă / toate aceste feţe îngrijite / toate 
aceste maniere elegante / şi muzica ce-o cântă la pian / ca reclamă / şi stille nacht / cifre la 
lacătul sub care / ţin încuiată tristeţea (…) // femeia reclamă cântă la pian / la Boheme /  
peste Des Moines se face noapte / tot mai adâncă / mă fulgeră o binecuvântare / şi-o 
anatemă / şi un dor / ca lui Prometeu de stâncă” (La Boheme). 
 O altă faţă a tristeţii este pentru  creştinul şi pentru preotul Theodor Damian, 
faptul că, Solemnitatea Naşterii Domnului s-a desacralizat în asemenea manieră încât, 
arareori creştinii îşi mai aduc aminte de semnificaţia ei majoră şi de rolul hotărâtor în 
mântuirea noastră. 
 Între limitele de jos – a avea – şi de sus – a iubi – omul este prins exact la 
jumătate, dar uneori balanţa se înclină în jos: „Undeva se termină / şi zidurile acestei 
cetăţi / încă nu s-a descoperit unde / oricum limita de sus nu e cerul / există alte cetăţi 
dincolo de el / fără de care cetatea aceasta n-ar fi / oricum orice lucru merge în jos / spre a 
avea / şi în sus spre a iubi” (Limite). 
 Şi totuşi, în această existenţă prea concretă, autorul îşi permite să viseze şi e în 
căutarea idealului: „caut un om printre milioane / dar nu pe oricine / caut un om care  
caută oameni / care a terminat cu luatul / şi încă e om / care a terminat şi cu datul / şi care 
nu mai dă ceea ce are / ci ceea ce este // caut un om care mai ştie ce-i uitarea / uitarea de 
sine / singurul lucru pe care vreau să-l mai învăţ / aici unde trăim / ca-ntr-o tufă de 
mărăcine” (Singurul lucru). 
 Reflecţii şi meditaţii, dulci-amărui,  asupra condiţiei de om şi asupra caracterului 
uman, cu toată încărcătura de  afecte, dau măsura gândirii poetice a lui Theodor 
Damian: „aşa studiez oamenii la intersecţia vieţii/ şi mă testez dacă-s viu / dau cu piciorul / 
în ţepuşa visului / şi curge mult dor / şi dorul doare /  
de profundis / aşa stau şi studiez dorurile / pe feţele şi în mersul oamenilor / se vede dorul 
după faţă / şi mersul după dor / n-o să ne schimbăm niciodată / decât atunci când / o să ne-
nfrunzească / ţepuşa-n picior” (De profundis). 
 Îl regăsim pe autor în tema isihiei reluată din volumele anterioare. Nevoia de 
perfecţiune, de rotund, de cercul din copilărie împins cu o sârmă meşteşugită cu migală 
şi omul alergând după cerc şi în cerc iar uneori, ieşind din cerc şi pierzându-se în 
deşertul de nisip ori în deşertăciune, unde nu se poate  alerga cu cercul, un simbolism 
care duce cu gândul la misterele vieţii şi ale morţii: „am iubit cercul / sau ideea de cerc / 
îngerul lui / sau prăpastia atingerii lor nesfârşite / sau infinitul din fiecare din ele / viaţa şi 
moartea / cercurile mele concentrice / şi tangenţiale totodată / sâmburele fecundat de ele / 
gaura neagră peregrină / în univers / nu este cuvânt să-l cuprindă / nici vreo simţire / nici 
vreo metaforă / să-l prindă în vers // Tot ce ţine de deşert / este deşertăciune /  singura care 
stă e isihia / tot ce ţine de pustiu e pustiire / numai sihastrul nu se pustieşte / el pustieşte 
pustia” (Doar isihia). 
 Spre timpuri escatologice se îndreaptă gândul autorului, când toate se vor 
întoarce de unde au purces şi va fi un pământ nou şi un cer nou, aşa cum spune 
Evanghelistul Ioan, în Apocalipsă. 
 Tot un poem al timpurilor din urmă este şi Grâul acela, prefigurând Sfânta 
Euharistie, dar şi continuitatea celor Două Testamente,  pâinea prefăcută sub invocarea 
Duhului Sfânt, la Epicleză, în Trupul Mântuitorului: „Încă mai creşte grâu / pe fundul 
Mării Roşii / de la seminţele curse / la trecerea înfricoşată / a pelerinilor cântători / acum 
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valul încătuşat se înţeapă în / spumă / iar euharistia coace pâinea / jertfei viitoare / grâul 
acela mai foşneşte şi azi / în adâncuri / cine mănâncă din el / nu mai moare” 
 Şi totuşi, în poemele lui Theodor Damian: „miroase a mir şi-a visare / fotoliile de 
pluş de la clasa întâi / ispitesc raza de soare / femeile mironosiţe au mult mir / în vasele lor / 
nu-l vor termina niciodată / aşa cum nu se termină Învierea / nici piatra mormântului 
nesfărâmată / mirul unei singure mironosiţe / ajunge pentru întregul pământ / dar iată că 
sunt mai multe / şi flacăra candelei lor / sporeşte parfumul” (Un port ca o gură de leu). 
 Viaţa în viziunea lui Theodor Damian este aidoma unei călătorii pe mare, iar 
vaporul/ omul, obosit de atâta cutreierat, intră în radă, apoi în portul vieţii şi-al morţii: 
 „În port creşte levănţica / hamalii vor umple cala curând / vaporul bine mirositor / 
respiră din greu / în hăţişul de ape binemirositoare / un port ca o gură de leu / floare 
plăpândă / în curând îmbălsămată de soare / apele portului calde / şi mângâietoare / undele 
generoase şi binemirositoare / vaporul a intrat în portul / vieţii şi-al morţii / cel mai frumos 
de pe toate mările lumii / ce poate fi mai dulce decât / viaţa şi moartea / singura şi cea mai 
mare avere / şi cea mai sigură cale / spre Înviere” (Un port ca o gură de leu). 
 În toate poemele sale, Theodor Damian cântă minunea creaţiei – omul, în toate 
ipostazele vieţii sale, de la gestul mărunt la idealul măreţ la care aspiră. Omul 
încununarea creaţiei dumnezeieşti, trecător pe pământ, dar singurul capabil de a aduce 
slavă Creatorului său. Învăluit în lumina credinţei, omul poate străbate mai lesne 
întunericul din el şi din afară: „suspin dar nu-s trist / e noapte dar întunericul / nu mă 
atinge // O nouă zi a creaţiei / a opta zi”(Ziua a opta). 
 Încă un lucru care-l atrage în universul său liric este mirajul porţii, cu tainele  pe 
care le ascunde, e un subiect care-l fascinează pentru misterul ei de dincolo: „Toată viaţa 
mi-au plăcut porţile / ideea de poartă / voluptatea necunoscutului de dincolo / dar şi a 
pornirii / dar şi a întoarcerii la tine însuţi / surpriza porţii / cântec de greier îmbătat / de 
mirosul stânjenelului alb //  (…) // taina / e destul să priveşti şi te cheamă adâncul / ce 
ispită mai mare-ţi trebuie / glasul ielelor / cea mai frumoasă moarte / din câte mi-a fost dat 
să trăiesc / Poarta cu dus-întorsul ei feciorelnic / pragul ei ca un mugur de salcie / 
lăcrimând mângâiat de lumină / dulce şi fraged şi lacom / că te poate înghiţi rădăcină cu 
rădăcină” (Taina, e destul să priveşti). 
 Conştient de puterea penetrantă a cuvântului său, Theodor Damian spune: 
„Cuvântul meu creează / aduce întru fiinţă / de aceea el vede este-le / şi se recunoaşte” 
(Eşti). 
 Cu fiecare nouă carte, acest prestigios autor, prezent în multe reviste pe 
meridianele lumii, probează un talent cert, atestă o vocaţie autentică de om de cultură şi 
spiritualitate, o sensibilitate şi o clarviziune ce nu mai pot fi puse la îndoială şi ne îmbie 
cu roadele sufleteşti, atât de mustoase şi dulci, pe care  generos, le împarte, precum apa 
vieţii, însetaţilor din răspântii. 
 
23 ianuarie 2010 
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CĂRŢI ŞI AUTORI -  OAMENII DE NISIP ŞI GLASUL PĂMÂNTULUI 

 
 

IOANA STUPARU, „Oameni de nisip”, vol. I, Bucureşti, Editura Amurg sentimental, 
Bucureşti, 2006 

 
 
 Se zice că ţărâna unde te-ai născut, nu-ţi va scrijela niciodată talpa. Ea nu te 
poate răni chiar dacă umbli cu tălpile goale prin noroaie şi zloată. Legătura ancestrală 
dintre om şi pământul pe care l-a strivit sub tălpi pentru prima oară este aproape 
mistică. Dimensiunea şi valoarea acestei taine o poate înţelege doar acela care nu se mai 
află pe meleagul natal, dar poartă acest loc sfânt în sine ca pe o icoană. Un om rupt, 
(dez)rădăcinat de locul de unde survine fiinţa (dasein) este un om infirm. El trebuie, sub 
orice chip să se întoarcă. Nu suportă depărtarea. Unii se întorc în mod real, ceilalţi, fac 
acest drum îndărăt, prin intermediul imaginilor, al amintirilor, al acelui dor, care, cu 
ochii închişi, devine şi mai acerb, mai însetat de zborul în sine. Dor care se instalează 
definitiv în fiinţă şi care îl conduce el însuşi pe om pe acest drum, pentru a-i trezi 
amintirile, nostalgia, a căuta semnele tainice ale unei copilării depărtate. 
 Ioana Stuparu a ales calea evocării satului în scris. Cu boaba lacrimei scrie. Cu 
propria respirare. Poate de aceea, scrierile sale sunt atât de autentice. Ea întreprinde 
această călătorie iniţială către sine, dintr-o nevoinţă, dintr-o stare de urgenţă, o 
necesitate stringentă. Nu poate altfel. Fiindcă, fără bagajul acesta informaţional afectiv 
până la revărsare, n-ar mai fi întreagă, chiar dacă uneori, povara a devenit grea, 
aproape insuportabilă. Autoarea execută incizii în propria carne, până la sânge, pe viu şi 
priveşte rana. Da, e a ei, face parte din fiinţă. Nu totdeauna amintirile sunt benefice. 
Dar, ele vin, chemate şi nechemate şi stăruie, până la obsesie.  
 Ioana  Stuparu a scris despre acestea ca să se elibereze. Nu se explică altfel faptul 
că, uneori, autoarea lasă totul baltă, în mijlocul vârtejului şi trage o fugă la Mârşaniul ei 
iubit, să se încarce de mireasma de reavăn a pământului zămislitor de viaţă. Dă fuga-n 
livada copilăriei, rupe cea mai gogonată prună moţăţală şi muşcă din ea cu poftă. Are 
gustul dulce-acruţ-amărui al copilăriei. Ea reprezintă paradisul pierdut, universul 
fermecat, hiperboreea sa. 
 Apoi, pregăteşte cele necesare datinii şi începe să tămâieze livada. Alege un 
copac, îl tămâiază şi-l dă de pomană primului drumeţ care se-ntâmplă pe cale. 
 În alte locuri există obiceiul ca gospodarul să meargă-n livadă cu un topor şi să 
ameninţe fiecare copac mai încet la rodire, somându-l să dea fructe, cu aceste cuvinte: 
„Copacule, te tai!” Şi copacul, de teama ascuţişului satârului, fructifică în anul acela. 
 La Ioana Stuparu intri-n poveste ca-ntr-un codru fermecat, ori în Dumbrava lui  
Sadoveanu, unde toate vorbesc şi te îmbie să le asculţi. Natura este principalul personaj 
în naraţiune.  
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 Mai întâi îţi pleci urechea să auzi glasul pământului, respirarea ierbii, şoapta 
frunzelor, sclipătul lunii, desluşeşti graiul fiecărei vieţuitoare şi nu te miri de această 
comuniune insolită. Omul a rezonat întotdeauna cu natura, pe care şi-a ales-o drept 
sfetnic, stăpân, rudă de-aproape, cea care-l ţine în viaţă. Chiar dacă uneori au existat şi 
încleştări şi lupte surde între om şi natură.  
 De data aceasta, câmpia e cea care te îmbie la tăifăsuire, pămâncioru’  nisipos, cu 
plantaţiile lui de grâu, orz, secară, popuşoi, cu livezile de pruni moţăţăli ori cu zambilele 
din grădini care răspândesc un miros năucitor în tot satul. Până ce, moleşit, ispitit, 
învins, te laşi furat de genele serii, fie în pătuc, fie în cenuşar, acolo unde se joacă 
pruncii. Pentru ca din  nou, la crapătul zilei, să porneşti la câmp. 
 Structura narativă e  împărţită în capitole, iar acestea, în scurte fragmente, după 
firul liber al inspiraţiei şi năvala amintirilor. Cu toate acestea volumul este omogen şi 
stilul este confesiv. 
 Cartea începe cu o sudalmă, cu un blestem foarte atipic, împotriva celui care a 
bătut primul ţăruş la întemeierea satului. Un blestem, o anatemă, cum numai o femeie 
credincioasă poate profera, cu năduf, atunci când nu mai poate răbda şi se răzvrăteşte 
cu pumnii ameninţători spre cerul surd şi mut pe care-l socoteşte vinovat de tot ce i se 
întâmplă. Strigăt de neputinţă  şi de înzadar, o implorare a proniei, ca să pogoare 
asupra sa şi să-i curme suferinţele, ori măcar să i le aline. 
 E şi un strigăt de revoltă şi un strigăt de nădejde în acelaşi timp, fiindcă din cer 
vin toate. E o aşteptare, o chemare cu glas înalt, a divinităţii, să-i dea un semn de 
bunăvoinţă. 
 Amintiri, mărturisiri, evocări ale satului natal şi ale oamenilor lui. Un drum 
inţiatic, în căutarea rădăcinilor. Drum în cutele ascunse ale memoriei care se despliază 
treptat, scoţând la iveală fapte şi vorbe pe care le credeai definitiv pierdute. Înspre 
strămoşi sau de la strămoşi, drum dus-ntors, suiş-coborâş, o călătorie în susul apei 
pentru a bea o gură de licoare din izvoru-nceputului. 
 Ioana Stuparu are o înţelepciune nativă. Ei nu-i trebuie să se caţere pe culmile 
ideii, ca să exprime un adevăr. Ea-l rosteşte simplu şi  atunci, îşi opresc apele cursul, de 
uimire. Simplă, ca pământul şi aerul, ea ştie rostul tuturor lucrurilor şi, în chip deosebit, 
rostul cuvântului pe care nu-l foloseşte în deşert, ci doar acolo unde se potriveşte cel mai 
bine. Şi  mai are darul rarissim de a merge la esenţe, de a atinge miezul lucrurilor, 
măiestrie puţin întâlnită la prozatori, care se pierd în elucubraţii filosofice şi estetice, 
făcând „teoria chibritului” în timp ce vâlvătăile se înalţă până la cer. 
 În cărţile ei,  nu tocmai consistente din punct de vedere al grosimii se află istoria. 
Istoria unei comunităţi restrânse, dar care este nucleul, centrul universului şi în felul 
acesta, devine istorie universală, fiindcă în ea sunt cuprinse zeci de istorii şi de destine. 
Autoarea operează cu simboluri, cu arhetipuri.  
 Prototipul ţăranului meşter, gospodar, cinstit, cu frică de Dumnezeu, prototipul 
mamei, al soacrei, al copilului de ţăran, al moaşei comunale, al rudei cârtitoare şi 
gâlcevitoare pe care nimic şi nimeni n-o mulţumeşte. 
 Dar mai ales, glasul satului, gura lumii, devenită personaj, de care se ţine cont în 
toate. Ruşinea, pudoarea, smerenia, credinţa, îşi au loc de frunte în morala ţăranului. Şi 
ele, dacă nu sunt respectate, e vai şi amar pentru că judecata satului nu te iartă şi, mai 
ales, nu te lasă să mergi mai departe. Poţi fi anatemizat,  afurisit de glasul satului, mai 
rău ca de biserică. 
 Glasul pământului, mai bine zis, acel duh al pământului care există în fiecare 
ţăran, o cheamă înapoi pe autoare în locul de unde s-a desprins. Şi ea nu se poate 
sustrage acestei chemări din adânc. E ca un amoc, ca o vrajă, o taină care depăşeşte 
închipuirea. 
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  Cu minuţia istoricului, etnografului şi a biografului, Ioana Stuparu descrie satul 
ca pe un personaj. Şi din această descriere răzbate căldura şi dragostea pentru acest 
areal în care a văzut lumina zilei: 
  „În partea de apus sau de din sus a comunei Mârşani se află jauri* întregi de 
pământ nisipos, unde abia dacă găseşti un bulgăre, ca să dai cu el de-a zvârlita în cineva. 
Este nisip, fir cu fir, bob cu bob… Mai ales la Tinichiţa sau la Tursan, unde se îngroapă 
roata carului până la căpăţână, iar piciorul desculţ până la gleznă. Unele vite, care sunt 
mai slăbănoage, sunt ajutate ca să scoată carul din nisip, chiar dacă este gol. Te dai jos din 
căruţă, îţi propteşti umărul în loitră şi împingi, ajutându-ţi animalele. Vara, pe căldurile 
mari din luna lui cuptor, poţi să coci oul în nisipul de la Tinichiţa. Te arde la tălpi, de 
parcă ai călca pe plita încinsă. Acolo, dacă nu pui bălegar cu nemiluita, nu scoţi boabe, 
nici cât ai semănat. Nici pirul nu se face. Coceanul de porumb creşte un piculeţ mai înalt 
de o palmă, iar dacă ai norocul să fie un an ploios, se fac ghijurile de porumb aproape cât 
latul de palmă. Dacă scoţi câteva târne de ghijuri la pogon, zici că ai prins pe Dumnezeu de 
picior. Nici nu te mai gândeşti cât ai muncit cărând bălegar, căruţă după căruţă.” 
  Personaj arhetipal, Mitru Leu – bâtu – e prototipul ţăranului în ale cărui vene 
curge sânge vârtos şi nu apă chioară. „Mitru e om, nu jucărie! Adevărat om!” – aceasta 
este părerea consătenilor despre el. Autoarea îi face un portret admirabil: „Era mai iute 
decât argintul-viu. Umbla fără preget, ca să-şi pună toate treburile la punct. Fierar şi 
tâmplar de meserie, lucra în atelierul din bătătura lui. Însă cele două meserii nu-l 
împiedicau cu nimic, în a şti ce se întâmplă şi la câmp. Nu avea astâmpăr. Nu ştiu când 
dormea, nu ştiu când se odihnea.  Nu era mare de statură: omenia din el îl făcea mare. 
Dacă vorbeai ceva cu Mitru Leu, cuvântul lui era ca şi faptă. Nu ducea vorba de colo-colo. 
Nu-i plăcea vrajba dintre oameni. Mai bine răspundea scurt:  
  - Ştiu, şi bine fac că nu spun! 
  După acest răspuns, erai sigur că, oricât ai încerca, nu mai poţi scoate o vorbă de 
la el. Considera pe toată lumea. Nici măcar de un copil nu-şi bătea joc. Pentru el, toţi erau 
oameni. Ochii căprui şi privirea ageră, dar blândă, observau tot. Nimic nu-i scăpa din 
vedere. Când vedea că scârţâie ceva între cei ai casei, intervenea pentru a limpezi apele. 
Avea felul lui de a cunoaşte sufletul omului. De aceea, găsea repede calea de rezolvare a 
problemelor din familie”. 
  Portretul este întregit şi presurat cu perle din gândirea lui sănătoasă: 
  „ Când vorbeşti cu omul, uite-te-n ochii lui, ca să vezi dacă te minte sau nu! Ochii 
omului vorbesc mai mult decât gura!, spunea Mitru Leu. 
  Avea felul lui de a gândi: 
  “Dacă nu-ţi vezi lungul nasului, degeaba te uiţi mai departe! Pentru că ori nu vezi 
nimic, ori vezi împopistrat”. 
  Meseriaş, fierar, tâmplar, „Mitru Leu era cunoscut nu numai în Mârşani şi în 
satele învecinate, ci îl cunoşteau oameni care locuiau la zeci de km depărtare.” 
  De aceea, când patriarhul casei dispare, toţi se simt descumpăniţi, iar amintirea 
dăinuie în amintirile ţăranilor din satele dimprejur, fiindcă i se dusese faima de mare 
meşter: 
  „- De când a murit Mitru Leu din Mârşani, eu n-am mai avut căruţă care să-mi 
placă. Ăla lucra, nu se juca! Vopseaua şi picturile lui, nu le făcea nimeni. Cum doreai, aşa 
îţi făcea picturile pe loitre. Avea darul lui, de la Dumnezeu!” – spune un călător, altuia, în 
tren. 
  Limbajul folosit de Ioana Stuparu e direct, despodobit de orice formă de 
zorzoane stilistice. Naturaleţea cu care îşi alcătuieşte, nu numai discursul, dar şi cadrul, 
acţiunea, personajele, meditaţiile asupra vieţii şi întâmplărilor cotidiene, fac din cartea 
Ioanei Stuparu – o carte cât se poate de vie şi autentică. 
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  Este un limbaj oltenesc, presărat cu ziceri, proverbe, cimilituri, deprinderi de 
limbaj din bătrâni, toate alcătuind un univers în care, o dată pătruns, îţi vine greu să 
mai pleci şi constituie o frescă vie a vieţii ultimei jumătăţi a veacului trecut, cu pitorescul 
neasemuit şi parfumul vetust care-l  învăluie. 
  -Tot îţi mai e dor de Daneţi? – o întreabă cineva pe Florica, venetică în Mârşanui. 
  -Îmi e şi mi-o fi până oi muri! – mi-a răspuns ea cu sufletul înfocat. După ce-oi 
muri, gata, se termină dorul!” 
  Şi aici se relevă un adevăr: dorul are sfârşit, o dată cu omul. 
  Alături de Florica, de Mitru Leu,  comuna Mârşani – este personaj principal: 
  „Comună mare şi frumoasă, aşezată în partea de sud a ţării, la 45 de Km depărtare 
de Craiova.” 
  Situându-l  în timp şi spaţiu, cu alte cuvinte, făcându-i loc în Istorie, Ioana 
Stuparu îl înveşniceşte. 
  De asemenea este descrisă Valea Tursanului, la fel de detaliat ca pe un poem în 
proză, pentru că este colţul de rai la care visează autoarea: 
  „Valea Tursanului, care mişună de viaţă, din zorii zilei, până seara târziu. Un 
“colţişor de Rai”, o oază în mijlocul nisipurilor, una dintre minunile pe care ni le-a lăsat 
Dumnezeu, mârşănenilor. Valea Tursanului, din care izvorăşte apă limpede şi bună, de nu 
te mai saturi bând. Valea Tursanului, cu poieniţele pe care ne întindeam pânzele, ca să le 
înălbim. Valea Tursanului, cu gâldaiele de nămol, în care băgam cânepa la topit. Valea 
Tursanului, unde veneam în zorii zilei de Joia-Mare, din Săptămâna Patimilor, ca să 
vărsăm apă pentru morţi. Valea Tursanului, ale cărei pâraie pleacă pe câmp, şerpuind 
zglobii, ca să ude bostanele mârşănenilor.” 
  Înveşnicirea satului este un procedeu folosit de mulţi autori. Şi acesta (satul) îşi 
revendică drepturi legitime la existenţă. El are personalitate, cu toate că e dispreţuit de 
Florica, femeia care consideră că, la Mârşani sunt numai „oamini de năsip”, „oamini de  
fâsălaie”, „farfarale”, „nimicuri”. 
  Autoarea este o povestitoare din stirpea lui Sadoveanu, ori, mai curând din cea 
a lui Marin Preda. Te conduce pe unde o poartă amintirile şi te face părtaş la viaţa 
satului. Mârşăneanca Ioana Stuparu, împământenită aici, cunoaşte toate datinile, 
poveştile cu duhuri rele din pădurea Bratovoieştiului, istorisite vara, pe timp de seară, 
când se aduna  lumea, la taină. Poveşti cu iele sucitoare de minţi, basme, balade, 
întâmplări de groază, auzite ori închipuite. Poveşti cu Sarsailă preschimbat în  dobitoace 
şi oameni.  Există multe superstiţii între oamenii locului. De pildă: „iei un cocoş în 
căruţă ca să-ţi fie păzitor şi să-ţi alunge duhurile rele, cu cântatul lui”. 
  Pofta de a povesti a Ioanei Stuparu este nestăvilită. Cu minuţiozitate, ba chiar 
cu oarecare scrupulozitate, de parcă ar vrea să nu uite nimic, Ioana Stuparu, Ioana 
Stuparu, în felul său unic, descrie cadrul povestirii, casa lui Mitru Leu, proţăpită pe 
linia mare de după răscrucea Muscoaicăi, abia parcă te aşteaptă. Dacă te poartă 
drumurile şi interesele pe acolo, aproape că nu mai ai nevoie de nici un ghid, de hartă 
sau busolă şi nici să întrebi sătenii. Sunt de ajuns descrierile autoarei care te conduc 
exact unde ai nevoie. Ioana Stuparu  dovedeşte un simţ deosebit al orientării. Nu numai 
drumurile sunt descrise amănunţit, ci şi oamenii şi vestimentaţia lor, cu aceeaşi precizie 
a detaliului. 
   Legea compensaţiei dăinuie între oamenii de nisip, astfel că orice faptă are 
răsplata ei şi adevărul iese la lumină precum untdelemnul la  suprafaţă. Aşa este şi cu 
Ilie, omorât de un vecin. În cele din urmă, în ceasul morţii, vecinul a trebuit să 
recunoască fiindcă, deşi „începea să moară, îl întorcea moartea  îndărăt”, până s-a 
mărturisit văduvei.  Credinţa că pe cel ucis îl duci în spinare, face parte din legea 
nescrisă a compensaţiei, care, de fapt este  Legea de aur a creştinismului, rezumată 
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astfel: Orice faptă are o răsplată, sau: Cu măsura cu care măsori, cu aceea ţi se va 
măsura, cu varianta ei:  Nu face altuia ceea ce nu ţi-ar place să ţi se facă ţie.  
   Dezlegarea pentru a muri este, de asemenea, un lucru deosebit de semnificativ. 
  De asemenea, există în popor credinţa că toţi copiii care mor de mici, se fac 
îngeri. Oamenii se roagă la cei plecaţi pe cealaltă lume şi le cer mijlocirea  la necaz, la 
cumpănă, la alegerea unui partener de viaţă. 
  Sătenii respectă cu sfinţenie obiceiul locului: sora mai mică nu e scoasă la horă 
„fată mare”, până nu se căsătoreşte sora mai mare. 
  Ioana Stuparu descrie momentul peţitului de către Ştefan, băiatul lui Mitru Leu 
din Mârşani, care o doreşte de soţie pe Florica, fiica Oanei. 
 Expresii de felul: „a umbla din câşlă-n câşlă”; „stătu aşteamătu”; „făcută cocârlă”; „al 
limănit el, de gard”; „dădu de-a-nboul!”, „pământ făsălău;  „vrăbii se gălăgesc”, „a 
încherbăla”; „tinga cu apă rece”; „vinitică”; „chisăr”; „de-a aruncatelea”; „adinenia”; 
„oblamnicul pe cap”„ţaica”; „cunie”; „pămâncioru” ş. a.  au un farmec aparte şi sunt 
explicate la Glosarul final. 
  Căldarea de aramă în care se face săpunul, avea să fiarbă şi apa pentru naşterea 
celei de-a treia fiice a Floricăi: „Câţi copii o fi petrecut căldarea asta! Numai eu de când o 
ştiu, săraca!“  se gândi tuşa. Puse lemne groase, ca să ţină foc şi plecă în odaie, la 
Florica”. 
  Femeia chemată în ajutor, numită convenţional „tuşa”, e bună la toate, inclusiv 
la a face pe moaşa. Buricul copilului se taie cu un ciob de scoică. „Copilul e aşezat pe strat 
de fân, la vatra focului, să stea acolo până la ursitori”. 
  Faptul că femeia aduce pe lume o a treia fată, e motiv de mare mânie pentru 
ţăran, fiindcă nu are cine-i duce numele mai departe.  
  De asemenea, faptul că moşica nu a fost aleasă dintre cumnate, e motiv de mare 
gâlceavă. Obiceiul era ca lehuza să nu se mişte de lângă vatra focului, trei zile, până nu 
vin ursitoarele la copil. Masa pregătită pentru ursitori e un prilej de sporovăială şi de 
forfecat satul. Întâmplările au haz, povestitoarea turnându-se sare şi piper din belşug. 
  Dar şi superstiţiile se ţin de capul oamenilor, atunci când nu dai copilul „în 
rândul lumii” – adică nu respecţi datina. 
  Ioana Stuparu descrie şi tradiţia înmormântării – anume că mortul nu trebuia 
să fie lăsat singur, ca să nu-i fure sufletul Sarsailă. 
  Tema dezrădăcinării de satul natal, abordată de Ioana Stuparu este una cât se 
poate de acută. Înstrăinarea este purtată în suflet, ca pe o rană deschisă, întreaga viaţă. 
Personajul Florica are „norocul” – abia după ce moare să revină la satul ei, Daneţi. 
  Cu farmec, cu o putere evocatoare şi măiestrie deosebite, Ioana Stuparu, fără 
să-şi ia nici o măsură de precauţie, dezarmată  dar şi dezarmantă, în acelaşi timp, ni se 
descoperă  în linia întâi, cu sufletul descheiat şi cu pieptul deschid, aşteptând glonţul 
nostru. Şi se miră atunci când nu aude şuierul la ureche. 
  Partea a III-a a cărţii debutează cu portretul mezinei, Floirica, numită „Fetiţa”, 
prilej pentru Ioana Stuparu să-şi amintească isprăvile copilăriei, dar şi sfânta ascultare 
de părinţi, precept moral de care trebuia, musai, să ţii seamă. 
  Hazul, ori mai bine spus, harul de povestitor al Ioanei Stuparu nu mai poate fi 
pus la îndoială. Ea povesteşte cu umor nostalgic, întâmplările familiale din primii săi ani 
de viaţă, făcând referire totodată, la obiceiurile locului, la starea materială şi spirituală a 
sătenilor din acel segment de veac. 
  De fapt, lucrarea poate fi folosită şi ca o monografie locală, romanţată, o frescă 
a satului oltenesc din prima ½ a secolului XX. 
  E interesant cât de viu este limbajul naraţiunii şi al dialogului la Ioana Stuparu. 
Ea foloseşte, aşa cum am spus, dialectul oltenesc, cu dezinvoltură, aplomb şi  francheţe, 
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ceea ce dă un şarm deosebit scrierii. Citind, preiei expresiile, devenite familiare, şi te 
trezeşti că le foloseşti şi tu. 
  Şi mai interesant este că Ioana Stuparu  furnizează informaţii etnologice despre 
arealul respectiv, despre datinile ursitorilor, înmormântărilor, horei, tămâiatului 
colacilor, obiceiul lehuziei – trei zile pe vatră, al furatului de fete, al nunţilor şi al 
sărbătorilor creştineşti, al datului copilului la grindă, din acest punct de vedere, cartea 
fiind un document preţios. Ea relatează şi despre obiceiuri mai puţin cunoscute, cum e 
acela al „aruncatului copilului”. 
   
  Se reliefează portrete admirabile de ţărani şi ţărane, cum sunt: Oniţa, „sufletul 
mahalalei”,  la poarta căreia   se aduna lumea ca să tăinuie, mai ales când se însera. Mai 
jucau  câte-un rustem, câte-o „Boierească” sau orice le venea în minte. 
  De asemenea, Ioana Stuparu descrie minuţios şi jocul numit „purceaua”, un fel 
de ţurcă, băieţii având „moace” din dafin, pe care le loveau una de alta, ca să atingă 
„purceaua” şi s-o bage la „bilcă”, adică într-o gropiţă. 
  O altă datină e împărţirea, în dimineaţa Ajunului de Crăciun a „laptelui de 
bou”, obicei,  nemaiîntâlnit în alte zone. 
  Portretul Anicăi, arhetipul femeii evlavioase, analfabete, de la ţară ne duce cu 
gândul la panseurile lui Petre Ţuţea, care spunea că o babă nespălată pe picioare, în faţa 
unei icoane, face mai mult decât  toată teologia. 
  Mistica tăierii porcului de Ignat, are ceva din măreţia şi simplitatea lumii 
moromeţiene. 
 Tot de Anul Nou, oamenii îşi dau copii „la grindă”. 
Autoarea descrie şi datina vărsatului apei pentru morţi în dimineaţa Joii Mari, precum 
şi obiceiul încondeierii ouălor în Vinerea Mare, şi Prăznuirea Paştelui şi împărţitul la 
cimitir pentru cei răposaţi, toate aceste datini păstrate cu sfinţenie şi reînviate în carte.  
 Apoi, ritualul Primei Împărtăşanii, al primei Spovezi a copiilor este descris cu 
mult farmec. 
  De fapt, întreaga carte a Ioanei Stuparu este un Imn închinat ţăranului român  
mijlocaş al secolului trecut.  Un imn închinat Clipei eterne izvorâtă din inima câmpiei. 
  De peste tot dintre rânduri răzbate un suflu duios, un aer de mângâiere şi un 
duh blând al aducerii aminte. Citind, trăieşti alături de toţi, participi cu toată fiinţa la 
evenimente şi în aceasta constă valoarea de neegalat a cărţii, în faptul că este foarte 
veridică. Pe tot parcursul scrierii, vocea auctorială se face, nu numai simţită, dar şi 
auzită, aşa, în dialect, şi-ţi cade dragă, prinzi o simpatie deosebită faţă de tot ce 
povesteşte ea, ceea ce se întâmplă destul de rar în proză, când, uneori, chiar te iei la 
ceartă cu autorul sau cu personajele. 
  Participarea la viaţa comunei e atât de intensă, încât devii şi tu mârşănean – 
într-o căruţă cu lubeniţe, mergând pâşa-pâşa, în puterea nopţii – prin pădurea 
Bratovoieştilor – recunoscută ca fiind bântuită de stafii, ca să ajungi în zori, în târg, la 
Craiova, în Cetatea Banilor. 
  Vizitatarea oraşului este o mare dezamăgire pentru fetiţa de şapte ani, pentru 
că toate erau la fel ca la ei acasă. Şi mai ales, că, nu are ce povesti copiilor la întoarcere, 
pentru că, în afară de case îngrămădite şi oameni mergând grăbiţi, fără să-şi dea bineţe 
unul altuia, ca în sat, ea nu vede nimic spectaculos. 
  Deseori, un umor sănătos, molipsitor şi tonic răzbate dintre rânduri. Nu o dată 
am râs cu poftă, citind singură anumite pasaje. 
  Un singur lucru constaţi la finalul lecturii: că-ţi pare rău că s-a terminat.  
  E pur şi simplu uimitor cum, femeile simple, găsesc explicaţii logice tuturor 
lucrurilor, orânduite din fire. Pentru femeia de ţară, este firesc, tot ce intră în rânduială 
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şi nu i-ar da prin gând să schimbe niciodată această stare de fapt. Ea ştie una şi bună: 
aşa a lăsat Dumnezeu. De ce să schimbe omul ceea ce a lăsat Dumnezeu atât de bun şi 
frumos? 
  De fapt, cartea Ioanei Stuparu este o monografie romanţată a satului oltenesc, 
scrisă cu atâta măiestrie, încât ar trebui să-şi afle locul într-o Istoriografie  a localităţilor 
Olteniei, cu deosebirea că monografiile locale sunt scrieri exacte, ştiinţifice, istorice, 
bazate pe date precise, în care nu are loc nici un pic de imaginaţie. 
  Geografia folclorică a imaginaţiilor şi arătărilor despre Rai, Iad, lumea de 
dincolo, Dumnezeu şi sfinţi, este foarte variată, ca şi tradiţiile care decurg din aceasta. 
Peregrinând prin toate acestea, dar şi prin mulţimea de obiceiuri îndătinate, autoarea le 
înveşniceşte. Şi arealul oltenesc la care face referire autoarea, este extrem de bogat. Un 
autor contemporan numeşte acest folclor, travaliul fanteziei populare, cu abrevierea TFP. 
Atunci când intervine în naraţiune fabulosul, imaginarul, autorul aşează această siglă-
avertisment pentru cititor. Este un procedeu stilistic  deosebit, al întrebuinţării vocii 
auctoriale în desfăşurarea acţiunii este întâlnit la mulţi autori, printre care şi Nicolae 
Breban. 
  Pitorescul de limbaj, de situaţie, măiestria cu care autoarea conduce naraţiunea, 
fac din cartea „Oameni de nisip” o lectură savuroasă, în pofida problemelor grave pe 
care le abordează. Personal, consider trilogia „Oameni de nisip”, o izbândă a  autoarei, 
încununată cu succes, de vreme ce ediţia s-a epuizat foarte repede. 
 
 
8  Martie 2009 
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EXEGEZE  NECESARE 
 
     

 UN COLŢ DE LUME  UNDE SOARELE ÎŞI ARE LOCUL LUI 
 
IOANA STUPARU, „Oameni de nisip. Târguiala. Vol.II”,  şi „Oameni de nisip. Lacrimi 
pe vatră. Vol.III”, Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2006.  
 
 Şi de data aceasta, pe două paliere se desfăşoară acţiunea din volumele II şi III 
ale trilogiei „Oameni de nisip” a Ioanei Stuparu. 
 Amintirile autoarei, încă de la vârsta preşcolară până către maturitate, formează 
o plajă întinsă de acţiuni hazlii şi adeseori nostime (dar care ascund realităţi dureroase) 
în care, protagonista este Nina lu’ Mitru Leu din Mârşani, dezmierdată Boldicu’ de 
către Bâtu care ţine la ea ca la ochii din cap. Plajă care cuprinde întâmplări ale căror 
protagonistă e chiar autoarea şi, pe de altă parte, obiectivul se îndreaptă în chip de flash 
ori blitz, iluminând, precum spoturile scena şi pe spectatori, frânturi de viaţă rurală, 
obiceiuri, descrieri, creionând caractere, scene, de un realism autentic, de prin anii  ’47- 
’50, când începuseră acţiunile, nu lipsite de dramatism, ale „întovărăşirii”, „de bună voie 
şi nesiliţi de nimeni” iar ţăranii erau confruntaţi cu hârtii şi documente – parcă străine 
de ei înşişi – pe care trebuia numaidecât să le semneze şi care-i deposeda de bunurile lor 
agonisite într-o viaţă sau avute din moşi-strămoşi. 
 Abuzurile care s-au comis în orice colţ de ţară stau mărturie. 
 Pe de altă parte,  este vorba de aciuarea primelor forme ale noii orânduiri 
comuniste în viaţa obştii. Nu puţini au fost cei care s-au folosit de noile funcţii şi 
investituri, încropite la repezeală, parcă peste noapte. Instaurarea partidului cu toate 
organele, organismele şi celulele sale,  precum o boală neiertătoare, a fost de proporţia şi 
persuasiunea unei caracatiţe, cu multe ventuze, care aveau să acapareze toate domeniile 
vieţii: politice, economice, spirituale, sociale, culturale. 
 Infiltrarea unor oameni total nepregătiţi, care s-au trezit pe nepusă masă mari 
secretari ai organizaţiilor de bază, de sector, cu o structură tentaculară la toate nivelele, 
a adus multă confuzie, daune materiale şi morale şi a provocat multe traume în 
conştiinţa oamenilor, răsturnându-le concepţiile de viaţă de până atunci. 
 Mulţi  nu au rezistat unor astfel de şocuri istorice şi au recurs la mijloace extreme 
de apărare. Alţii au căzut pradă. 
 Pe de altă parte, nici noilor reprezentanţi ai puterii politico-ideologice nu le-a fost 
uşor, cu sarcini peste puterile lor  care, de multe ori le depăşeau posibilităţile de 
înţelegere şi au clacat, precum  Petre-al Ioanii care a sfârşit tragic, victimă a propriei  
vanităţi şi răutăţi. 
 Umorul autoarei este  molipsitor, în pagini antologice: 
 „S-a înscris multă lume-n parte. S-a-nscris şi Tinca din Gămănei. Stă într-o odăiţă 
din paiantă, netencuită pe dinafară. Parcă e coşarea oilor. N-are capră, n-are oaie! Nu ştiu 
din ce trăieşte! 
 -De ce te-ai înscris, Tinco-n partid?, o  întreabă unii, ca să râdă de ea. 
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 -De ce să nu mă-nscriu? Adică toţi proştii să se-nscrie şi eu nu? 
 -Ce faci, tu, fa, acolo-n partid? 
 -Ce să fac? Sunt „nembră”, - răspunde Tinca, mândră.” 
 
 „De când s-a făcut Petre membru de partid, Ioana, nevastă-sa umblă numai 
învineţită la ochi. Uneori are şi  botul umflat, cât pumnul. 
 Câte cineva o mai întreabă: 
 -Iar te-a bătut rumânu’, Ioană? 
 -Aha! Păi’, da! răspunde ea, fără sfială.  
 -Acuma de ce te-a mai bătut? 
 -Dacă. Fiindcă e „nembru!” 
 Şi tu ce faci? Taci din gură?  Văd că nu eşti deloc supărată! Îţi convine să te bată? 
 -Lasă-l să mă bată!...Că de-aia e nembru: Ca să mă bată!...” 
 
 Drama lui Mitru Leu, nevoit să-şi înstrăineze moştenirea de  pământ din pădure 
– este edificatoare şi emblematică pentru suferinţa marii majorităţi a ţăranilor în acele 
vremuri tulburi. 
 Astfel de traume s-au imprimat şi în memoria copilului pentru totdeauna, care a 
învăţat să se teamă. Şi mai mult, să fugă, să se ascundă, să trăiască permanent cu spaima 
în suflet,  să spună minciuni, să îndure condiţii de viaţă neprielnice, de fugar, prin 
străini, cu familia risipită. Fragmentul evocator este de un realism cutremurător: 
 „În fiecare zi venea cineva şi bătea în poartă, ca să-l cheme la primărie; în fiecare 
zi, bâtu se pitula repede; în fiecare zi, cineva trebuia să spună o minciună. 
 Până când… 
 Se înserase de-a binelea. Negura şi frigul ne-au adunat pe toţi la căldurică, în 
odăiţă, unde ardea focul în sobă. 
 Mama băgase mălaiul în mămăligă de coşcogeamitea timp. O fierbea bine, ca să 
iasă „coaptă”, lăsând-o să pâtpâie, încet, pe plita de la sobă. 
 Mai era puţin şi punea masa, când, în balcon, s-a auzit un om strigându-l pe bâtu să 
iasă până-afară. Era un strigăt de om grăbit, pe care nu vroia să-l audă toată lumea. 
 Bâtu a ieşit repede din odăiţă. Nici n-a apucat să iasă bine în balcon, când s-a întors 
la noi. Avea privirea plină de groază. A vorbit cu mama şi cu tata, mai mult din priviri. I-a 
cuprins teama şi pe ei. 
 -Hai, repede!, ne-a zis mama, aşa, deodată, cu o voce care te îngheţa. 
 
 Ne-a luat pe toate patru fetele şi a ieşit cu noi, buluc, pe uşa casei. 
  Cât ai clipi, am ieşit cu toţii afară. 
 Bâtu s-a pierdut în negura nopţii. 
 Tata a răsucit cheia în obloanele casei şi nu l-am mai văzut. 
 Noi am ieşit pe  poartă, împreună cu mama, am trecut repede drumul şi am intrat în 
casă la Lenica, sora lui tata. Ne-a împins pe toate sub pat şi ne-a spus să stăm cuminţi, 
fiindcă e de rău. Apoi a ieşit afară, fugind cât o ţineau picioarele. 
 Oricât ai fi de mic şi nu poţi să-ţi dai seama ce se întâmplă cu adevărat, spaima o 
înţelegi. Ţi se transmite. 
 (…) A doua zi, am auzit-o pe Lenica spunând unchiului Oane că ne-au pus sigiliu 
pe casă. Spunea şi plângea. 
 Timp de trei zile, am stat pitulate sub pat, la Lenica. Mama, tata şi bâtu au stat 
pitulaţi, care pe unde au putut. 
 Casa noastră era păzită, zi şi noapte, de nişte oameni străini. 
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 Văzând că n-are încotro, bâtu s-a dus la primărie şi a donat pământul din Pădure. A 
semnat cererea, care era gata făcută şi în care se specifica „donez de bună voie şi nesilit de 
nimeni”. 
 Mama a venit plângând, ne-a scos de sub pat de la Lenica şi am plecat, împreună, 
acasă. 
 Parcă văd şi acum sigiliul lipit pe obloanele casei noastre. 
 Era o hârtiuţă. O fâşiuţă. Dar câtă spaimă mi-a produs! Faţă de cuvântul „sigiliu”, 
toată viaţa aveam a simţi spaimă.” 
 Măiestria autoarei în a descrie emoţia şi stările de atunci se transmite cititorului. 
Şi chiar dacă nu ai trăit asemenea grozăvii, nu se poate să rămâi indiferent. Aceste 
traume aveau să se întipărească definitiv pe sufletul copiilor şi adulţilor de atunci. Ele 
modifică viaţa, caracterul personajelor şi constituie o cotitură fundamentală în existenţa 
lor. Sunt umbre care nu se pot şterge niciodată, indiferent câţi ani trec peste aceste 
întâmplări nefericite: 
 „Am intrat în odăiţă. La noi, în odăiţă. Doamne! Dar parcă eram în altă casă: frig 
rău!...Tristeţea de pe chipurile alor mei mă îngheţa şi mai tare. Simţeam cum mi se topeşte 
sufletul!  Mă uitam la mămăliga aproape îngheţată în căldare, pe plita rece din odăiţa 
noastră!...La muşuroiul de mălai, care abia se mai vedea din păsat, la mestecăul rămas 
înţepenit în păsat. O, Doamne! Parcă se oprise timpul în loc! 
 Bâtu, tata şi mama umblau tăcuţi, ca nişte stafii. Aveau ochii duşi în fundul capului. 

Dumnezeule, cât de mult mă înspăimântau toate astea! 
Nu eram învăţată cu astfel de viaţă. La noi în casă fuseseră tot timpul veselie, râsete 

de copii, chef de joacă, - de la toate astea nu se dădeau în lături nici cei mari. 
Dintr-o dată toate dispăruseră. 
O, Doamne, parcă murise totul!” 
Frica, groaza de necunoscut, de ce avea să se întâmple, strecoară senzaţia de 

moarte în suflet, în chip deosebit în sufletele copiilor.  
Năuceala ce-i cuprinde şi stăruie pe chipurile gospodarilor aminteşte de aceeaşi 

buimăceală şi mai ales, neputinţă,  de care era cuprins Ilie Moromete, când venea 
Ciupitu’ să strângă fonciirea, ori când i-au fugit cei doi băieţi cu armăsarii la Bucureşti 
şi el a rămas pe prispă, smintit de gânduri, răsucindu-şi o ţigară. Avea nevoie de răgaz 
ca să înţeleagă. Multe lucruri nu pot pricepe oamenii, dar mai ales, mersul istoriei care 
le retează din umeri, cioturile de aripi rămase după războiul necruţător care, deja îi 
ciuntise pe jumătate, iar pe alţii îi schilodise de-a binelea. 
 Citind aceste fragmente eşti cuprins de tristeţe şi neputinţă că nu ai destulă 
putere, ori măcar imaginaţie, să schimbi lucrurile. 
 Autoarea zugrăveşte portrete admirabile ale unor personaje foarte pitoreşti, 
preum: Bâtu, Mama, Miţa-Ţuiculiţa, adevărate prototipuri, personaje emblematice care 
relevă harul de povestitor neîntrecut al autoarei. Oamenii ascund taine, poveşti 
fascinante pe care copiii le ascultă strânşi la gura sobei, în cunie sau la câte o poartă, 
când stau „de taină” şi urmăresc cetele de fete şi feciori care se duc şi se întorc de la 
horă. 
 Aşa e povestea Miţei Ţuiculiţa, care a plâns în burta mamei sale, ca în basmele 
româneşti,  în chip deosebit, de Tinereţe fără bătrâneţe, condiţionându-şi naşterea, până 
când mama i-a promis că-i va da ceea ce doreşte. 
  Această poveste, la hotarul legendei cu realitatea fascinează pe oricine o ascultă: 
 „-Eu aşa am făcut…Am plâns în burta mamii…Am plâns tare, de se-auzea de-
afară. Când m-a auzit prima oară, mama s-a speriat rău. Neştiind ce să facă, s-a dus la 
popa, ca să-l întrebe pe el. Popa i-a făcut o slujbă, după care n-am mai plâns un timp. Pe 
urmă, am început iar să plâng. Mama, dacă a văzut, s-a dus la o babă din sat, una care era 
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uitată de bătrână. Aceasta, pesemne că mai auzise de aşa ceva, fiindcă a învăţat-o să-mi 
promită ceva, când o fi să plâng iar. Că n-o să mai plâng, dacă-mi convine ne mi-a promis. 
 Mama aşa a făcut. Când am început să plâng, mi-a promis că-mi dă aur mult, 
fiindcă aveau. Am tăcut un pic, dar am început din nou să plâng. Mi-a promis că-mi dă 
avere multă…După un timp, iar am început să plâng. Mi-a promis mama, rând pe rând, tot 
ce era bine pe lumea asta…Mi-a promis credinţa, mi-a promis dreptatea, bunătatea, 
învăţătura, omenia, frumuseţea… Câte nu mi-a promis mama! Mie nu-mi convenea nimic 
din cele promise şi continuam să plâng. Timpul trecea, eu creşteam; pe măsură ce mama se 
căznea ce să mai găsească să-mi promită, plângeam şi mai tare. Mai avea un pic, până să-i 
vină sorocu’ să mă nască. Eu plângeam, fără să mă mai opresc. Ajunsese mama să nu-şi 
mai găsească liniştea din cauza plânsului meu. Până am adus-o în stare şi a zis: <da’ mai 
taci odată, că, de nu, ţi-oi da beţia şi curvărăsia!” 
De atunci am tăcut şi n-am mai plâns, până m-a făcut. 
 -Te-a dat pe mâna Ucigă-l-toacăi, Miţo, încă de când erai în burta ei! 
 -Aşa e! M-a dat pe mâna lu’ Sarsailă mama, care m-a făcut! De ce crezi tu că sunt 
atât de supărată pe ea? Mai bine să mă fi lăsat să mor de plâns, decât să mă fi blestemat 
aşa!” 
 De notat că ţăranii ţin la mare cinste, ca fiind cea mai de preţ avere, Credinţa, 
dreptatea, bunătatea, învăţătura, omenia, frumuseţea, considerându-le averi de preţ, 
categorii morale, virtuţi neasemuite care nu se vând şi nu se cumpără, ci doar se menesc 
de către ursitoare la naştere. Credinţa, superstiţia,  împreună cu datina şi tradiţia 
populară se împletesc însă,  într-un soi de obişnuinţă semi-magică izvorâtă mai mult din 
teamă decât din convingere. Ţăranul se fereşte de rău pentru că-i e frică să nu-l bată 
Dumnezeu. Este prima treaptă a credinţei adevărate. Apoi mai există şi credinţa 
izvorâtă din tradiţia strămoşească, pe care el o practică în virtutea firii şi credinţa 
înaltă, profundă izvorâtă din convingere şi mai ales, din Iubire faţă de Dumnezeu: nu 
fac nimic rău fiindcă nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu şi să plece de la mine. Nu fac 
nimic rău pentru că-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima şi pentru că El mă iubeşte. E 
o înţelegere tainică de iubire care nu se vrea trădată. Şi aceasta e treapta cea mai înaltă 
a credinţei. 
 Pe alte paliere de lectură se desfăşoară poveşti de dragoste tulburătoare, precum 
cea a Oniţei şi a lui Niţă, căruia părinţii îi aranjaseră o căsătorie cu o fată „pe potriva 
lui” – fără să ţină seama de sentimentele celor doi tineri. 
 Poveşti vechi de când lumea. Spuse doar altfel. Cu har. Cu şarm şi cu haz, dar şi 
cu nostalgia unui timp care nu se mai întoarce. 
 Şi peste toate, dialectul oltenesc, „mârşănesc”,  care dă un plus de farmec 
scriiturii. 
 Poveştile se iscă în orice împrejurare, la clacă, la seceriş, în mijloc de drum, lângă 
şanţ, la mort, la nunţi ori cumetrii. Iată o povestire  care poate deveni antologică: 
 „-După cum ştiţi – începu mama să spună -, seceram de zor, fără să ridic capu’ din 
pământ. Când, mă pusă naiba, să mă ridic şi să mă-ndrept o ţâră de şale. Atunci am văzut, 
ce  coşcogeamitea postaţa mai e până la capu’ locului, iar soarele se lăsase binişor după 
chindia mare…M-am îndoit că putem termina de secerat până la scapătul soarelui. M-am 
dus la căruţă şi m-am uitat în traista cu demâncare…Era puţină rău…Nu puteai nici să 
rămâi la loc, dar nici nu-ţi convenea să mai vii a doua zi, numai pentru o postăcioară…Era 
păcat de Dumnezeu, mai ales pentru cai, să baţi atâta drum!...Ştiam că venise la secerat, tot 
în Căciulăteasca, şi nenea Micu, fratele mamei. Are locu’ un pic mai încolo de-al meu. El 
seceră cu secerătoarea şi sporeşte. M-am gândit că ar fi bine să-l chem, ca să-mi tragă şi 
mie o brazdă măcar. M-am suit pe lădiţa căruţei şi m-am uitat ca să văd dacă mai e la loc. 
Era. Terminase de secerat şi înhăma caii. Am luat-o la fugă cât am putut de repede, ca să-l 
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prind până nu pleacă, dar, până să ajung eu, el a pus biciu’ pe cai. Am început să strig cât 
am putut de tare, dar, din cauza fugii, nu mi se mai auzea glasu’ deloc… Hurducăitul 
căruţei lu’ nea Micu, mi l-a acoperit şi mai rău. Mai hurducăia şi secerătoarea, care era 
legată-n urma căruţei…Dacă-am văzut, am stat pe loc, făcând semne, nebuneşti, cu 
mâinile, doar-doar s-o uita careva-ndărăt şi m-o vedea. De unde!...Şi dada Mica sta liniştită 
pe lădiţa căruţei, lângă nenea Micu…Am plecat îndărăt la căruţă, ca di la moara-frântă! 
Din cauza fugii, pierdusem puterile de tot, de tot…Gâtu’ era uscat, făcut iască! Aş fi băut 
un picuşor de apă, da’ butoiaşu’ era la voi…De sete ce-mi era, credeam că n-o să mă  mai 
pot mişca din loc. Atunci am văzut sticla cu ţuică şi-am dus-o la gură, ca să-mi ud gâtu’. 
Decât o dată am înghiţit şi-am înviat! Eram alt om! Nici pic de oboseală! Am simţit o 
putere să răstorn pământu’! Atunci m-am gândit să vă aduc şi vouă sticla cu ţuică, să beţi 
şi voi din ea.(…) 
 Povestea este continuată de al personaj, Başalderu, cu acelaşi haz: 
 -Bă, băiatule, când am văzut-o pe Florica repezindu-se cu secera-n postaţa de grâu, 
ziceai că e morişcă! Culca la pământ mănunchi după mănunchi, de nici nu vedeau când îi 
taie!... Cum e, fa, secera aia a ta? O fi fermecată?! Mi-o dai şi mie să secer şi eu cu ea  o 
dată? 
 Mama se uită pieziş la Başalderu şi îi zise cu dojană: 
 -Secera să ţi-o dau ţie!?...La niminea n-o dau…Ca la ochii din cap ţâu la secera 
aia! Sunt moartă fără ea…Aia e secera mea, cu care-am venit din Daneţi. Sunt în stare să 
mă culc cu ea sub căpătâi, atât de dragă-mi e!... 
 -Că n-o fi, fa, fermecată! De unde-o ai? Cin’ ţi-a cumpărat-o? 
 -Eu. Singură-singurică…Nici nu ştiam să secer, când am auzit un ţigan trecând pe 
drum şi strigând la seceri de vânzare. Am ieşit la poartă şi l-am întrebat cât cere pe ele. 
 -Un ciurel de mălai, - a răspuns el. 
 Am adus ciurelul de mălai şi i l-am dat ţiganului, care m-a pus să aleg din 
mănunchiul de seceri. Am pus ochii pe una şi i-am zis să mi-o dezlege. Bă, băiatule, când 
am pus mâna pe mâneru’ ei, parcă mi s-a lipit de podu’ palmei…Mi-a dat seama că secera 
aia e făcută special pentru mine! Cu ea am secerat prima oară şi tot cu ea i-am întrecut pe 
toţi! Sunt în stare să fac omor, dacă prind pe cineva că pune mâna pe secera mea! 
 -Bă, fraţilor, ştiţi cum îi merg mâinile Floricăi la secerat? Morişcă, nu alta! N-o 
rămâne niminea nici din Mârşani, nici din satele dinprejur!, continua să se minuneze 
Başalderu.  
 De fapt, aici se face auzită vocea auctorială care redă cu fidelitate dialogul auzit 
la câmp, semn cert că a fost prezentă acolo. Se relevă încă o dată, că, între ţăran, 
pământ şi unealta muncii sale, se încheagă o relaţie ciudată de afectivitate, pentru că 
unealta îl însoţeşte pe om de la începutul şi până la sfârşitul vieţii sale. Unealta este 
vitală şi ea este aleasă cu grijă de om, precum aleg femeile un obiect de vestimentaţie, să 
li se potrivească. Apoi, unealta face parte integrantă din ei, din viaţa lor, aşa cum spune 
Florica,  „parcă mi s-a lipit de podu’ palmei…”  Faptul că Florica şi-a adus secera din 
Daneţiul naşterii sale, la Mârşani, unde s-a măritat, cu Ştefan  a lu’ Mitru Leu, arată că 
ea face parte din patrimoniul material şi spiritual, din zestrea cu care o fată  intră în 
lume, urmându-şi destinul. 
 Autoarea are o tehnică a naraţiunii de neîntrecut. Ea relatează dialoguri şi 
întâmplări, vorbind despre sine  la persoana a treia, ca şi când ar fi vorba de o altă 
persoană şi aşează în  gura altor personaje  aprecieri despre ea. Povestirea e întreagă, 
beneficiază şi de  cadru natural şi de zugrăvirea naturii şi a momentului şi pregăteşte 
dialogul celor mari care e antrenant, alert, plin de haz care nu poate să nu te cucerească 
la lectură, mai ales când e presărată cu interjecţii şi cu semne ale mirării, cu 
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moromeţianul „E-te-te! Pe ce te bazezi?” -  înlocuit aici cu „E-e-e-e!...” şi cu  expresia 
stereotipică: „Ce mai…” 
 „Leana începu să povestească:  
 -E-e-e-e! Terminarăm noi de secerat…Soarele era roşu şi mare cât roata carului! 
Se lăsase de tot…Un pic mai avea şi-ncepea să intre în pământ…Am plecat înspre casă. 
Când am ajuns în bătătură, găinile erau de mult în dud…Chiar din drum, Florica sări din 
căruţă şi drept în cunie se opri. Aprinse repede focu-n cuptor şi puse în fiarele vetrii 
căldarea cu apă. Ca să avem cu ce opări puii. Pe urmă, frământă,  la iuţeală, o azimă de 
pâine. Ştefan luă doi pui timpurii de pe creaca dudului şi le tăie gâtu’… Puserăm  mâna cu 
toţii să facem treabă, ca să nu ne prindă puterea nopţii. E-e-e-e!... Ne aşezarăm la 
masă…Rumânu meu, Başalderu, stătu pe scăunel, în dreapta mea, eu, în stânga lui, 
aşezată cu curu’ pe călcâie…Ce mai…, eram toţi adunaţi   la masă…În miljocu’ mesei, 
strachina cu ostropchior de pui fripţi pe grătar, la gura cuptorului…Mă, când frânse 
Florica pe genunchi azima de pâine, ieşi aburu’ din ea, ca fumu’ du pe coş! Odată s-a-
mbătat bătătura de miros! Ai fi mâncat-o şi goală!...Ne-am repezit la codrii de azimă caldă 
şi-n strachina de ostropchior, de parcă ne-am fi luat la întrecere. Ne era şi foame, 
de!...Mâncam eu, ca omu’, când simţii că mă trage cineva de  poalele fustei…Mă speriai 
la-nceput, da’ când mă uitai, o văzui pe Nina, cum îmi face – ghemotoc – poalele de la 
fustă. „Ce-ai, fa, de ce mă tragi de fustă?”, întrebai eu. „Frâng şi eu nişte pâine!”, 
bolborosi ea, cu ochii-nchişi. „Care pâine? Pâine e colea pe masă! Aia e fusta mea! Ori 
vrei să-mi mănânci fusta?”, îi zisei eu, râzând. Voi când m-aţi auzit , v-aţi pus pe râs. Nina, 
după ce se căzni rău, deschise ochii şi-ncepu să miorlăie: „Ăăăă…ce-aveţi, mă, de ce vă 
râdeţi de mineeee!...” Atunci, neica Mitru…, vezi..., lui i-a părut rău de ea, că, mai în 
glumă, mai în serios, ne-a zis: „Ia lăsaţi-mi fata-n pace! De ce vă râdeţi de ea? Că  nu se 
ezistă-n tot satu’ copil mai arnic!... Vă găsârăţi voi să vă râdeţi de ea! Ce, n-a muncit destul 
la secerat? Crezi că e uşor să aduni mănunchii de spice şi să-i pui pe legături, ca să-i faci 
snopi?” Eu, de acolo, îi detei dreptate lu’ neica Mitru, zicând: „Ba  a muncit, săraca! 
Numai-n fugă umbla de aduna mănunchii, ca să terminăm mai repede!” Pe urmă, îl văd pe 
neica Mitru că ia pipota din strachină şi i-o dă lu’ Nina, zicându-i; „Ia colea, Boldicule, să-
ţi crească nasu’ mare! Nu te culca nemâncată, că la noapte o să visezi numai codri! 
Copilului ăstuia nu trebuie să-i zici nici dă-te mai încolo, de iute ce e! Aşa e, Boldicule?” 
Nina nu zicea nimic…Dormea de-a-ncurelea. Când am văzut-o, iar ne-am pus pe râs. 
Seara aia a fost de pomină! Oi ţine-o minte, cât oi trăi! 
      * 
 Povestesc şi râd, lângă grămada de grâu. Parcă au terminat toată treaba o dată cu 
treieratul. Doar fochistul şi mecanicul au plecat, să se pregătească pentru cel care urma la 
rând să treiere.” 
 În casa lui Mitru Leu, fetele – patru nepoţele -, cresc frumos învăţând încă de la 
cea mai fragedă vârstă să se descurce singure cu treburile gospodăriei. Astfel, o fetiţă de 
8 ani, e „mămica” altora mai mici, chiar şi a unui sugar, pe care, în disperare de cauză, 
să nu moară de plâns şi de foame, îl aşează să sugă din ugerul caprei, rezolvând astfel, 
cu perspicacitate, o problemă vitală. 
 Nina lui Mitru Leu, la 9 ani era deja matură, fiindcă ştia să răstoarne mămăliga, 
probă absolut obligatorie la care asistă entuziasmaţi şi curioşi, o liotă de ţânci, scenă 
povestită cu mult umor şi măiestrie de autoare. Treaba este foarte serioasă, de o 
gravitate pe care doar copiii o pot transmite, atunci când e vorba de problemele lor, 
devenite vitale, în care lucrurile din jur sunt vii şi capătă proprietăţi antropomorfice: 
mămăliga respiră, şuieră, pâsâie,  căldarea se tînguie, mestecăul joacă, se zbenguie, în 
mălaiul fierbinte. Scena este de o expresivitate şi de o sugestivitate uimitoare: 
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 „Abia aşteptam să rămân singură acasă, numai şi numai să-mi încerc măiestria. 
Chiar dacă nu aveam nevoie de mămăligă, am pus căldarea pe foc şi mi-am anunţat 
tovarăşii de joacă de pe mahala. 
 Nelăsându-se rugaţi, au sosit numaidecât şi s-au aşezat în cunie aşteptând, cu 
răbdare, evenimentul. 
 Eu îmi desfăşuram cu mare atenţie lucrul, urmărind, în minte, cum făcea mama de 
când punea căldarea pe foc şi până lipăia mămăliga pe masă. 
 M-am pregătit cum nu se putea mai bine. În mijlocul cuniei stătea măsuţa rotundă 
cu  trei picioare. Am avut grijă s-o aşez cu un picior spre mine, fiindcă aşa făcea şi mama. 
Ca să răstorn mămăliga chiar în dreptul piciorului. Astfel, masa nu era în pericol  a se 
înclina, ca să cadă totul de pe ea. Aşa mi-a explicat mama. 
 Deci: măsuţa era aşezată, droaia de copii, care-mi erau martori la eveniment, erau 
în aşteptare iar mămăliga pâtpâia pe foc…  
 Parcă o vedeam pe mama în faţa ochilor, o urmăream cum procedează. 
  După ce am sucit şi răsucit de nu ştiu câte ori mestecăul prin mălaiul fierbinte, ca 
să nu iasă cocoloaşe, am pus căldarea, din nou, în  fiare, ca să răsufle mămăligă şi, cu o 
mână de paie am făcut vâlvarie sub ea.  
 Am lăsat-o să pâsâie o dată şi încă o dată, după care am pus iute mâna stângă pe 
toarta căldării şi am luat-o din  fiarele vetrei. Am balansat-o de câteva ori, i-am proptit 
mâna dreaptă pe marginea fundului – acolo unde arde mai puţin – şi am trântit mămăliga 
pe masă, cu viteză şi cu putere – sau cu frică -, mai degrabă -, de a făcut „pleoşc!” drept în 
mijlocul mesei. 
 Copiii, care stătuseră nemişcaţi până atunci, au izbucnit minunându-se: 
 -Mamăăăăă!!! A răstornat-o, băăăă! 
 Au plecat, apoi, împrăştiindu-se ca făina orbilor. 
 Până seara, nu numai mahalaua, ci tot capul de sat aflase că ştiu să răstorn 
mămăliga. 
 Eram cineva! Eram cea mai tare de pe mahala!” 
 Tovărăşia dintre om şi animal este pentru ţăran vitală şi uneori, merge până la 
devoţiune şi iubire totală. 
 „L-am iubit pe Murgu, chiar dacă, uneori el mă necăjea; făcea parte din existenţa 
mea. Îl ştiam de când m-am născut. 
 Am fost tovarăşi de brazdă, la prăşit, la răliţat şi în alte împrejurări. El în dreapta 
mea, eu în stânga lui. El trăgea în ham, eu îl mânam. Era cal de „haa”, adică de stânga 
oiştei.” 
 Scene fabuloase  de scenariu, se desfăşoară pe dinaintea ochilor povestitoarei şi 
alor noştri, legate de animalul iubit: 
 „M-am ridicat repede şi m-am uitat după Eugenia. Ce am văzut, atunci părea ireal. 
În faţa ochilor, aveam impresia că se desfăşoară un basm! Caii fugeau mâncând 
pământul!...Eugenia parcă zbura!...Părul blond-auriu, pe care şi-l lăsase despletit, îi 
flutura în vânt, ca lui Făt-Frumos din basme. Eram fascinată de tot ce vedeam. Parcă eram 
în altă lume! 
 Când mi-am amintit ce era cu mine acolo, m-am uitat în jur, pentru a-i căuta pe 
Murgu. N-a trebuit să mă uit departe, fiindcă era alături de locul în care căzusem. Stătea 
cuminte, nemişcat, ca o statuie. Şi-a întors capul către mine şi m-a privit. Doamne, cum mă 
privea! Doar că nu-mi spunea: „hai, vino, urcă-te la mine pe spinare, că eu te aştept!” 
 M-am urcat pe spinarea lui fără nici o problemă.” 
 Însă, substanţa cărţii nu o constituie doar amintirile din copilărie ale autoarei în 
satul natal, ci schimbările, prefacerile care se produc în viaţa ţăranilor pe la mijlocul 
secolului XX, legate de noul regim, dramele pe care le aduc cu ele, inevitabil, în viaţa 
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ţăranilor, statorniciţi în rosturile lor. Ei rămân dintr-o dată, nu numai fără bruma de 
agoniseală de-o viaţă, dar constrânşi să-şi schimbe şi condiţia şi mentalitatea 
îndreptându-se spre structuri pe care nu le înţelegeau şi să se adapteze din mers. Nu 
puţine au fost cazurile când, gospodării întregi au fost distruse şi risipite, luate de valul 
necruţător care avea să aducă celor mai mulţi, pagubă, sărăcie, prigoană, ruşine, 
constrângere, pedepse nemeritate, doar pentru faptul că se născuseră într-o familie cu 
stare bună, ori că munciseră  pe brânci, ca să şi-o clădească, aşa cum era familia lui 
Mitru Leu, în care toţi munceau, de la mic la mare pentru a avea cele necesare traiului. 
 Paralel, sunt descrise obiceiuri olteneşti de nuntă şi de  alte ceremonii religioase. 
Obiceiul locului era ca fetele de măritat să-şi ţeasă singure trusoul, dota, darurile pentru 
nuntaşi. Aşa a făcut şi Oniţa. Autoarea oferă date monografice despre aşezare, istoria, 
geografia localităţii ca şi despre tradiţiile localnicilor. Fenomene supranaturale sunt 
frecvente în sat, care iau aspect de legendă, prin fantasticul lor, ca de pildă ninsoarea cu 
zăpadă roşie: 
 „Nămeţii de zăpadă din iarna aceea s-au topit foarte greu. Dunga de la mijlocul 
satului stătea mărturie, că ninsese Dumnezeu zăpadă roşie pe pământ.” 
 Schimbările politice au ca repercursiuni modificări structurale în conştiinţele 
oamenilor, şi, fiecare în felul său, le trăieşte cu intensitate: 
 „Nu prea înţelegeam ce se întâmplă, chiar dacă trăiam în mijlocul evenimentelor. 
Doar înregistram şi ţineam minte. 
 Haite de oameni umblă prin Mârşani şi bat cu bâtele prin porţile oamenilor. Parcă a 
turbat satul! 
 Nu mai auzi decât lătrat de câini, zbierăte de vite, cotcodăcit de păsări, chirăituri de 
copii şi gâlceavă. Multă gâlceavă între oameni! 
 Nu înţeleg rostul haitelor care bat prin porţile oamenilor. Ştiu doar că îmi e frică de 
ei. Îmi e frică rău! Sunt mulţi şi fac gălăgie mare. Câinii latră, lumea fuge să se pitule, 
numai să nu dea ochii cu ei. 
 Când mai au puţin şi ajung aproape de casa noastră, părinţii mă învaţă ce să spun, 
iar ei fug şi se pitulă. 
 Cât un purice mi se face inima! Ca o stană de piatră rămân în mijlocul bătăturii şi 
aştept să vină timpul, să spun ce m-au învăţat tata sau mama. 
 -Nu e niminea acasă!, spun repede, cu un glas pe care nu mi-l recunosc, când haita 
începe să lovească în gardul nostru cu bâtele. 
 -Da’ unde sunt, gică?, mă întreabă ei, intrând în bătătură. 
 Le răspund aşa cum am fost instruită. Mint şi mă doare sufletul! Urăsc minciuna şi 
pe cei din cauza cărora trebuie să mint. Însă trebuie. Nu am de ales. Pe de o parte trebuie 
să-mi ascult părinţii, iar pe de alta, să-i apăr de oamenii din haită, dintre care face parte şi 
neica Petre, iar el, după câte ştiu, e în stare să ne lege pe toţi şi să ne jupoaie de vii. 
 Neica Petre sau alt om din haită, insistă să mă întrebe unde-mi sunt părinţii. Dar se 
mai găseşte câte cineva, care zice: 
 -Lasă, mă, copilu-n pace, că mai are niţăl şi crapă fierea-n el! Hai să mergem de-
aici! 
 Ei pleacă, dar eu rămân pe loc. Nu mă pot mişca, fiindcă sunt înţepenită-n pământ. 
Trece mult timp până-mi revin. Plâng neputincioasă, din ochi curgându-mi sânge, nu 
lacrimi!” 
 Sunt drame petrecute în toate satele româneşti, care au lăsat amprente adânci, de 
neşters în sufletele celor care le-au trăit sau li s-a povestit despre ele. Astfel, oamenii 
învaţă să se mistifice, şi îi învaţă chiar şi pe copiii lor să mistifice adevărul şi chiar să 
urască,  pentru a supravieţui. Frica pune stăpânire pe conştiinţe, pe trupuri şi suflete şi 
le schimonoseşte. Ei se maturizează brusc şi suportă calvarul (de neînţeles pentru ei) de 
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a-şi pierde  niscai păpuşoi în pod, câteva vite de tracţiune, oarece agoniseală obţinută cu 
trudă şi sudoare. Munca devine în ochii tuturor un mijloc de a-şi face rău lor înşile. 
Campania de înscriere la întovărăşire, devine pentru ţărani şi pruncii lor, cea mai 
cumplită năpastă, iar cei care o duc, devin balaurii şi căpcăunii „în stare să ne lege pe 
toţi şi să ne jupoaie de vii” – aşa cum crede Nina lu’ Mitru Leu. Oamenii devin astfel în 
ochii copiilor, fiare, ei acţionează în haită, împotriva celorlalţi oameni. Legea junglei. 
Homo homini lupus – omul îi este lup omului. Sunt lucruri care nu se uită. 
 Cartea se încheie cu moartea lui Bâtu – Mitru Leu, care a fost „UN OM 
ADEVĂRAT”,  aşa cum menţionează autoarea.  

Prin realismul istorisirilor sale, Ioana Stuparu se înscrie în galeria scriitorilor 
contemporani de marcă, lăsând moştenire neamurilor, date şi fapte semnificative din 
segmentul de viaţă trăit ori amintit, într-o zonă geografică grav afectată de 
transformările noului regim instalat cu putere la conducere. 
 Cei care au simţit pe pielea lor aceste schimbări, pot da mărturie. Şi Ioana 
Stuparu o face. Ca să se ştie şi, mai ales, ca să nu se uite. 
 E felul ei de a retrăi evenimentele şi de a-şi nemuri satul, moşii, familia, megieşii, 
şi pe ea însăşi. 
 
 Acţiunea volumului III se desfăşoară în acelaşi ton narativ, străbătut de umor 
sănătos şi grav, specific tuturor scrierilor autoarei. Cu acelaşi har neîntrecut  de 
povestitor, autoarea reia firul întâmplărilor din trilogie, cu un dialog între mama 
Florica şi Başalderu, referitor la pământ. Relaţia omului cu pământul se desfăşoară pe 
toată durata vieţii umane, dat fiind numai faptul că pe el se sprijină picioarele sale, el îl 
hrăneşte şi tot în el îşi află odihna de veci.   

Se ştie, de când lumea şi pământul că viaţa săteanului este determinată în  cea 
mai mare măsură de „pămânciorul” lui, de „brăzduleana”  lui, ca să nu fie ca „ăl căzut 
din lună”. Iată ce-i răspunde Başalderu mamei care întreabă cum o fi cel care nu are 
nici un fel de brazdă de pământ: 
 „-Cum să fie? Ca ăl căzut din lună! a răspuns Başalderu. Ce om e acela, care n-are 
brădzuleana lui!? Care n-are bucăţica lui de pământ, ca să spuie şi el, dacă-l întreabă 
cineva un’ se duce, să spuie: ie-te, mă duc să-mi sap porumbaşii de la Murta; sau să-mi ar 
pămâncioru’ de la Tinichiţa, ca să-mi samân în el săcara!... 
 Başalderu vorbise ţinând fruntea sus. El nu era ca ăl căzut din lună. Îşi avea 
pămânciorul lui, jumătatea lui de pogon, la Murta; şi mai avea şi Leana, nevastă-sa, 
zestrea ei: o jumătate de pogon la Tinichiţa, nisipul nisipurilor, în care nu făceai nimic, 
dacă nu cărai bălegar, cu nemiluita. Două jumătăţi de pogon. Două jumătăţi de făsălău. 
 Şi, totuşi, făsălăul acela era viaţa lor, speranţa lor. Era legătura cu pământul  pe 
care ne-a lăsat Dumnezeu, cu lumea, legătura cu Mârşaniul, unde soarele îşi are locul lui, 
din care răsare şi în care asfinţeşte.” 
 Firul amintirilor Ioanei Stuparu din trilogia „Oameni de nisip”, în ultimul volum, 
intitulat „Lacrimi pe vatră” este  înnodat de pe vremea când autoarea „abia mâncase 
câţiva Păştişori” şi se întreba, ca orişice copil curios: „-Machi, din ce loc o răsări soarele? 
(…) O răsări din grădina lui Tudor Cântăreţu sau tocmai din uliţa lui Ion Gugu?” 
 Cu ochii copilului de câţiva anişori, plecată în căutarea razelor de soare, să vadă 
locul exact de unde se iscă, mergem şi noi, cititorii. 
 Autoarea continuă: „În privinţa scăpătatului, nu aveam nici un dubiu. Ştiam locul 
precis: soarele scăpăta drept în mijlocul drumului, în capul Gămăneilor. Văzusem cu ochii 
mei, şi nu doar o singură dată.” 
 Om şi animal, legaţi pe viaţă şi  totodată legaţi de pământul  care-i ţinea, acestea 
erau  statornicirile pe aici, unde scriitoarea a făcut ochi şi tot aşa vor fi fost şi prin alte 
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părţi de lume, dar lumea aceasta începea de aici, din Mârşani, loc  nisipos,  cu pământ 
fâsălău, unde  greu se putea cultiva ceva, dacă hărnicia oamenilor nu-şi punea cu 
hotărâre amprenta. 
 „Ştiam când se apropia scapătul soarelui după zarva care venea dinspre Gămănei, 
fiindcă atunci începea lumea să intre cu vitele în sat. 
 Mai întâi intra Toma, cu vaca lui, care avea viţel mic rămas acasă. Cum ajungeau 
în dreptul răscruciului Moscoaicăi, vaca o lua la pas întins, pentru a ajunge cât mai repede 
la viţel.  Ar fi luat-o la fugă, dacă Toma n-ar fi ţinut-o bine de curm şi dacă nu-ar fi zbierat 
la ea: 
 -Hooo! Hooo! Cuti, n-auzi! Io, vaca, bă! Fir-i-i tu-nchinată de nebună! Cutiii, stai 
încet, că te omor! Cutiiii! striga Toma, din toate puterile, mai să-şi dea viaţa, numai să n-o 
ia vaca la fugă şi să se sângereze cumva sau să i se încingă laptele în uger, ca, apoi, să se 
îmbolnăvească viţelul. 
 Când îl auzeam pe Toma zbierând la vacă, ieşeam la poartă şi mă aşezam cuminte 
pe scaun. Mă lipeam bine cu şalele de gard, îmi puneam mâinile în poală şi mă uitam către 
Gămănei, ca să văd soarele scăpătând.” 
 Animalele ca şi oamenii au un ceas interior, un bioritm al lor, care greu poate fi 
schimbat, şi nu fără urmări. Şi fenomenele se petrec, în mintea copilului, tot supuse unui 
ritm, a unei puteri din afară, ceea ce ea, cu greu poate înţelege la această vârstă, dar 
învaţă să ia lucrurile aşa cum sunt, dacă tot nu are puterea să le schimbe. 
 Mirajul apusului de soare  încântă orice fiinţă raţională, cu atât mai mult pe copii 
– moment descris cu multă artă, aproape plastic. Soarele e cineva cu însuşiri şi 
proprietăţi antropomorfice, aidoma oamenilor, însă, cu mult mai mare şi mai ciudat. El 
se uită în urmă, zâmbeşte, se supără şi intră-n nori, ori arde puternic pe câmp, după 
toane. 
 „Cunoscând  damblaua berbecului lui Ţâche, stăteam cuminte pe scaun, fără să mă 
mişc. Şi aşa îmi era destul de frică, însă nu mă înduram să renunţ la priveliştea pe care mi-
o oferea soarele la asfinţit. 
 Îl vedeam cum se lasă încetişor-încetişor, până ajungea în mijlocul drumului din 
capul Gămăneilor. Era roşu şi mare cât roata carului. Acolo se oprea o ţârişoară, ca să se 
mai uite pe linia-mare din Mârşani. Mă vedea şi pe mine cum stau cuminte pe scaun, la 
noi, la poartă. La Mitru Leu, la poartă. 
 Şi fetiţa se vede pe sine din punctul de vedere al soarelui, un astru în 
contrapunere cu omul. Straniu lucru! 
 „După ce se mai uita un piculeţ peste sat, începea să intre, încet-încet în pământ. 
Mă uitam la el, până nu-l mai vedeam. 
 Apoi, din locul în care a scăpătat – în mijlocul drumului, din capul Gămăneilor – 
ieşeau raze strălucitoare, mari cât cerul. 
 După aceea, cerul se înroşea, semn că în ziua următoare va fi vreme frumoasă, 
fiindcă s-a uitat soarele îndărăt.” 
 Personificarea astrului este un procedeu des folosit în literatură, mai cu seamă în 
folclor, unde Soarele, Luna, stelele,  vântul, planetele celelalte, capătă astfel de însuşiri 
omeneşti: se încruntă, se ciocnesc, se bat, aleargă, vociferează, se sting, nasc pui şi uneori 
se răzbună. 
 Ioana Stuparu are un dar neîntrecut în zugrăvirea scenelor fantastice, cărora le 
dă un plus de farmec datorită folosirii dialectului oltenesc şi a dialogurilor vii, fireşti 
dintre oameni. Povestirea capătă astfel, un parfum de veridicitate. 
 Firea sa de copil cercetător să afle tainele firii, a ajutat-o în demersul scriitoricesc 
de mai târziu, alături de înţelepciunea părinţilor şi a bunicului, figură aproape 
legendară. Deocamdată dorea să ştie cât mai multe din tainele naturii: 
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 „Deci, despre scăpătatul soarelui ştiam totul. 
 Despre răsărit, însă, nu ştiam nimic sigur. Poate că răsărea de la Tudor Cântăreţu 
din grădină…, poate că răsărea tocmai din uliţa lui Ion Gugu?... 
 Întrebarea nu-mi dădea pace. 
 Într-o dimineaţă, n-am mai avut răbdare şi m-am trezit în timpul revărsatului de 
zori, ca să-l pândesc. Am ieşit în balcon şi m-am suit cât am putut de sus, pentru a vedea 
mai bine. 
 Stăteam aşteamătu. Inima îmi păcănea ca moara lui Muscu. 
 Am reuşit să văd soarele, abia când era roşu şi aproape la fel de mare, ca în timpul 
scăpătatului. 
 Imediat, razele lui au umplut de strălucire tot cerul. Au umplut de strălucire şi casa 
noastră văruită în alb. Strălucirea soarelui a intrat şi în balcon, unde m-a cuprins şi pe 
mine. 
 Îmi părea rău că nu am aflat precis locul, din care răsărea soarele. De vină erau 
pomii, - prea mulţi şi prea înalţi. Mai ales nucul Anicăi, care mai avea un pic şi-i ajungea 
vârful tocmai în cer. 
 Mi-am pus în gând ca, la anu’, când voi fi mai mare cu un an, să mă sui în dudul 
pestriţ din dealul grădinii. Era cel mai înalt dud din tot capul de sat. Se acolo puteam să 
văd până departe. 
 Mai întâi, însă, trebuia să am răbdare, să mai mănânc Paşti, să mai cresc…” 
 Pe fondul acestei curiozităţi fireşti copilăriei, satisfăcute parţial, se desfăşoară 
drama schimbării de regim şi răsturnarea întregii vieţi a familiei lui Mitru Leu şi a 
celorlalţi săteni, care au fost luaţi de tăvălugul istoriei şi siliţi, fie să se ascundă, fie să se 
supună noului regim instaurat, care a venit cu legi şi ordine total opuse celor de până 
atunci. 
 Bune, rele, evenimentele se succedă în ritmul ştiut doar de Dumnezeu. Datinile 
fac fala acestui loc. La nunţi, la înmormântări şi la diferite sărbători religioase, fiecare 
familie ţine  „cu dinţii” de tradiţia strămoşească, nu de alta, dar „râde lumea”. 
 Înmormântările sunt prilej de tristeţe colectivă a satului, la fel cum, logodnele, 
nunţile şi botezurile ori hramurile bisericii sunt prilej de bucurie nestrămutată. 
Autoarea descrie cu minuţie, la fel ca şi-n volumele precedente, ritualul înmormântării: 
„A murit prioteasa popii de la biserica din sus. 
 Patru gornişti, câţiva lăutari ai satului, carul cu mortul, multe căruţe trase de cai şi 
puhoiul de lume venind pe jos alcătuiesc cortegiul funerar, care se scurge, agale, pe linia-
mare. 
 Doi dintre gornişti merg pe o parte a drumului, ceilalţi doi, pe cealaltă parte. Cântă 
toţi, deodată, o melodie tristă neîndurător de tristă, pe care o zic, de fiecare dată, când 
moare cineva din sat, - fie bogat, fie sărac, fie tânăr, fie bătrân. 
 Pe mijlocul drumului, în rând cu gorniştii, merg lăutarii. Printre ei se află şi Dabu, 
cu basul lui cât postul Paştelui, pe care  abia şi-l cară, ca pe un blestem, - întâi din cauza 
greutăţii, dar  şi din cauza unui picior beteag. Nu se poate lăsa de lăutărit: din asta trăieşte, 
altceva nu se pricepe să facă. Face parte din orchestra de lăutari, care sunt tocmiţi să cânte 
fie la nunţi, fie la înmormântări. Nu cântă din gură. Nu ştie, - sau nu poate, fiindcă 
vorbeşte cam pocit. (…) 
 De data aceasta, Dabu nu mai este nevoit să zică ceva din gură, pentru a face lumea 
să râdă. Merge şi el, alături de ceilalţi lăutari trişti cu toţii, fiindcă a murit „coana 
prioteasă”, femeie tânără, care n-a apucat să împlinească treizeci de ani. 
 Cântă lăutarii melodii triste, romanţe de dor, care te fac să plângi. 
 Când tac lăutarii îţi sfâşie sufletul, gorniştii. 
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 În urma lăutarilor, vin cele două căruţe cu cei patru preoţi şi cei patru cântăreţi. 
Preoţii stau pe leagănele din spate, pe care sunt puse velinţe frumoase, ca semn de respect 
pentru capii bisericii. Cântăreţii stau pe lădiţa căruţei, de o parte şi alta a vizitiului, şi cu 
faţa către preoţi, deoarece nu se cade să stea cu spatele la ei. 
 O îngroapă pe preoteasă cu patru preoţi, fiindcă e de „neam-mare”. 
 În urma căruţelor cu preoţii vine carul cu mortul. Covoarele ce împodobesc de jur-
împrejur carul sunt deosebit de frumoase şi atârnă până la pământ. 
 Două perechi de cai, cu batiste legate la căpestre, abia trag carul cu mortul, ce 
scârţâie de atâta greutate. 
 De jur împrejurul tronului, înghesuite una în alta, stă o sumă de femei care o jelesc 
pe preoteasă. Sunt rudele cele mai apropiate şi o plâng din tot sufletul, fiindcă s-a stins de 
prea tânără.” 
 Cu o măiestrie de înaltă clasă, Ioana Stuparu construieşte „oameni de nisip”, în 
câmpia de nisip. Cuvintele ei însă, rămân de granit, bătute-n stânca vremurilor, în 
istoria literaturii româneşti privitoare la realismul rural post-belic, alături de nume 
ilustre ale genului epic: Marin Preda, Ion Lăncrănjan, Dinu Săraru şi mulţi alţi 
reprezentanţi de marcă. 
 În raiul din Valea Tursanului, te afunzi în fabulos, la graniţa realului cu meta-
realul. Ea reînvie legendele locului, le dă un plus de valoare, autenticitate şi frumuseţe, 
după sufletul ei curat şi iluminat de Duhul blândeţii, al înţelegerii, al tainei, al 
cumpătării, al îndelungii răbdări, de Duhul Adevărului şi al nestrâmbătăţii. Ioana 
Stuparu este un om care şi-a luat sufletul în palme, îl ţine căuş şi ni-l arată şi pe-o faţă şi 
pe cealaltă. În ea bunătatea dă pe afară, naşte pui vii şi-i hrăneşte cu lapte de pasăre 
măiastră, picurat pe hârtie. 
Ioana este prototipul ţărancei care nu şi-a uitat niciodată sorgintea. Ea se identifică într-
atât cu personajele sale, încât le trăieşte vieţile, întâmplările, trăsăturile de caracter, 
dramele şi bucuriile, tuturor. Se molipseşte iremediabil de firea personajelor sale.  
 Ioana Stupariu este un virtual purtător de stigmate. Ale tuturor şi ale sale. Ea a 
adunat durerile oştii într-una singură şi o poartă pe umeri, pe spate, pe braţe, pe piept, 
pe ochi, pe buze, în inimă. Ea plânge în scrierile sale  pentru durerile lumii. Ioana 
Stuparu este persoana care nu se vaită şi nu suspină pentru sine, oricât de grea i s-ar 
părea. Şi, încovoiată fiind de poverile sale, întinde mâna să-i uşureze pe ceilalţi, mai 
năpăstuiţi, în viziunea ei. Să le ridice greutăţile.  
 -Daţi-mi-le  mie, să  vă fie vouă mai bine, spune Ioana şi se încarcă peste puteri. 
Ea ne dăruieşte totul: comorile sale, averea sa, casa, familia, Mârşaniul, amintirile, 
întâmplările, întreg cortegiul de simţăminte. Se despoaie, se goleşte şi iar se umple şi se 
revarsă, ca o Dunăre spre matca sa milenară. Ioana este tot una cu Mârşaniul, cu 
Oltenia ei şi cu oamenii lui de nisip, luaţi în derâdere de mama sa, Florica din Daneţi. 
 Obiceiuri străvechi, cum e cel al paparudelor, copiliţele rudăreselor, sunt 
reiterate de autoare în pagini memorabile: 
 „Vara, când se frig prigoriile de sete şi crezi că o să ia pământul foc de atâta 
uscăciune, încep să vină, prin Mârşani, paparudele. 
 Cârduri-cârduri, copiliţele rudăreselor din Rojişte, fete tinere, „curate”, cu trupurile 
îmbrăcate în boj în loc de haine, cântă şi joacă, rugându-se la Dumnezeu, ca să dea ploaie. 
 Nu vin singure. Le însoţesc rudăresele mame sau surorile mai mari, care nu mai 
sunt curate pentru a juca paparuda, Ele vin pentru a purta de grijă copilelor şi a striga cu 
putere, prin sat, ca să le audă lumea: 
 -<A la rudă, paparudăăăă!...> 
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 Lumea iese în drum, să le primească. Se bucură de venirea lor. Le mai creşte, un 
pic, speranţa în suflet, că poate pe paparude le ascultă Dumnezeu şi trimite pe pământ 
stropi de ploaie binefăcătoare.” 
 Cu amar în glas autoarea relatează abuzurile făcute de regim, care spoliază 
ţăranii, luându-le bruma de agoniseală din casă şi bătătură, obligându-i să plătească 
dări  peste putinţă de achitat. Sunt drame care nu s-au uitat încă şi sufletul sângerează 
la amintirea lor. 
 „A doua zi, de dimineaţă, a venit la noi în bătătură o haită de colectori. Erau mulţi 
şi aveau nişte ţoghii lungi şi înguste, care sclipeau. Au intrat pe poartă şi s-au oprit direct 
în aria vitelor. Au început să înfigă ţoghiile, din loc în loc. Doar vedeai cum îi pune vârful 
pe pământ şi imediat dispare, ca şi când  nici n-ar fi fost. Era şi Petre-al Ioanii, împreună 
cu haita. El era cel mai înverşunat. Înfigea ţoghia în pământ, cu atâta patimă, de credeai  
că e turbat. Aria era mare. Petre scotea ţoghia din pământ şi o înfigea din nou, înjurând şi 
urlând, ca un apucat. 
 Mă uitam la el şi nu mai puteam de frică. Mă aşteptam ca, acu’-acu’, să  
întoarcă ţoghia şi s-o înfigă în noi, de necaz că nu găseşte nimic.” 
 Unii oameni îşi schimbă mentalităţile după vremuri. Aşa de pildă, Neica Petre al 
Ioanii, o dată cu venirea comuniştilor, devine alt om: arogant, răutăcios, de „până şi 
paparudele fug din calea lui”. 
 Perceptorii, de teapa lui Alboiu se comportă cu sătenii: „la fel ca supuşii lui 
Sarsailă”. 
 Scena năvalei haitei de colectori, în frunte cu perceptorul şi cu Petre al Ioanii este 
antologică, de valoarea celei povestite de Marin Preda, când perceptorul Ciupitu vine 
să-i ceară lui Ilie fonciirea şi este gata să-i ridice lada cu zestre a fetelor şi căruţa din 
curte. 
 Copila de vârstă fragedă înregistrează automat, ca într-un film ce se derulează cu 
repeziciune evenimentele din familia sa şi a celorlalţi consăteni, chiar dacă nu înţelege 
mare lucru. Le va trece apoi, prin filtrul gândirii mature şi toate acestea o vor marca pe 
viaţă. Spiritul său critic îşi spune cuvântul: „Şi reacţia mea a fost tot pe neaşteptate, atât 
pentru mine, cât şi pentru ceilalţi. Fiindcă am izbucnit într-un râs tare, - râs de copil, care 
batjocoreşte, cu râsul lui, prostia celor mari. Şi, ca să fie şi mai şi, îl mai arătam şi cu 
degetul. Cu puţin timp înainte, fusesem necăjită rău de tot pentru restanţa pe care ne-au 
găsit-o perceptorii; pentru neputinţa lui tata de a da bani, ca să nu-i mai vadă pe <ăştia> la 
noi, la poartă; pentru ţoalele noastre de pe ladă, din odaia bună, pe care ni le lua Petre-al 
Ioanii, ca să le arunce peste alte legături, în căruţa care aştepta în drum; pentru privirea 
hăituită a mamei, care mă dobora mai mult decât orice.” 
 În privinţa aceasta, Nina lu’ Mitru Leu este un fel de Niculae Moromete, cel pe 
care-l chinuia oaia numită Bisisica prin toate hăţişurile cu spini şi care ardea de dorinţa 
de a învăţa carte. Similitudini există peste tot în cărţile Ioanei Stuparu cu scrierile 
memorabile ale lui Marin Preda. 
 Aventura vizionării celui dintâi film din viaţă e povestită cu haz, ca şi cea a 
trecerii caravanei cinematografice, cu măgăoaia care cânta tare muzică din filme, de 
stârnea câinii pe drum. Curiozitatea copilului întrece limitele oricărei frici. Este un 
eveniment fără precedent în viaţa satului, la care iau parte cu toţii. 
 Însă, mama care găsea răspuns la toate, pune lucrurile la punct: 
 „-Aha!...Adică…aţi văzut cai verzi pe păreţi!, a tras ea concluzia.” 
 Citind cărţile Ioanei Stuparu, n-ai încotro şi intri în atmosfera Mârşaniului, chiar 
dacă nu eşti ţăran. Te împrieteneşti cu sătenii, îţi cad dragi cei buni şi-i urăşti pe cei 
afurisiţi, ţi-e milă de cei asupriţi şi sărmani. Şi într-aceasta, de fapt, constă măiestria 
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autoarei: în realismul cu care descrie scenele şi personajele. „Răscruciul Muscoaicăi” 
este un fel de buricul pământului, reper geografic pentru toate evenimentele. 
 Cursa de la Craiova, încărcată de navetişti şi de diverşi drumeţi prin părţile 
locului, constituie, de asemenea, un eveniment diurn, căci, nu se ştie pe cine sau ce veşti 
aduce şi se cade să fii la curent cu tot… 
 Un destin nefericit îl urmăreşte pe Petre-al Ioanii, devenit, o dată cu schimbarea 
regimului, eminenţa cenuşie a satului, prin sancţiunile pe care le aplica tuturor 
consătenilor. Dar pedeapsa nu întârzie să vină şi pentru el. Îmbolnăvindu-se grav şi 
bântuit de propriile regrete şi remuşcări, ca şi de blestemele oamenilor cărora le luase ce 
aveau mai de preţ în case şi ogrăzi,  el se aruncă în fântână. Un sfârşit, pe măsura vieţii 
pe care o dusese. S-ar zice că e sancţiunea divină faţă de  răul făcut, de vreme ce i-a 
îngăduit diavolului să-i fure sufletul. Reacţia nevestei lui Petru a fost măsura dreaptă a 
sentimentelor sătenilor faţă de el: 
 -Petre, Petre! Pe dracu’ l-ai cătat, pe dracu’ l-ai găsit!” 
 Viaţa tot mai aspră, poverile tot mai înteţite îi fac pe ţărani să suporte greu 
regimul instalat: „După aceea, s-au înteţit cotele: cotă de grâu, cotă de porumb, cotă de 
floarea soarelui, cotă de alte boabe, care cuprindeau ce nu-ţi dădea prin gând. Apoi: cotă 
de carne, cotă de lână, cotă de brânză, cotă de… 
 În fiecare an erau tot mai multe şi tot mai mari, iar colectorii erau tot mai răi. 
 Te lăsau toată vara să munceşti sau să <otâcăi> pe câmp – vorba mamei, - iar după 
aceea, când îţi băgai munculiţa în pătul, şi te bucurai că te-a ajutat Dumnezeu să-l umpli, 
te trezeai cu haita de colectori, că-ţi băgau căruţele în bătătură, pentru a-şi lua cota. Se 
suiau la noi în pătul, ca la ei acasă şi cărau cu sacii, sau cu târnele, ca din munca lor. 
 Te uitai cu ochii şi nu puteai zice nimic.” 
 Toate acestea aveau s-o marcheze pe viaţă pe fetiţa de atunci: 
 „Îmi era frică rău şi de colectori, şi de perceptori. Chiar dacă Petre-al Ioanii, care 
fusese cel mai câine de om, murise, rămăseseră destui în haite, hotărâi să ne jupoaie de vii. 
 Îmi era atât de frică, încât nici nu puteam să plâng. Spaima îmi seca lacrimile. 
 Mă uitam cum ne iau munculiţa din pătul şi o încarcă în căruţele lor, iar eu nici să 
plâng nu puteam. Munculiţa noastră, pentru care otâcăisem pe câmp, de dimineaţa până 
seara, alături de mama, ca să ieşim la rezultat! 
 Mă uitam cu ochii înspăimântaţi şi seci. Nici să plec de lângă ei nu puteam. Trebuia 
să văd şi să aud tot. Le urmăream feţele şi gesturile înverşunate, puse pe distrugere. Nici 
cloţele nu le lăsau să stea liniştite, pe cuib. 
 Îmi doream să-mi dea Dumnezeu o putere, ca să fac din nou lumea, aşa cum ştiam 
că fusese cu câţiva ani în urmă. Să pot schimba ochii mamei. Să-i fac, din nou, vioi şi plini 
de speranţă. Să nu-i mai văd trişti şi reci. 
 Nici ea nu mai putea să plângă, când vedea haitele intrând la noi în bătătură.  
 Alte femei plângeau şi jeleau.” 
 În toiul frământărilor generale pentru plata cotelor, au loc evenimente deosebit 
de tragice, cum el cel al morţii flăcăului Marinică, logodnicul Oniţei, strivit de un 
vagonet de cărbuni, la o mină unde fusese trimis pentru satisfacerea stagiului militar. La 
tragedie participă afectiv tot satul. Şi plâng până şi gorniştii. 
 „De o parte şi de alta a porţilor cântau doi gornişti, - aceiaşi melodie de jale, 
melodie de îngropăciune, pentru fiece mort, fie bogat, fie sărac, fie tânăr, fie bătrân. 
Cântau cu mare trudă, din cauza lacrimilor pe care nu şi le puteau stăpâni.” 
 La jalea aceasta colectivă participă până şi pietrele: 
 „Aşteptarea, jelitul femeilor, melodia cântată de gornişti, precum şi melodiile 
cântate de lăutari te făceau să intri în pământ.  Soldatul se simţea vinovat, fiindcă el 
adusese vestea cu această nenorocire.” 
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 Rămaşi fără bâtu, fără reazemul casei şi cu toate grijile şi cotele pe cap, familia se 
destramă încet. Fetele mari pleacă la şcoală şi în cele din urmă,  Ştefan Leu, constrâns să 
se înscrie în colectivă şi rămas fără animale şi utilaje în bătătură,  îşi ia lumea-n cap şi 
pleacă din sat: 
 „Oricât a încercat să-l oprească pe tata să nu plece, n-a fost chip să-l convingă; i-a 
făcut bagajul şi l-a pornit cu inima îndoită, zicându-i: 
 -N-am dus grija fetelor că au fost copii, cum ţi-o duc ţie, că parcă nu ţi-e de-a 
bună!...Dar Dumnezeu e mare şi o avea grijă şi de noi! Alege-s-ar prafu’  şi pulberea de ei, 
de comunişti, că numai din cauza lor s-a împrăştiat lumea din sat, ca făina orbilor! Pleci 
tu, om bătrân, să te-arâneşti în ţară, că nu mai ai nici un rost în vatra-n care te-ai 
născut!?”… 
 Şi aici, Ioana Stuparu scoate în evidenţă, prin extrapolare,  un adevăr dureros şi 
cât se poate de actual, faptul că românii, după 50 de ani de comunism şi după încă 20 de 
ani de post comunism, se simt înstrăinaţi în vatra lor şi sunt nevoiţi să o părăsească 
pentru a supravieţui. Chiar dacă nu sunt aceleaşi motivele, situaţia este aceeaşi: românii 
se dezrădăcinează încet-încet de glia lor, de ţara lor, mergând pe pământ străin să 
lucreze pentru ei şi familie. 
 Pecetea însingurării şi a depopularizării satelor este mai actuală ca oricând. Şi 
aici, Ioana Stuparu, cu un realism demn de un scriitor de marcă, pune degetul pe rănile, 
sângerând ale României împuţinate şi muribunde a secolului XXI. 
 Romanele ei, stau mărturie peste timp, fiind o frescă veridică a veacului XX şi 
începutul veacului XXI, în pofida marilor schimbări şi înnoiri de faţadă ale părţii 
acesteia de lume, care nu mai ştie cum să-şi recupereze fiii îndepărtaţi şi înstrăinaţi, 
găsindu-şi sfârşitul în celălalt capăt al lumii. Şi într-aceasta, glasul Ioanei Stuparu se 
doreşte un semnal de alarmă, un clopot ce bate-n pustiu, poate va fi auzit de cineva, 
căruia să-i pese. 
 
6 februarie 2010 
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MELANIA CUC – UN SAMSAR COLINDÂND PRIN LUME CU POEME 

LA SUBSUOARĂ 
 
 
Melania Cuc, Autoportret, Editura Nico, Târgu Mureş, 2010 

 
 

 La cumpăna anilor, Melania Cuc ne face o surpriză de proporţii care întrece 
aşteptările şi totodată confirmă cu deplin temei vocaţia lirică şi epică a autoarei. 
 După propria mărturisire, Melania Cuc este „samsarul cu poeme de dragoste” – 
care nu cântăreşte, nu aşază pe terezie, nu se tocmeşte, ci  vinde pe bucăţi, aşteptând 
muşteriii să-i facă safteaua (Îmi las capul pe genunchi). 
 Muşteriii suntem noi, de bună seamă, flămânzi, însetaţi, curioşi, cârcotaşi, avizi 
de senzaţional, gata să ne tocmim şi să preţăluim totul, până şi sufletul poetului aflat 
printre rânduri. Dar, un muşteriu bun, chiar de la prima privire recunoaşte calitatea 
produsului. 
 Pentru Melania Cuc – Poezia este  taină cât se poate de serioasă. Cu ea nu se 
poate glumi. Autoarea s-a angajat la lectica Poeziei şi o conduce abil, nescăpând frâiele, 
ca pe un murg sireap, pe uliţele sufleteşti nepietruite: „Locuiesc/ Într-un buzunar de  
zeţar/ Ce a tipărit manifeste” (Vă scriu despre dragoste).  Ea ştie un adevăr de necontestat: 
Poezia înseamnă jertfă şi sacrificiu pentru omenire,aşa cum un soldat se sacrifică pentru 
Patrie. Aşadar, slujind Poezia, ea se dedică în întregime patriei sale. Aşa cum Prometeu 
s-a angajat să fure focul pentru muritori şi a sfârşit pe stâncă înlănţuit de Zeus, ciugulit 
şi hăcuit de păsări răpitoare pentru cutezanţa sa. 
 „Dinaintea/ Vulturului ce-mi/ Ciuguleşte ficaţii,/ Ţin cu amândouă mâinile,/ 
deasupra capului,/ Cununa cu spinii/ Imaginii publice.” (Vă scriu despre dragoste). 
 Ea spune: „Ard pe rugul conştiinţei,/ Timp în care/ Tata şi mama/ Trag în dreapta 
şi-n stânga/ Cămaşa-mi/ Răstignită/ Între tâlhari” (Mi-a trecut norocul). 
 Şi cum s-ar putea altfel, de vreme ce, din toate timpurile menirea Poetului a fost 
aceea de a fi conştiinţa neamului său? 
 Nu o dată, autoironia, sarcasmul de bună calitate însă, răzbat printre versuri 
pentru a sublinia acurateţea ideii: „Sunt un om liber!/ Strig mut./ În căuşul de palmă / 
Mă ascund ca o pâine / Neagră, săţioasă,/ Fără idealuri.” (Autoportretul perfect). 
 De fapt, este dificil să-ţi realizezi un autoportret perfect, pentru că intervine 
subiectivitatea, dar poţi să te apropii de realitate în câteva tuşe foarte sugestive. 
 Pentru Melania Cuc – „Cuvintele nerostite / Înfloresc ca un vin” (Sunt la liman). 
 Este absolut remarcabilă uşurinţa, dexteritatea, măiestria autoarei de a comunica 
prin tăceri de cuvânt, prin sugestii de reflexivitate ca într-o oglindă în care poţi 
recunoaşte chipul celuilalt, dar te şi poţi privi deschis, aşa cum eşti, fără farduri, după ce 
ultimul strat de fond de ten s-a topit sub moliciunea demachiantului. 
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 Se remarcă densitatea scriiturii şi renunţarea la false podoabe  şi gablonzuri ce ar 
încărca inutil ideea genuină. 
 „Urcă în aceeaşi spirală /Aburul şi spaima mea / De lupoaică / Împuşcată cu glonţ 
de argint /În cerul de gură. /Prada e albă şi /Stacojie-i jiletca vânătorului /Cu arma la ochi 
/În amurgul cu fum de mirodenii /Ce umple cuibul /Din care /Puiul Măiestrei /Îmi cântă 
/Ca un flaşnetar /Închis în calul troian”. 
 Uimitoare de-a dreptul sunt autoportretele autoarei: „Eu sunt nebunul cetăţii/ Cu 
străji ce-şi apără stăpânul /La o sută de ani /După ce-am semnat pacea, /Am încheiat 
războiul. /Sunt /Muntele cu un singur versant /Pe care se caţără /Liniştea. / Un /Abis 
absolut /În care /Două aripi se sfâşie între ele / Pentru trupul şoimului 
prăbuşit.”(Împreună prin viaţă şi moarte). 
 Veşnica dihotomie existentă în om, sfâşierea lăuntrică şi pendularea între ceea ce  
doreşte şi ceea ce îi este permis  după principiul: Totul îmi este permis dar nu totul îmi e 
spre zidire – constituie o temă importantă, simbolizată prin cele „două aripi”  care „se 
sfâşie între ele/ Pentru trupul şoimului prăbuşit.” 
 Aceste contradicţii şi lupte lăuntrice dau adevărata dimensiune umană a liricii 
sale: „Abia de se mai vede /Din valul de lavă /Casa…/Masa…/Şi mireasa /Din rochia 
căreia am plecat /Să culeg laurii luptei /Cu minotaurul. /Jucărie reinventată, /Merg fără 
paşi /În zig-zag, /Fac târâşul /Prin labirint de cristal./ 
Am prins stigmate-n genunchi, /Alunec... pe coate .../ Execut saltul mortal / 
Peste himera /Ce-mi râde ştirb /Ca un clown pensionar.”(Peste umărul meu) 
 Blitz-uri de felul: „În faţa tomberoanelor / Ticsite cu stele / Şi sticle golite de bere,/ 
Artiştii fără patrie / Înjunghie tăcerea” (Haina mea miroase a zi lucrătoare). 
 Confesiunile lirice ale Melaniei Cuc sunt de natură să încânte şi să pună pe 
gânduri în acelaşi timp, pentru că în ele, fiecare se regăseşte aşa cum e: despodobit de 
vise şi de iluzii, cu speranţa pitită undeva în adâncimea buzunarului mic de la piept, atât 
de înghesuită încât, abia mai palpită. Pe locul tavernei  „În care mi-am jucat /La pont 
/Visul şi / Inelul de logodnă, /Acolo, / 
Unde / Tu mi-ai retezat cosiţa de aur /Cu foarfeca degetelor, / Mi-am lăsat amanet /Cei mai 
frumoşi ani din / Memoria colectivă./ În odaia /Cu străluciri de şiş /În loc de opaiţ, 
/Candidat la alte speranţe /Îmi scriu rugăciunea / Direct /Pe faţa albă de masă. /Miroase a 
fluturi şi a insectare /Mâna mea /Ce adună firimituri /Şi spaţiile libere dintre silabe.” 
 Toate, absolut toate poemele sunt remarcabile – şi, o dată sfârşit de citit volumul, 
simţi nevoia imperioasă de a-l relua. Este o carte de care nu te poţi despărţi  lesne. Îţi 
devine foarte necesară şi revii ca la o veche iubire neconsumată, care ţi-a lăsat un spaţiu 
de jind de nesuportat. Şi abia când revii, înţelegi şi de ce: eşti tu, cel care-o scrii cu 
cerneala inimii şi în acelaşi timp, eşti  cel care o citeşte, care-i frunzăreşte cuvintele şi-i 
soarbe aromele. E mirosul propriei tale epiderme impregnat în suportul de hârtie cu 
palimpsest,  este umoarea pe care doar aici o poţi afla,  în irişii cuvântului. 
 Imagini dintr-un trecut-prezent-viitor, amintiri nepetrecute, cuvinte vechi, 
nefolosite încă, se succedă şi se suprapun peste mirosul amiezii de anul trecut, inundate 
de torente de mângâiere, intarsii de sărut cu vise-n durerile facerii,  tandreţe-n averse şi 
mătase de cuvânt care uneori, taie ascuţit degetele: 
 „Imaginea cu internatul de fete /Şochează, /Îmi acaparează / Tot spaţiul în care / 
Isadora Duncan / Goală puşcă /Dansează pe /Gratis./ Vara aceea nu a existat / Niciodată! / 
Doar clănţănitul katiuşei / Peste un petic fierbinte de piele /Este certitudinea / Poemului / 
Semnat în creion chimic: /,,Al tău, /Serghei Esenin”. (Umbre fără trup). 
 Şi într-adevăr, într-o lume de himere şi umbre stranii ce-ţi invadează spaţiul 
lăuntric, doar  Poemul îţi mai poate oferi o certitudine. 
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 Autoarea se recunoaşte „Stăpân şi slugă / Al unui singur poem” -  şi, de fapt, 
poemul acesta poartă un titlu şi o infinime de variante şi nuanţe: Viaţa. Viaţa pe care şi-
a clădit-o singură, cu braţele goale, pe care a ridicat-o spre cer ca pe o casă şi care acum, 
la marginea cercului cu vorbele cele nespuse, o strânge prea tare, o încorsetează, 
limitându-i mişcările: „Cercul vorbelor mele nespuse / Se strânge prea tare / Peste 
mijlocul hainei. / Stăpân şi slugă / Al unui singur poem, / Nu mai am loc / În viaţa-mi, / Pe 
care am ridicat-o din nimic / 
Pe bucăţi / Dintr-o singură / Piele de sagri.” (Scrib insomniac) 
 Dimensiunea spirituală este profund împlântată în sufletul autoarei  
în aşa fel încât, nu se ghiceşte la suprafaţă, decât în măsura în care doreşte să arate acest 
lucru: „De la masa cu vinul foarte vechi / Şi pâinea de Galileea, / Doar nuntaşul Iisus îmi 
zâmbeşte. / Ridică paharul, / Îl duce la buzele / Arse în picuri de ceară… / Asudă. / Pocalul 
subţire se sparge pe dată / Şi miliardele de cioburi / Ies ca o iarbă gata bătrână, / Prin sticla 
subţire a Icoanei /Ce plânge.” 
(În zdrenţe de purpură). Este o trimitere la prima minune făcută de Isus la nunta din 
Cana Galilei, când a prefăcut apa în vin şi a săturat mesenii şi pe naş cu vin ales care 
simbolizează jertfa de mai târziu. 
 Dar, dacă eşti atent, dincolo de aparenţe, vei regăsi evlavia şi reverenţa, nu 
neapărat faţă de instituţia în sine, ci chiar faţă de divinitate şi în acest sens, Melania Cuc 
are rolul vameşului care stă la uşa bisericii, neîndrăznind să meargă în faţă, ci doar îşi 
bate pieptul, rugându-l pe Dumnezeu să-l miluiască. 
 Poemele Melaniei Cuc sunt mici întâmplări, bijuterii şlefuite, precum lentilele lui 
Baruch Spinoza, ajunse la perfecţiune, fiecare unicat în felul său, cu miros de iarbă arsă, 
de cişmea părăsită, de asfalt încins din care creşte, din nimic, inopinat, „Un arbore de 
pâine. Fierbinte. Uriaş.” (Miroase a cişmea părăsită). 
 Şi iată cum îşi autodefineşte universul liric Melania Cuc: 
 Metamorfoza „Trupului / De care se bucură pământul / Ca de o gheişă autentică, / 
Este universul meu liric. / Negru-indigo, / Ca o aură de câine dingo / Pe care armata 
salvării / L-a îmbrăcat în blană industrială. / Un exemplu concludent este / Mitologia 
universală; / Cheia solfegiului prin care / Încerc să aduc / Imni de slavă celui mai puternic. 
/ Un fluture în vierme se târăşte / Prin mărul Edenului. / Cine ar mai putea lipsi / Din 
ecuaţia asta? / Întreb şi... / Şarpele casei / Se despică în şapte / Creşte...rodeşte alcooluri / 
În pomul vieţii.” 
 De observat la Melania Cuc faptul că e un arhitect şi constructor ideal. Ea ridică 
edificii din cuvinte puse între anfilade, cu o măiestrie aparte, cu materiale de construcţie 
speciale. Edificiul Poeziei este susţinut pe pilonii nevăzuţi ai îndemânării artistice şi pe o 
sensibilitate pe care poeta încearcă în zadar s-o ascundă sub vălul autoironiei. Totodată, 
vocaţia jertfelnică a lui Manole şi chiar a Anei îi este proprie şi ea apucă mistria şi se 
zideşte singură în trunchiul clădirii. Doar cuvintele rămân la suprafaţă, deşi izvorăsc 
dinăuntru, să dea mărturie că  acolo şi-a depus obolul zidarul lor, Amfilon, lăsându-ne 
moştenire o lucrare durabilă. 
 Încă din proze: Impozit pe dragoste, roman;  Destin, proza, Tabete contra 
disperării, eseuri, Cinând cu Dracula, roman; Biografia unui miracol, proză, Şotron, 
eseuri, Fructul oprit, roman, Iisus din podul bisericii, proză, Fără nume, Femeie în faţa 
lui Dumnezeu, roman, Graal, roman, Miercurea din cenuşă, roman, Dantela de Babilon, 
roman – Melania Cuc atestă vocaţia constructorului, romanele sale fiind bijuterii 
arhitecturale de notorietate. 
 Melania Cuc este autoarea care pune în joc totul pentru construcţia operei sale, 
mai mult, se pune pe sine în joc, echilibrat şi sublim, un amestec de dulce-amar, lumină 
şi umbră, frumos şi urât, netezind contrastele şi făcând totul pentru a atenua 
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ascuţişurile, denivelările dintre propriile cuvinte, care i se supun cu smerenie şi se 
îmbucă perfect pentru că  au un liant misterios şi inefabil care le ţine: sufletul său. 
 Nicăieri nu poţi cunoaşte mai bine un autor decât în cuvintele sale, pentru că aici, 
în spaţiul acesta intim, nu se poate mistifica nimic. Ea se despoaie de orice urmă de 
cochetărie şi se prezintă ochilor  şi inimilor noastre în splendida şi perfecta sa nuditate. 
Ea ni se oferă, aşa cum am spus, fără să negocieze, spunând oricui doreşte s-o asculte: 
Priviţi, aceasta sunt eu, cu tot bagajul meu inefabil, alcătuit din bune şi rele, aşa cum e 
viaţa, îndeobşte. Câţi vor să cumpere această încărcătură sublimă, rămâne de văzut, dar 
aproape că nici nu mai contează. Ofranda rămâne înscrisă. Ea va dăinui între pereţii, şi, 
dincolo de pereţii inimilor noastre, ca o preţioasă pepită, pentru vremea când ne vom 
simţi sărăciţi şi vom jindui, aidoma căutătorilor de comori, să descoperim  aurul 
sufletesc al poetei. 
 Meditaţiile aproape picturistice ale autoarei sunt tablouri în miniatură, de natură 
să ne ajute să ne facem o imagine asupra rostului creatorului în viaţă şi, mai ales, preţul 
acestui apostolat prin cuvânt la care autorul se înjugă de bunăvoie, asuprit de o  stare 
specială şi de nevoia irepresibilă de a comunica sentimente. 
 În felul acesta creaţia devine un înalt comandament etico-moral şi social care 
defineşte autorul. Dovadă a misiunii sale (aproape profetice!) autoarea este, aşa cum 
mărturiseşte: „cultivator de corali şi de perle./ Constructor de catedrale şi de caravele 
scufundate cu tot/ cu amforele unse/ cu mir de măsline.” (Adun roca fierbinte). 
 Un adevăr relevat în lirica Melaniei Cuc este faptul că Poetul – deşi se poate 
considera un om liber, el este, cu toate acestea, înlănţuit de forţa propriului Cuvânt şi 
că, aidoma regelui Midas, pe ce pune mâna,  preface în aur de cuvinte: „În buzunarul 
şorţului meu/ De salahor fără vină,/ Lava odată răcită/ S-a preschimbat în sculptură” 
(Adun roca fierbinte). 
 Calea hărăzită ei nu este deloc la îndemâna oricui: Ca un drum ce merge/ Cu 
braţele întinse / Între două maluri, / Aşa / Umblu eu / Pe jăraticul în care / Inorogul alb/ 
Doarme ca într-o / Iarbă de astăzi cosită. / Încerc să trăiesc cu cinste /  Pe acelaşi disc de 
încercări / Ce vin tropotind în caii sălbatici./ Frâu-i tot mai scurt, / Pintenii-n carne..../ Cal 
şi călăreţ, / Doar / Un geamăn care alerg / Pe urmele hergheliei / Pe care / Ignoranţa mea 
arţăgoasă / A alungat-o / La cer.”  
 Conştientă de propriul destin şi de propria karmă, autoarea dă măsura cea mai 
înaltă a măiestriei sale artistice, împletite inseparabil cu condiţia de om, nu întotdeauna 
mulţumit de propria soartă. Om şi Cuvânt se adună şi se armonizează în chip admirabil, 
însă, precum un cal cu un călăreţ „alergând pe urmele hergheliei”. 
 Dar, se pare că Melania Cuc şi-a pregătit cu migală zborul suprem şi nu se mai 
teme de înalt,  de necunoscut, de misterul în sine, nu se mai miră, ea e deplin 
încredinţată că şi-împlinit destinul. 
 „Mi-am făcut bagajul / Din iluzii şi albii de pâine. / Plătesc scump /Jocul de-a 
prinselea /  Licurici / Pe banda cu lipici şi hârtie. / Mi se părea că-i / Uşor să zbor, / Să mor 
alergând cu un pas / În faţa vagonului / Din care / Păpuşa din cârpe / Şi ruj rânced pe buze 
/ Cântă numai pentru mine / Un cântec de leagăn.” 
 Amestecul de serios şi ludic, copilărie şi maturitate, vis şi trezie, miracol 
(transcendenţă) şi contingent, revine în majoritatea poemele şi poate, în aceasta stă 
farmecul, în acea stare de oniro-luciditate şi mister ce ţi-o induce lectura versurilor, deşi 
tu ştii că e o convenţie, dar intri în joc pe deplin conştient că te aşteaptă  lucruri pline de 
miez şi substanţă. Şi că totul este plătit cu sudoarea purpurie a omului care trudeşte, 
clădindu-şi zi şi noapte universul, atât al său cât şi al altora, şi se  consumă arzând 
precum rugul de linişte şi precum candela la căpătâiul  Timpului în agonie  şi el, care nu 
prea mai are răbdare cu oamenii. 
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 Trebuie menţionată, abundenţa metaforelor, a celorlalte figuri stilistice, dar mai 
ales, faptul că fiecare text, deşi pare simplu la prima vedere, poartă cu el un înţeles, o 
parabolă şi are o morală. 
 „Ca un blestem de mamă-i / Ritualul acesta, / Tremurat / Precum o împerechere / 
Între păsări colibri./  Un soi de / Bocet de frunze / Peste coroana / Unei statui de regină. / 
Un ucigaş plătit / Sprijină universul /Într-un băţ de chibrit. / Insul cu cagulă neagră / Nu 
are rang, avere, /Nici iubita care / Să-i ungă rănile luptei personale / Cu uleiul rânced / Şi 
scump.” (În colţul gurii mele arse). 
 De remarcat şi dimensiunea artistică a poetei Melania Cuc, care pictează icoane 
pe sticlă, portrete şi naturi moarte şi scrie proze spirituale şi realistico-fantastice cu o 
măiestrie greu de egalat. 
 Înţelesul, tâlcul, nu întotdeauna se revelează şi e bine că  rămâne  un spaţiu intim, 
de neatins, ca un parfum inefabil, ca un strigăt orb şi surd de lumină, într-o fântână 
spartă, la care capătă acces numai iniţiaţii. 
 În definitiv, acestea poate fi definiţia şi rostul Poeziei, acea Fata morgana – zărită 
doar o secundă şi râvnită cale de un deşert fierbinte, dar arareori atinsă. 
 „Fata morgana /Fără chip de femeie mortală, / Fără stele în ochi / Şi fără / Şiraguri 
de perle / Peste ţâţele goale.../ Străina umblă printre / Maşini epocale / Şi bărbaţii / Ce 
traversează zebra pe roşu. / Doar / Deşertul din vitrină alb./  Glaciar / Ca un decor pentru / 
Osemintele eroilor din / Legiunea străină. / Unde sunt eu în acest peisaj ? / Întrebarea-i 
fragilă / Ca floarea de cactus / Strivită sub roca uriaşă /De cuarţ.” 
 Dar cât de greu se menţine echilibrul între pământescul trăirii şi cerescul gândirii 
sufleteşti, („Iar pământescul/ mănâncă de foame cerescul” – spunea şi Nichita) – ne-o 
dezvăluie chiar autoarea. Uneori, e nevoie de o spargere a tiparelor, de o forţare a uşilor 
şi ferestrelor sufleteşti care se încăpăţânează să rămână zăvorâte, impenetrabile şi e 
nevoie de câteva petarde pentru a străpunge acest zid de indiferenţă, de lene spirituală, 
de lâncezeală. Trezirea e absolut necesară, însă: „Impertinentă, /Sfărâmicioasă-i / 
Matricea luptei în numele / 
Căreia / Dau buzna în scenă / Cu stomacul duhnind / De vin delevar /  Şi farfuria de inox / 
Plină cu fructe de mare. / -Un festin gratuit, / Va să zică, / Îmi spui / Şi apoi / Brusc / Baţi 
din palme ; / Intru în locul tău / În jocul parşiv, / Cu mâinile-n şolduri, / Calc strâmb prin 
oraş, / Ca o precistă care / Nu a vrut să aibă copii.” 
 Discretă, timidă şi seducătoare în  acelaşi timp, Melania Cuc  se recunoaşte 
„naivă şi fără de vârstă” – cum îi stă bine unei femei, cu acea ingenuitate pe care multe 
persoane au pierdut-o la vârste nepermis de fragede şi ea continuă jocul său de-a 
fantasmele, de-a misterioasele făpturi de omăt –  de-a îngeraşii dând din aripi pe 
zăpadă,  - visele – care durează atât de puţin – dar care hrănesc şi îndestulează 
imaginaţia, firea sa sensibilă, delicată şi senzuală în aceeaşi măsură: „Un cercel de 
aramă, /Atâta doar merită să clincăne, / Să strălucească / Pe sub masca de carnaval. / Am 
fost / Dansatoarea pe care/ Destinul a pus ştreangul, /A legat-o la stâlp /Şi a stâlcit-o în 
bătaia cu flori. /Aşa am învăţat să trăiesc /Într-o sticlă de parfum bun, /Cu sentimentele la 
vedere /Şi sânii liberi sub soarele dimineţii, /Aşa cum obişnuieşte /Aborigena din papua 
guineea. / În clipa de faţă sunt / Naivă şi fără de vârstă. /Vorbesc despre dragoste / Ca 
despre o marcă pentru galoşi, / Asta, / În vreme ce tu … /Împătureşti ziarul / Şi-mi zici : /-
De-am avea norocul /Să fim sănătoşi !” 
 Demersul autoarei în spaţiul trăirii nu e uşor, preţul e mare dar, Melania Cuc se 
străduie, de fiecare dată să facă faţă tuturor vicleşugurilor şi ispitelor inerente: „În 
medie, mor de trei ori pe zi /O fac sistematic, / Cu parcimonie, / 
Aşa cum procedează /Cetăţeanul / Fără slugă şi fără stăpân. /Sub tălpile mele / 
Apele se amestecă /Şi se despart mereu de uscat. /Doar / Cutremuru-mi taie / 
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Din unghii şi din /Sfârcuri de aripi.../ Zbor sub plafonul de nori, /Ca un cocor ce a crescut 
/În coteţ cu găinile. /-Libertatea asta-mi ajunge! /Mint ca un înger /În timp ce tu / Te laşi 
pe genunchi /Să-mi arăţi cum /Se înmulţesc seminţele /În humusul brun şi iluminat /Ca un 
brad de Crăciun.” 
 Melania Cuc îşi vede sufletul precum un „porumbel voiajor”  care desfăşoară 
volute libere şi se înalţă în crugul Luminii după propria îndemânare şi după aluatul din 
care şi-a construit singur, aripile. Şi asta pentru că: „Între noi toţi, /Cei răi şi cei buni, 
(…) /Stă Biserica precum rana. /O sfântă din marmură; /Un fel de sală de naştere, /Locul 
în care tăcerea eclozează /Ţipând din durere... /Lângă geam, / În patul de fier nevopsit 
/Scutecul pruncului /Miroase a smirnă, tămâie şi lut.” 
 Şlefuirea elitrelor pentru zbor e o altă poruncă şi un comandament obligatoriu 
pentru firea poetică. Poate că nici un alt poem nu o defineşte mai bine decât Cabotin fără 
frac: „Stăpân absolut /Pe o lotcă plină de nuferi, /Ţin ghemul cu aţa vieţii /Legat la edec. 
/Ce căpcăun, /Ce Barbă –Albastră... / Ce faun îmi cântă haiduceşte /De pe buza prăpastiei 
? /Buzele ameţesc. /În lumina trestiilor tremurătoare /Doar umbra mea se alungeşte /Cu un 
lat de văleat... /  
Nu am giuvaieruri din aur /Nici terenuri de vânătoare, /Nici în ţâţă, lapte şi miere… / Totul 
este spectacol pe gratis; /Dans pe butoaie / Vechi de o mie de ani. / Premiera rămâne un 
punct gri /În care / Eu stau confortabil /Şi nu fac nimic.” 
 Finalurile poemelor sunt cel puţin surprinzătoare şi ele punctează ideea, şi aduc 
lumina necesară pentru corpusul, oarecum ocult, nu întotdeauna desluşit, limpede al 
versurilor. E un fel de crescendo care se încoronează la sfârşit cu o aură. 
 O fineţe a ironiei şi un simbolism metaforic domină spaţiul dintre cuvintele natur 
şi cuvintele pregătite minuţios, până totul se iluminează. Figurile de stil sunt prezente la 
orice pas şi dau un şarm aparte scriiturii. Melania Cuc este o poetă metaforică, de 
sorginte panseistică. Ea comunică adevăruri axiomatice cu aceeaşi dezinvoltură cu care 
ar emite consideraţii despre natură şi dragoste, sub forma unor mesaje subliminale, un 
fel de atenţionare şi clopot de aramă care anunţă, vesteşte timpuri năvalnice şi 
impetuoase care se apropie vertiginos. Depinde unde şi cum ne vor găsi aceste timpuri  
escatologice. 
 Eu sunt raţională: Dansez pe sârmă electrică. / Scot scântei pe nări / 
Ca un mânz sălbatic / Prins la trăsură. /Eu sunt raţională. / Răbdătoare / Şi numai numele 
meu /Ia din când în când /Formă de corabie. / Cu năframa neagră, /Steag de pirat - 
/Umblu printre cruci albe /Din cimitirul /Cu urmele sandalelor lui / Iisus”. 
 Un fanar cât se poate de aglomerat  şi zgomotos, cum e lumea în care trăim, e de 
natură să ne îndepărteze de la scopul călătoriei noastre vremelnice.  
 Îmi amintesc Îngerul: /Fără chip ; /Un vagabond cu chipiu / Din doc uzat /Şi 
buzunarele burduşite / Cu mirodenii de contrabandă. / Nisipuri mereu mişcătoare /Trag 
cartea-i de joc. / El /Plăteşte peşin patul tare şi /Iubirea de-o noapte. / În portul fără nume 
/Copiii sunt bătrâni /Şi văduvele minore. /Şandramaua plină cu iasomie / Şi cioburi din 
vise /Duhneşte a plăcintă cu ton”. 
 Încântător este şi amestecul de sublim şi grotesc, extraordinar şi comun, fantastic 
şi real, provocat pentru a şoca şi a trezi la viaţă şi la lumină conştiinţele. Dar cu ce preţ? 
Cu preţul arderii de sine pe rug: „Îmi fac curaj / 
În insectarul /În care mimez că trăiesc. / Sunt cărăbuşul /Captiv în pumnul / 
Nebunului /Pe care /Precista-l ţine cu capul pe braţe / Şi-i cântă leru-i ler. 
(Desculţă şi despletită). 
 Şi în acest exil interior, plin de fantasme reale, poeta îşi găseşte reazem în 
Divinitate. Melania Cuc nu fuge, nu evadează din realitatea cotidiană pentru a se 
ascunde în turnul ei de fildeş, în cetatea ei de scăpare: Poezia. Ea a găsit altă cale: aceea 
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de a transpune realitatea după propriul îndemn al inimii. Şi mai are meritul că stă de 
veghe la  fruntarii şi anunţă, vesteşte ca un trâmbiţaş divin, vremile viitoare. Că 
strigătul ei se sparge-n bule de aer peste memoria veacului, nu mai e o noutate. Şi Ioan, 
Înaintemergătorul lui Isus a propovăduit în pustiu, şi Noe a continuat să-şi construiască 
arca, în pofida tuturor celorlalţi care râdeau de el că-şi apleacă urechea la spusele lui 
Yahve. Şi Iov a pătimit fără prihană şi a îndurat cu răbdare oprobiul soţiei şi al 
prietenilor, stând pe o grămadă de gunoi şi scărpinându-şi bubele cu un hârb de oală. 
Totul e să rămâi statornic în idealul tău, în credinţa şi speranţa care  te cheamă din nou 
la viaţă. 
 Sacru şi profan amestecate într-un melanj armonios şi omul alegând răbdător 
firele de nisip dintre firele de nisip, ori boabele de neghină din grâul ca aurul. Ceea ce e 
cu deosebire fascinant în acest univers liric, este că amănuntul din contingent capătă 
proporţii şi simboluri mistice: „Fulgii smulşi din /Aripa de heruvim / Rătăcesc între cer şi 
pământ. / La atelierul / De perne din puf ecologic /Se lucrează în schimb prelungit.”(Doar 
lacrima şi mama). 
 Acelaşi lucru reiese şi din Femeia cu cosiţa căruntă: „Îndeasă în sticle de lapte 
/Aerul de rezervă. /Pune dopul, sigiliul din ceară /Pe rezerva de hrană, /Aşa... / Sprijinită pe 
bucăţica-i de ură / Şi pe genunchii /Distruşi de artrită. / Băiatul cu Pizza /Îi bate la uşă; / 
De pe sofaua uzată / Animalul de companie / 
Tremură de emoţie. /  E veşted numai trupul toamnei / Prin care o amantă /Umblă pe 
tocuri. / Gura lumii miroase / Pe mai departe /A păcate iertate / 
Şi a scorţişoară de contrabandă”. 
 Şi cât de frumos înfloreşte simţământul pios din pământul fertil de suflet:  
 „Viaţa este / Aşa cum este… / În peisajul imaginat / După chipul şi asemănarea / 
Icoanei. / Îmi pare rău; / Nu mi-am găsit drumul / Printre urnele pline / Cu bronzul 
rezultat / Din crucile topite / În turele de tun, / Că ... sorb cuvintele savante / Numai cu 
paiul, /Ca şi cum aş savura / Nectarul din flori de mandarini / Adus direct / Din grădina 
Ghetsimanilor.”(Peste puntea suspinelor). 
 Menirea Cuvântului scris ori rostit este evidentă în poemul:  
Cu buzele prinse în cuvântul / Care lecuieşte la fel de bine / Ca spiţerul cetăţii, /Vorbesc 
despre oameni care / Nu îşi găsesc avocatul / Întru apărare. / Iau cina la o masă plină / Cu 
lumânări galbene, / Sub ghirlande de / Trandafiri căţărători din instinct. / Singură mai 
sunt, / Doamne, / Aici, / În paradisul / Cu păsări-flori / Şi oameni ce înghit săbii / Şi flăcări 
/ În loc de prescură”. 
 Melania Cuc nu se sfieşte să spună despre sine: „Sunt ceea ce sunt, / O 
cenuşăreasă pribeagă,- / Strivind / Sub talpă fără contur / Un chiştoc de ţigară, / Obrazul 
are tatuaje / Din negru de fum.” (În parfumeria cu esenţe). 
 Şi în altă parte: „(Dau îndărăt) S-au înmulţit păianjenii / În colţuri de ochi / 
Precum stânjeneii peste / Mormântul / Pe care arde un rug înflorit. / Viaţa! / Fac un pas 
înapoi / Pe firul subţire de aţă; / Sunt mereu zâmbitoare / Îndatorată ca o paiaţă / Ce 
dansează peste copaia / În care / Servitoarele şi soldaţii / Fac dragoste. / Furioşi”.  
 Melania Cuc a dobândit de-a-lungul anilor o înaltă conştiinţă de sine şi e 
convinsă că mesajul  său  cald va percuta şi va rezona în suflete, fiind de bun augur 
pentru semeni. „Este ca şi cum aş trăi / Prima zi din Geneză / Văd, pipăi, miros / Lutul pe 
care / Dumnezeu îl frământă / Cu mânecile cămăşii suflecate /  
Şi aburi ieşindu-i pe gura / Care doineşte. / Grea-i facerea lumii / Din acest punct de 
vedere, / Ca o ridicare de mănăstire, / Ca un război purtat / În numele păcii imposibile. / 
Am tot dreptul / Şi-mi aleg orizontul propriu, / Să punctez locul / Unde se anunţă Potopul! / 
În deşert / Sapă arheologii, / Caută hidrocarbură, istorie, apă... / De cealaltă parte / La 
parterul Turnului Babel / 
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S-a deschis magazinul / Cu ciorapi şi mănuşi / Din lână roz de Angora”. 
 Cu toate acestea, poeta se simte răspunzătoare pentru  valurile succesive de rău 
care invadează planeta şi omul nu le poate stăvili decât aşezându-şi propriul trup drept 
barieră: „Sunt la rând / Ce vină am eu / Că nu pot opri la timp / Acceleratul / Şi timpul 
probabil este / Altminteri decât / În borcanul / Cu talaşul cobaiului?! / Generaţia mea s-a 
născut / Scrâşnind din dinţi, / Într-un angrenaj de ceasornic / Vetust. / Degeaba mai lovesc 
cu pumnii, / Îmi fac loc cu coatele / Prin / Inima secundei / Ce gâfâie obeză / Ca locomotiva 
cu aburi”. 
 De aceea, nu o dată, Melania Cuc îndeamnă la atitudine civică, la ieşirea din 
indiferenţă: „Habar nu am: / În casete fără rezonanţă / Vorba rea umblă şleampătă / Ca o 
prostituată alcoolică /  Pe sub felinare. / Am aflat mult prea târziu / Că... indiferenţa-i 
acidă, / Corozivă precum acidul picurat / Pe placa metalică / Din atelierul unui maestru / 
În acvaforte”. 
 Eternul feminin răzbate şi din ultimele două poeme ale volumului prin care 
Melania Cuc mărturiseşte ca la Confesionalul Planetei – cum e să fii şi să rămâi Om 
într-o lume în care s-au înmulţit fiarele peste măsură: „Poetul / Aş fi putut fi / Torent sau 
lumină, / Un testament alb ca / Primul dinte ce sparge / Gingia unui copil. / În oglindă 
privit, / Exerciţiul meu / Este de rutină, / Un admirabil defect / De memorie colectivă. / Cât 
de prost mă înţeleg / De la o vreme /  Cu mine însămi / Şi cu toate / Verbele mai grele decât 
/ Aerul! / Umbra mea e subţire, / Nedetectabilă pe cerul gurii / Ca un urmărit general / Ce-
şi face veacul / În gara unde va ajunge trenul / Cu aventurierii planetei. / Impiegatul 
asudat şi fără chipiu / Culege muşeţel dintre linii.” 

Buzunarele mele sunt burduşite / Cu hârtie de mătase mototolită. /  
Cuvintele ies obraznice / Prin aţa mănuşei în care am ascuns / Porumbei voiajori. / Îţi bat 
la tastatura unui computer / Acatistul. / O fac din mers, /  
Grijulie cu fiecare sintagmă / Care iese din rând, / Nu rimează…cu ce aş vrea eu. /  Îi 
vorbesc de la egal la egal / Unuia ce ştie ce sunt: / -Eu sunt jos, / Tu eşti sus, /  Pe culmea 
speranţei / De unde / Lutierul care mai sunt / Aude viori”. 
 Prin tot ce face şi ce scrie această prestigioasă autoare de talie internaţională, 
care a ajuns la deplina maturitate artistică, dovedeşte că s-a născut sub semnul fast al 
Cuvântului, pe care-l foloseşte drept armură ca să se apere împotriva agresivităţii 
vulgului şi kitsch-ului, tot mai prezente în veacul bolnav şi însingurat, unde  oamenii nu 
se mai caută unii pe alţii, fiindu-şi suficienţi loruşi, ori nici măcar atât. Cuvintele 
Melaniei Cuc sunt o chemare, o invitaţie, un imbold la regăsirea demnităţii de Om de 
aici şi de oriunde. 
 
5 ianuarie 2010 
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Eseu 
 
 

VASILE BARBU – UN POET DIN UZDIN -  CARE BEA CUVINTELE 
DIN CENUŞA LUSTRALĂ 

 
 
VASILE BARBU, „Rodul zădărniciei şi al muţeniei”, 54 de poeme plus unul, În volumul: 
Nicolae Nicoară-Horia şi Vasile Barbu, DOI POEŢI – ACEEAŞI LIMBĂ, Editura 
Nigredo, Arad, 2008 
 
 
 Un poet în plină maturitate artistică, având un palmares impresionant, cu 40 de 
cărţi de poezie, publicistică, traduceri, antologii, ediţii îngrijite, confratele nostru Vasile 
Barbu din Uzdin, Banatul montan, oferă în volumul de faţă „Rodul zădărniciei şi al 
muţeniei” – după propria selecţie, 54 de poeme plus unul, carte apărută la Editura 
Nigredo, Arad, 2008, în tandem cu poetul din Şagul Aradului – Nicolae Nicoară-Horia, 
carte purtând titlul fericit şi inspirat: „Doi poeţi – aceeaşi limbă, ceea ce reflectă un 
adevăr ce nu mai trebuie demonstrat. Dincolo de faptul că ambii autori vorbesc şi scriu 
în limba română, Limbajul Poeziei este Universal, în orice areal  ar răsări, s-ar dezvolta 
şi afirma. Vorba lui Vasile Barbu în moto-ul care-i însoţeşte grupajul de versuri: 
„Limba-i punte,/ limba-i munte./ E odihnă, spor şi sete, / bob de grâu / şi cai în frâu, / Este 
cuget, mântuire, / rugăciune, bucurie…” (Blestemul limbii) 
 Admirabil a spus-o şi Nichita Stănescu, cel care toată viaţa a fost un devotat 
slujitor al Limbii Române, în volumul „Amintiri din prezent”: 
 „A vorbi despre limba în care gândeşti, a gândi – gândire nu se poate face decât 
numai într-o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. 
Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată  
în limba română. Pentru mine iarba se numeşte iarbă, pentru mine arborele se numeşte 
arbore, malul se numeşte mal, iar norul se numeşte nor.  
 Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanţă aparte, îmi dau seama că o are! 
Această observaţie, această revelaţie am avut-o abia atunci când am învăţat o altă limbă. 
 Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate şi frumoase. Dar atât de 
proprie, atât de familiară, atât de intimă îmi este limba în care m-am născut, încât aproape 
că nu o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două patrii coincidente; o dată 
este patria de pământ şi de piatră şi încă o dată este numele patriei de pământ şi de piatră. 
Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este patrie. Limba română este 
patria mea. 
 De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine iarba iarbă se 
spune, de aceea pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.” 
  Vasile Barbu - un alt preaiubit fiu al neamului românesc şi al limbii române, 
care, ca şi confratele Grigore Vieru, de fericită amintire, a cărui sfântă religie au fost 
Patria şi Mama, cu naiul din inimă, aidoma lui Gheorghe Zamfir, cu fluierul sufletesc, 
cântă, ghiersuieşte, doineşte  şi îi e dor în dulcele grai românesc. 
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 Laurenţiu Olan l-a surprins cel mai fidel în portretul făcut în Buletinul informativ 
editat de Centrul Naţional al Creaţiei Populare – Bucureşti, nr. 9 (52), 1996: „Cred că 
Vasile Barbu este mai mult decât un poet. Este un român care nu a uitat niciodată 
rădăcinile care l-au zămislit şi cărora încearcă să le întoarcă – pe măsura sufletului său 
generos – seva care l-a crescut”. 
 Şi nu se dezminte, pentru că Vasile Barbu  - poet, publicist şi editor, născut la 
Uzdin – este preşedintele Societăţii Literar-Artistice „TIBISCUS” din Uzdin, una dintre 
Asociaţiile culturale româneşti de primă importanţă a românilor din Serbia; preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor în Grai Bănăţean, fondatorul Festivalului Internaţional de Poezie 
„Drumuri de spice” de la Uzdin, al Simpozionului Internaţional „Oameni de seamă ai 
Banatului”, precum şi a altor zeci de manifestări culturale româneşti din Serbia; 
redactor şef al publicaţiei „Tibiscus”,  pe care a fondat-o în 1990, o foaie adevărată,  cu 
largă răspândire internaţională; redactor şef al revistei „Floare de latinitate”, Editată de 
Consiliul Naţional al Românilor din Serbia, - aşa cum reiese din pagina de prezentare 
existentă în volumul amintit. 

Să intrăm cu hainele primenite şi suflet neprihănit în această Duminică 
românească  şi să ne bucurăm de cuvintele pe care ni le-a dăruit poetul din Uzdin Vasile 
Barbu – prietenul  şi fratele bănăţenilor montanieri din Caraş Severin unde poetul  se 
simte ACASĂ, dar şi al moţilor transilvani, cu care se înrudeşte prin cununie spirituală 
întru neam şi limbă. 

Vasile Barbu nu-şi mai poate aduna dorurile pentru Banatul muntos, ţinut 
mirific care ţine loc de Eden, pentru că „le-a risipit vântul printre stele”. El suferă de 
beţia dorului de singurătate şi de întoarcere „acasă”. 

Miniaturi de dor sunt stropii metaforici picuraţi pe foaie precum ploaia în 
pământul secetos al inimilor noastre. Temele lirice gravitează în jurul unor zone de 
interes major cum sunt: iubirea, dorul după fiinţa dragă, tema vieţii mustind în pahar, a 
cântecului tăcut, a durerii care nu se lasă prinsă-n tipare obişnuite, a înţelepciunii 
orientale ţinând loc de hrană şi băutură, a singurătăţii: „ce mai contează locul/ când eşti 
singur?”(Miniaturi de dor), tema boemei literare, discretă şi austeră, ori dându-şi 
întâlnire într-o cafenea, la un pahar de spirit. 

Şi totuşi, „Dragostea de fiecare zi/ a profesorului de duioşie/ este singurătatea” 
(Miniaturi de dor). 

Poetul se recunoaşte sub chipul profesorului de duioşie, la fel cum alt poet, Boris 
Marian se vede sub chipul „profesorului de fericire”, care-şi duce povara dorului în 
suflet. 

Fuga de lume nu e soluţia ideală pentru poetul asuprit de singurătate şi iată-l, 
mărturisind că, abia rupt de această lume: „sunt gata/să mă cunun cu ea” (Miniaturi de 
dor). 

Şi totuşi, poetul e neliniştit că: „nu-mi mai pot aduna dorurile./ Le-a risipit vântul 
printre stele” (Miniaturi de dor). 

Vântul e un personaj aparte în lirica lui Vasile Barbu. El se regăseşte în multe  
panseuri lirice: „Vântul întotdeauna/ aduce-n casă fericire./Deschizând geamurile”; „Mă 
cuibăream într-un vânt/ Şi aţipeam./ Pe aripi…”; „Dar dincolo de vânt,/ cum îi zic,/ 
speranţei?”; „Vântul ne-a azvârlit/ pe aceste continente/ de unde nu se poate evada…”; 
„Pleacă nomazii cu vântul în ochi./ Plecai şi tu c-un vânt de deochi”; (Miniaturi de dor). 

Deşi neliniştea este apanajul poetului, el este în căutarea  - şi uneori chiar găseşte 
– unui loc unde să se simtă acasă, chiar dacă acest loc este imaginar: „Aici e atâta tihnă/ 
că singurătatea are nume” (Miniaturi de dor). 
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Şi iată-l pe Vasile Barbu făcând o  mărturisire uluitoare: „Cred în lumină/ Ajută-
mi să deschid ochii.” Este un fel de parafrază la pericopa biblică în care tatăl 
îndrăcitului îi spune lui Isus: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!” 

Lucru cert, omul umblă legat de bunăvoie la ochi şi îndeobşte,  jinduieşte lumina. 
Trezirea din acest somn întunecat este o certitudine care-i dă siguranţă şi o stare de 
bine. Doar în lumină putem creşte drepţi, ne putem dezvolta armonios, putem  întrezări 
lumea la flacăra speranţei şi, în chip deosebit, linia subţire care uneşte cerul cu 
pământul. Doar cu lumină ne putem hrăni şi putem bea dintr-un ciubăr de lumină cu 
sete, ca să devenim frumoşi şi buni şi binecuvântaţi cu viaţa veşnică pentru care am fost 
creaţi în prima dimineaţă de luni a lumii. 

Doar lumina lăuntrică te ajută: „Să poţi cuprinde viaţa/ într-un surâs,/ să poţi 
alege bucuria/ dăruind-o, / să poţi înălţa rugăciuni / cu crezul dorului.” (Miniaturi de dor). 

Şi o constatare cât se poate de realistă: „Zeii nu se pot găsi/ în stele./ Ei stau 
pituliţi/ pe pământ – în ochii oamenilor” (Miniaturi de dor). 

Credinţa şi pietatea se regăsesc în cuvintele poetului în imagini superbe: 
„Uite că acum totul s-a liniştit…/ Şi privind la icoane/ simţim văpaia tihnei” 

(Miniaturi de dor). 
Deşi neliniştile poetului nu aţipesc niciodată şi-l bântuie, iată că ele sunt legate de 

astrul nopţii şi când: „Tace luna,/ tace noaptea,/ au adormit şi neliniştile mele” (Miniaturi 
de dor). 

Se cuvine tăcere, răbdare şi veghe. E ceasul de taină când miracolele se pot 
împlini: „Tăceţi! / Se dă examen/ în limba singurătăţii”  - superbă imagine! (Miniaturi de 
dor). 

Atunci poate sosi clipa de graţie când: „Dragul nu se aşteaptă./ El vine, singur” 
(Miniaturi de dor). 

Am citat atâtea miniaturi pentru că în ele stă concentrată o întreagă filozofie de 
viaţă şi sunt veritabile bijuterii artizanale care reflectă gândirea poetică a autorului. 
Deşi simple în aparenţă, miniaturile lui Vasile Barbu sunt bogate în miez, pline de sens, 
de culoare şi de parfum oriental, fireşti precum aerul şi apa. Ele se reţin uşor şi sunt 
însuşite tot atât de lesne. 

Din plecare, Vasile Barbu face „un pod de vise”. Pentru că „plecările/ nu-s 
pământeşti” -  ele-şi au sorgintea în sferele celeste, nici o plecare nu e definitivă: „Ai 
plecat, / plecare / din neplecarea mea” (Miniaturi de dor). 

„Tu nu ai plecat niciodată./ Pentru că eu sunt omul fără drum”  ; 
„Nu-i inventată plecarea/ pentru întoarcere. / Întoarcerea a fost aşa numită / când 

dorul visa plecarea.” (Miniaturi de dor). 
Multe din aceste imagini luminând precum blitz-urile noaptea, reflectă stări şi 

emoţii inerente: „Din stele/ niciodată n-au coborât/ minciuni”; „Adună-ţi puterile / pentru 
a le putea împărţi / şi altora”; „Înmulţeşte-ţi anii/ pentru a putea din ei – scădea”; „Mă-
nchid între patru ziduri, / şi atunci nici nu e greu/ să tac.” (Miniaturi de dor). 

Legat organic, structural de Banatul montan, Vasile Barbu îl dezvăluie celor care 
nu-l cunosc, ca pe o fiinţă vie şi dragă, care aşteaptă să-şi ofere frumuseţile trecătorilor, 
aşa încât, te trezeşti cu jindul de a-l străbate şi a-i simţi aromele tari şi fecunde: 

„Lumea Banatului / Banatul nu-şi va dezvălui niciodată tainele./ Umblă, trecutul 
lui e viu şi bogat./ Află-l” 

„Strânge-l la piept…/ O clipă, doar/ O clipă între tine şi cer/ Şi vei simţi dulcele 
gust/ al vremurilor trecute/ prin acest unic şi drag Banat./ Ele se ţes, zi se zi / sub cerul 
înstelat al neodihnei paorilor / şi se părează-n icoana/ din ochi / în port, / în datini şi 
deochi, / în cântec şi descântec, / în oameni.// Calea Banatului / ţi se va deschide din nou / 
şi vei putea pleca / dincolo de vânt,/ de farmece, / de zori…// Tuema, călare / pe-un crac de 
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lună / după o straiţă de străghiaţă./ Şi numai atunci / o poţi lua-o-n goană / prin poene, / 
prin păduri şi prin foşnetul munţilor./ Poate chiar până acolo unde stă de strajă / 
apropierea molcomă a spiritelor.// Calea ce ţi s-a deschis/ e calea vrajei, /a poalelor albe / 
şi-a vorbelor alese / Aici în Banatul AD 2008./ 18.III.2008”  

Poate că nu mulţi înţeleg graiul bănăţean, dar tocmai în frumuseţea, dulceaţa şi 
misterul lui, stă farmecul şi vraja care te ademenesc, aşa ca şi când te-ai afla la marginea 
unui Tărâm mirific şi aştepţi să ţi se deschidă porţile pădurii, să poţi păşi în Valea 
Miracolelor, precum Alice în Ţara Minunilor, cu puţină emoţie, cu teamă, cu acea 
curiozitate specifică firilor poetice, biruite de setea de cunoaştere, de aventură şi de 
nevoia de poveste care ne însoţeşte toată viaţa. 

Şi nu e de mirare pentru că, ţinutul e plin de legende spuse şi nespuse, care abia 
aşteaptă să le descoperi. „Serile, pe aici/ izbucniră în plâns…” iar anii au „miros de 
văpaie”. (Neantul din mine). 

Nu numai pentru meleagul montan îşi manifestă iubirea şi credinţa Vasile Barbu, 
dar şi de valorile naţionale pe care le respectă şi le păstrează în  suflet cu sfinţenie ca 
fiind reperele fundamentale ale neamului. Şi între acestea se înscrie, cum altfel? iubirea  
statornică şi respectul pentru Eminescu: 

„Eminescu e mult mai mult/ decât efemerul adevărurilor/ din Glossa/  şi mai mult/ 
decât poimâinele / din Luceafărul./ Eminescu este planetarul / nostru cuvânt/ ce-şi are 
rădăcinile în zările / românescului altar din Kogaion.// Eminescu este privegherea / din 
piept / şi sămânţa culcată de vânt / peste mormintele din nori./ Este zborul primelor aripi / 
şi tăria poeziei de dragoste./ Eminescu, Eminescu / şi-un dor / ascuns şi tăcut.” 

Este cert că fiecare poet îl percepe în mod personal pe acest gigant al neamului. 
Dar nicicând, niciodată, nu va exista creator, poet, scriitor, pictor, muzician, să nu se 
smerească în faţa  geniului său. 

Dimensiunea acestor valori a întrecut demult hotarele şi ea subzistă în inima şi 
conştiinţa poetului, ca efigie sacră la care se raportează, se hrănesc şi se adapă din 
izvorul său nesecat,  generaţii întregi de scriitori.  

Prietenia, boemia literară îşi află fericita întruchipare în versurile lui Vasile 
Barbu. Şi aici amintim versurile dedicate poeţilor Adam Pusloici şi lui Ionel Stoiţ, în 
poemul intitulat: Deocamdată Uzdin, un orologiu singuratic, de unde Vasile Barbu le 
trimite o  „idilă nocturnă”  din Banatul Uzdinului: 

„Noi, Adame şi Ionele,/ în această noapte / vom cânta din fluier, / din oase şi din 
limane,/ din nevoile orologiului singuratec,/ din acest pârjol al inimii./ Pe noi, aici şi 
întunericul / ne luminează / şi nu zăboveşte / în pragul izbăvirii / din amintiri, căinţă şi 
piept.// Of, Doamne, întăreşte-mă / şi măsoară acest timp / nu numai cu sufletul / să pot / 
să-i conving pe Adam şi Ionel / în lacrimile lor neplânse, / în rănile ce nu vor zdrobi / 
niciodată prăpăstiile / dintre Uzdin şi davele lor / în fiecare dimineaţă / şi-n fiecare noapte a 
greierilor.” 

Vasile Barbu  este cel care ne transmite în cele 54 de poeme plus unul, „această 
stare/ a unui om fără drum”, care, în pofida nevoii de comunicare şi comuniune, nu e 
decât „beţia dorului de singurătate”, ambrozie  din care se ameţesc până şi zeii. 

Cu busuiocul şi dorul, cu „rănile şi suferinţele/ deschise ori înţelenite” Acum şi 
Aici, poetul Vasile Barbu  ne descoperă comorile rugăciunilor sale lirice, plămădite din 
clipele înveşnicite. El ştie că: „A plânge/ este un dar./ Pe care-l poţi atinge/ în viaţă/ numai 
sângerând/ în miezul dorului/ şi pe pagini scrise / în trăirea sihăstrielor.” (A plânge). 

Cuvântul pentru Vasile  Barbu este  „Religia iubirii”  de Dumnezeu, de viaţă, de 
oameni: „În toate rugăciunile mele,/ mă rog pentru voi, / cu bucurie”, / scrisese Pavel 
Apostolul / cu  cunoştinţă, / cu pricepere, / cu multă îndrăzneală.// Căci pământul care ne-a 
dat viaţă/ alfabetul inimii, / lumina din miezul nopţii/ şi nevinovăţia cununei fecioreşti/ se 
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fac cinste/ porţilor lui Dumnezeu./ Slujesc, cinstesc şi preamăresc/ Omul.// Când El era 
Ziditor/ de iubiri şi cuvinte.”  

Un poem admirabil despre  Veşnicia dorului -  sună aşa: „Căutaţi mai întâi/ 
împărăţia lui Dumnezeu…” (Lc. 12,31):  Pe-un picior de plai / se întâlniră două lumi;/ una 
a dorului şi alta a  Creatorului.//  Pe-o gură de rai: / Dor de Creator.” Dumnezeu şi dorul, 
dorul de Dumnezeu, setea de absolut, de ceresc, partea de pământesc care o  caută 
permanent, precum pe cealaltă jumătate a mărului, partea sa de ceresc, două repere 
fără de care omul este infirm, pentru că însuşi omul este alcătuit din aceste dimensiuni. 

Un alt adevăr revelat de Vasile Barbu este că numai acasă se poate învăţa 
Credinţa, în „universul mioritic/ al retrăirii”: 

„Cel mai mult mă doare/ dorul de câmpii şi izvoare, / universul mioritic / al 
retrăirii.// E târziu, dar / sunt acasă…/ Acasă / şi sufletul domolit/ după o neostenită luptă / 
cu nădejdea nestinsă / ştie că aici am început / să cred în bunul Dumnezeu.// Simt, că din 
nou/ simt ceva…/ coagulare…/ tonus revigorator…/ graba liniştei…/ regenerare…/ 
Duh…// Sunt  Acasă / şi parcă niciodată / aici n-am fost / pentru că iubirea / de Acasă / nu 
cunoaşte oprelişti.// Da, da / ACASĂ  e româneşte. 12 noiembrie 1998” (Acasă). 

Vasile Barbu este un poet cu pecetea identităţii pe chip şi pe suflet.  El îşi 
cunoaşte obârşiile, respectă istoria, e un bun român, nu-şi neagă strămoşii şi patria, îşi 
asumă trăirile identitare ale înaintaşilor, spunând „Noi” şi „ai noştri”,  în loc de  
stingherul „eu”: 

„Noi, de posade/ şi de rovine ştim./ De ploi de săgeţi, / e văzduh întunecat, / de 
durere şi atacatori, / de dave însângerate / şi tropote de cai / cu zăngănit de arme de război/ 
ştim.//  Pe noi ne-au plămădit / zilele fugare / şi îmbrăţişările cu privirea…// Ai noştri lor le 
ziceau: / cel Bun, cel Drept, / cel Viteaz…/ Valahul era ca şi un trăznet: / nu-l vezi, îl auzi şi 
ţi-e frică./ El lupta corp la corp / şi suporta, suporta…/ Năvalnic era, doar în ogorul său.// 
La ivirea zorilor / era truditorul pământului,/ la apusul soarelui / bărbatul româncelor, / în 
duminici / evlavios printre lacrimile / ce-i brăzdau obrajii.// Valahii mei / erau vulturi şi 
dregători, / principi şi călăreţi,/ clopotari şi paharnici.// Dintr-un astfel de neam / 
neîngenunchiat; / ne spuseră zânele, / în dimineţile carpatine / şuiera a murmur o rugă 
fierbinte / şi străfundurile Ţării Mari se deschideau / pentru apărare.”(Noi, care eram  şi 
suntem şi azi). 

De fapt, în acest poem, Vasile Barbu a reuşit cel mai frumos Autoportret şi nici 
nu-l văd altfel decât precum un viteaz dac, gata oricând de luptă pentru neatârnare, 
pentru adevăr şi dreptate. 

Câteva sunt poemele în care, acest poet „mângâiat de lumină” – îşi cântă cu 
nostalgie  vatra, meleagul iubit: „Aici, în satul meu/ din Banat / doineşte liniştea/ în 
fiecare boare de vânt/ în fiecare mirungere de cuvânt./ Pe aici, clipa / este înveşmântată în 
dorul / de a trăi răgazul/ din   ochii fecioarelor./ Aici totul e spovedanie/ cu lacrimi de 
prunci / pentru o nouă împărtăşanie/ a omului / gliei.// În satul meu de azi/ şi azi răsună 
viori, / mai scârţâie o cumpănă, / ne mai trăiesc mamele şi taţii,/ mai trăiesc mormintele / 
din nori,/ văzutele şi nevăzutele iubiri / sălăşluind în chip de îngeri / pe străzi muzeale.// 
Satul nostru de mâine / Va lua zborul spre aştri…/ Şi el a rămas în parantezele vieţii” (În 
satul nostru). 

Aceleaşi sentimente răzbat şi în poemul Epir: „O lume de departe/ O lume mai 
aproape ca şi niciodată/  O lume din munţi/ O lume din Aminciu/ neam de-al meu / mă tot 
întreabă/ iar eu nu ştiu ce să zic./ Dar de ce e cuibărită/ în sufletul meu? // Căci cunosc / 
şerpuitoarele cărări, / umbrele mute, / chiar şi pistoalele, / livezile cu maci, / oile departe de 
sate./ Cunosc atât de bine, / satul meu natal din Pind / din AD 1907. Belgradm 
21.IX.2006”. 
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Pe Valea Timocului negru, un poet român, „îmbrăţişat de iele/ îmbătat de acreala 
vinului/ am adormit pe şoldul Panoniei.// Mâine-zi,/ mi-am văzut de drum./ Care durează / 
sute de ani”(Crâşmă valahă), semnează cu aceste versuri şi cu altele, un paşaport pentru 
eternitate. 

El n-a uitat „valahul grai”,  şi „în crâşma afumată/ de la răscrucea vânturilor” – a 
conversat cu „nălucile izvorâte/ din apele Timocului negru”. 

Şi toate acestea pentru că vocea sa interioară i-a şoptit: 
„Alege să fii biserică/ Să duci mai departe oamenilor/ sângele libertăţii / puterea 

rădăcinilor / vrednicia rugilor / lucrarea luminilor / în pragul unei noi regăsiri/ în pragul  
unui nou timp / care va fi lung…/ Lung…// Precum e trăinicia focului din inimă. 
Jupâneşti, 19.XII.2004” (Acum alege). 

Şi Vasile Barbu a ales să fie Vocea neamului său, strălimpede şi puternică 
precum a unui stentor, deşi ştie că nu e uşor să fii purtător de mesaj. El şi-a asumat însă, 
acest destin pentru că, de aceea a venit aici, pe pământ. 

Cât priveşte registrul stilistic şi structurarea volumului, poemele existente aici, nu 
sunt excesiv elaborate, ci curg firesc, fiind părticică din firescul însăşi al vieţii. Autorul 
nu e preocupat de stilistică, de anumite curente şi şcoli, ci mai mult, de transmiterea 
unei stări şi a unei idei de forţă care este iubirea de neam şi de limbă, a unui mesaj 
afectiv, a unei filozofii de viaţă proprii, departe de încorsetările şi  clasificările la care 
este supusă poezia, îndeobşte. Ritmul este însă, susţinut, alert, crescendo, până la o 
anumită incandescenţă a ideii. 

Pe plan simbolistic,  Vasile Barbu urmează propria tabelă de valori, Istoria, 
Neamul, Limba, Dreptatea, Casa, Demnitatea, Tradiţia, devenite teme predilecte, pe 
care le tratează cu aceeaşi lumină de sine, reuşind să transmită emoţia transpusă 
artistic. 

Cu toate acestea, versurile nu sunt simple exerciţii de stil, ci comunică stări şi 
simţăminte. Decupaje, frânturi, diagrame solare, diapozitive lirice, puse cap la cap, cu 
temei, cu distincţie şi profesionalism, acesta este corpusul celor 54 de poeme plus unul, 
lăsate nouă, drept mărturie. 
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EXEGEZĂ: 

 
POET SUB CER – NICOLAE NICOARĂ-HORIA – FIUL MUNŢILOR 

APUSENI 
 

 
„Eu sunt un creion în mâinile lui Dumnezeu 
El scrie ceea ce vrea.” 
-Fericita Tereza de Calcutta-  

De-o bună lacrimă de vreme, un poet se autodefineşte: Fiul Munţilor Apuseni.  

În inima Şagului, în istoricul Ardeal care se poate traduce „dealul cu har”, simbioza om-
natură îşi află în creaţia lui Nicolae Nicoară-Horia un temei fericit, preschimbat demult 
în destin. Şi poate că Munţii Apuseni, nicicând n-au fost mai slăviţi în cântec şi-n vers 
decât aici, în paginile acestui poet care, cu discreţie şi har îşi transmite ca un profet, 
gândurile şi simţămintele, dăruite fraţilor săi de suferinţă şi de istorie, moţilor din care 
îşi află sorgintea. Strigătul munţilor e implantat în fiinţa sa pentru totdeauna ca un 
jungher pe care trebuie să-l poarte în piept, pentru că dacă l-ar scoate, durerea şi 
sângerarea ar fi fatale. E durere şi bucurie, chemare şi dor, e vis şi împlinire, suspin, loc 
de refugiu, loc de martiriu, biserică, icoană, altar de jertfă, credinţă, speranţă. E temelie. 
E Olimpul pe care se nevoieşte omul să-l urce. 
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Înfrăţit cu muntele, Nicolae Nicoară-Horia îşi trăieşte propria istorie, trăgându-şi seva 
din istoria neamului. Străbunii lui sunt Horea, Cloşca şi Crişan, Iancu Avram şi toţi 
voinicii şi eroii care şi-au lăsat numele chezăşie în Cartea de jertfă a neamului. Autorul 
de faţă le retrăieşte, scriind, martiriul. Îşi varsă la rândul lui, picătura de sânge pe 
Dealul Golgotei Apusenilor, împânzit până astăzi de furci, ţepoaie şi spânzurători, de 
roţi din lemn tare, pregătite pentru trupuri nevinovate. O istorie dureroasă şi 
pătrunzătoare la încheietura sufletului cu inima. 

Nicolae Nicoară-Horia scrijelă Istoria Apusenilor cu peniţă de foc şi de jar, pe scoarţa 
invizibilă a cerului. Ca pe un ştergar o aşterne, alături de bucata de pâine şi carafa cu 
apă strălimpede, ţâşnită din stâncă. Autorul şi-a zidit destinul în granitul munţilor 
ancestrali, cei neapuşi şi neînfrânţi de hoarde barbare. Care s-au păstrat liberi şi demni 
de numele lor. Poetul nu se poate dezlipi nici o clipă de umbra lor deasă. Masivii din 
Ţara de Piatră îl recunosc ca pe unul de-al lor şi-i dau bineţe din crengi de brazi, de 
stejari, din paltini şi fagi, din gorunii, mestecenii, molizii şi alunii răspândiţi pe coline. 
Din fălnicia lor, aceştia îl salută ca pe un fecior mândru, drag şi apropiat, cu ei 
deopotrivă. 

Nicolae Nicoară-Horia bântuie prin somnul vitejilor, căutându-le urma în negura 
vremurilor. Uneori îi vede limpede, alteori umbra lor se răsfiră pe ziduri, pe cer, pe 
scoarţa bătrânilor arbori, la rădăcina săpată drept mormânt de copită de murg. Autorul 
stă de vorbă cu umbrele strămoşilor ca între megieşi. Le ascultă suspinele. Pledează 
pentru cauzele lor, pierdute odinioară. Se face apărătorul lor din oficiu. Nu de puţine 
ori, strămoşii îl previn de duşmani şi primejdii. Ca-n Legendele Munţilor, totul se 
întruchipează-n cuvânt, capătă miez şi suflu. Şi munţii se distaină în faţa poetului 
rătăcitor. E o comuniune perfectă. Pentru că omul e sufletul munţilor. Şi munţii sunt 
sufletul omului. „În noaptea asta am vorbit cu ei,/ Cu Munţii mei, rămaşi mereu Acasă,/ 
Erau mâhniţi puţin, de gânduri grei,/ Din Ţara mea de piatră preafrumoasă!” 
(Apusenii). „E-atâta poezie-n mine!” – mărturiseşte autorul. (Mi-e sufletul un roi de-
albine…) 

Poezia pentru N. N.-Horia este rugăciune, act de căinţă, jertfă, mântuire: „Atunci când 
scriu mă rog la Dumnezeu/ Aici să-mi fie ultima suflare!…” (Atunci când scriu…). Aşa 
cum dă mărturie, autorul el însuşi este „Bradul din Munţi…”: „Sunt bradul din Munţi/ 
Cu vârful/ În nor,/ Mutat la câmpie/ Rădăcinile/ Dor! / Trunchiul lui fraged/ Sub/ Coaja 
/ Fierbinte/ Se vrea mereu tulnic/ Cioplit/ Din/ Cuvinte…” (Bradul din Munţi). Autorul 
aduce Poezia ca şi „sublim obol” – atunci când „De-o sete sfântă gura mea e arsă!” Şi o 
recunoaşte ca destin de împlinit, căruia nu poate să i se sustragă: „Mi-e dor de Roua de 
la Sohodol,/ De-o sete sfântă gura mea e arsă!/ Mă fură gândul, ce sublim obol, / Spre 
Apusenii cei rămaşi Acasă…// Când sorb din ea lumina cu nesaţ/ Aud cum curge-n mine 
o poveste,/ Prin Munţii mei cu tulnicul la braţ/ Mă văd copchilul Moţilor pe creste…// 
(…)/ E-atâta arşiţă acum când scriu!/ Prin tot ce sunt mă susură fiorul- / Aşa mi-a fost şi 
mie dat să fiu,/ Să curg nestăvilit precum izvorul…” (Roua Apusenilor). „Altarele 
Neamului” – se numesc pentru poet: „Ardealul, Muntenia, Moldova întreagă” 
(Copchilul flămând).  

Este ciudat şi fascinant totodată, faptul că nu Nicolae Nicoară-Horia scrie poemul ci, 
poemul îl scrie pe autor cu sânge sufletesc uitat „acolo în Munţi” (Copchilul flămând). 
Strigarea ori chemarea tainică ori răspunsul ecoului, glasul pământului, respiraţia 
ierbii, lamura grâului, răzbat din locul naşterii sale şi îi adună „Tăcerile Dorului arse-n 
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cuvânt”. Atunci se trezeşte în el „dorul de Casa-Lumină/ Rămasă pe dealul cu nume 
rotund.” Acolo se reîntoarce la cină, seară de seară, „cu paşii desculţi” – „Poetul din 
lume, Copchilul flămând…” (Copchilul flămând). 

Un reper fundamental în viaţa şi în poezia lui Nicolae Nicoară-Horia este Credinţa – 
pentru că el nu poate despărţi Poezia de Viaţă. Întâlnirea spirituală cu Duhul, atingerea 
harului care, la fel ca şi profeţilor vetero-testamentari (mutatis mutandis!) îi conferă 
puterea şi înţelepciunea de a aşterne pe hârtie trăirile intime: „Din Ceasul acela/ De 
taină/ Întreaga Poezie/ A lumii,/ Cu înţelepciunea ei,/ Ca un şarpe îmblânzit,/ S-a 
cuibărit pentru totdeauna/ În sufletul meu…” (De unde mă cunoşti?!…). Această 
atingere de Duh are darul de a-l face să simtă şi să vadă, să audă Cuvântul. Suntem în 
lumea ideilor a lui Camil Petrescu, al cărui personaj principal din Jocul ielelor, 
mărturiseşte că „Eu am văzut idei”. 

Poeme de dragoste neasemuite, elegii, pasteluri, meditaţii lirice, poezie spirituală, 
întreagă gama lirică atinsă este realizată la cote superioare. O dimensiune aparte capătă 
poezia religioasă care predomină lirica lui Nicolae Horia-Nicoară. Din aceasta, frânturi 
din Patima Mântuitorului sunt transpuse artistic, în metafore de o rară adâncime şi 
negrăită frumuseţe. „A cântat cocoşul şi mai cântă încă,/ Lepădarea surdă ne-a rămas în 
lut,/ Unde eşti tu, Petre, inimă de stâncă? / Hohoteşte plânsul după cel vândut!//Floarea 
de durere a-nceput să ningă / Patruzeci de zile de tăceri şi post,/ Nu auzi cum răii cu 
putere strigă-/ „Răstignit să fie Împăratul nost!”// Ochii Lui se uită înspre ei cu silă,/ 
Pironiţi pe crucea dintre Rai şi iad,/ Simt cum mi se face în cuvinte milă,/ Cum din mine 
însumi în tăcere cad…// Azi e vineri, Doamne, să adorm nu ştiu,/ Spinii îmi înţeapă peste 
tot Vederea, / Mortul de pe cruce, încă nu e Viu, / Dar aud cum vine, vine Învierea!// A 
cântat cocoşul şi mai cântă încă, / Lepădarea surdă ne-a rămas în lut, / Unde eşti tu, 
Petre? liniştea-i adâncă – / Hohoteşte floarea după cel pierdut… (A cântat cocoşul…) 

De o frumuseţe neobişnuită sunt şi poemele care evocă satul, tradiţia, graiul şi 
obiceiurile locale, transpuse în imagini proaspete, ca şi legendele reînviate în cântecul 
roţii olarului sau în carnea lemnului sculptat în chip de doniţă. „Se aud pe dealuri stelele 
cum cad, / Vai ce sete sfântă mi se face iară! / Doniţă, doiniţă, lacrimă de brad,/ 
Lacrimă-poveste picurată-n seară…// Te ciopliră Moţii cu migală-anume / Rotunjindu-ţi 
trupul în inele prins / Şi te-au dat, sărmanii, hăulind prin lume / Pentru o bucată de 
mălai şi vis. // Doniţă-fecioară dusă de vânzare / Dinspre Munţi de aur, de argint şi dor, / 
Le-ai purtat oftatul dincolo de zare, / Ei, săraci în Ţara şi în Legea lor,// Ei, ce n-aveau 
voie de-a rosti cuvinte. / Sufletul în tine se-auzea gemând, / Îţi privesc şi-acuma cu luare-
aminte / Doagele uscate de atâta gând…” (Doniţă de lemn…) E cât se poate de grăitor 
faptul de a picura în vers plâns aceste ancestrale tradiţii. Nimic nu lipseşte poemelor ca 
să fie perfecte. Ele au o patină pe care doar vasele sfinte o dobândesc, când în ele se află 
Trupul şi Sângele Mântuitorului. E atâta sensibilitate, blândeţe, lirism, farmec şi 
inefabil în versuri, încât ai putea să-ţi închipui că ele se scriu singure, cu degetul sfânt, 
sculptate direct pe azur, cu pană măiastră şi că poetul aleargă să le ajungă din urmă, 
veşnic supus lor şi însetat de sublimul din ele. Da, poemele şi-au dobândit libertatea de a 
se alcătui, aproape fără-de-vrerea poetului, aşa cum mărturiseşte altcândva, că i-au fost 
transmise, poruncite, şoptite, turnate în suflet şi-n inimă. Şi el, scribul fidel, anonim, 
neavând încotro, le consemnează cu acribie. 

De-o lacrimă de vreme, aşa cam de-o viaţă, Nicolae Nicoară-Horia şi-a închinat existenţa 
unui singur vis: acela de a sluji Cuvântul, de a-şi clădi edificiu din el pentru ziua 
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nădejdii. Şi după o viaţă de trudă salahorică la Templul Poeziei în care a făcut de toate: 
a dereticat, a cărat bagaje, a dărâmat ziduri, a aşezat cărămizi, a tencuit, a finisat şi apoi 
a şlefuit cuvinte precum pe mărgăritare, pentru vitrinele lumii, N.N.-Horia declară cu 
smerenia cunoscută: Nu ştiu dacă sunt… Şi asuprit de temerea că nu e vrednic şi 
totodată simţindu-se supus şi vieţaş Cuvântului, pe Golgota neamului său „de-a pururi 
românesc”, autorul spune în poemul: Caut stăpân…(„Horia pe-un munte falnic stă 
călare…” EMINESCU) – „Slugă mereu, caut stăpân/ Vând doniţi, ciubară, tulnice, 
heeei!”/ O Viaţă şi încă aş vrea să rămân/ Acolo în lacrima Moţilor mei.// Din palmele 
lor am băut în pruncie/ Lumina amară până la fund, /Mâna mea fulgeră acuma când 
scrie / Poemul acesta în care m-ascund…// Cât aur şi-argint murmura în izvoare, / La 
Roşia, Zlatna, la Baia şi- Abrud, / E Geamătul roţii lui Horia ce doare, / E fluierul 
Iancului când îl aud…// „Caut stăpân”, aşa le-a fost dată/ Pecetea aceasta s-o poarte 
mereu,/ Ei, cerşetorii din poartă în poartă, / Acolo pe Golgota neamului meu…”. În 
„pridvorul dorului de acasă” N.N.-Horia şi-a adunat desăgi cu amintiri, un buzunar 
prin cu „iarba de acasă”, câţiva pumni din cenuşa – mocnind surd în sufletul său – a 
strămoşilor, fermecătoarele obiceiuri şi datini, şi înarmat cu „toiagul lui Aaron”, a 
purces să cucerească Lumea Poeziei. Mirabilă întindere nesfârşită, populată de zei, 
pigmei şi de îngeri desculţi străbătând Infinitul! Peste toate acestea a presărat seminţe 
dintr-un grai neaoş şi nealterat şi umblă cu ele împărţindu-le în răspântii celor ce au 
nevoie şi, mai ales, celor ce n-au nevoie de poezie. 

Cu gândul însă, tot „pe Dealul Curăturii”, acolo, „printre brazdele de fân/ cu stelele din 
cer amestecate” (Iarba de acasă…) poetul ştie că nicicând nu şi-a uitat „ fărâma cea de 
humă,/ Copilăria cea nemăritată -”(Iarba de acasă…). Un poet aflat „Între soare/ Şi/ 
Umbra lui,/ (…) / Între umbra mea/ Şi Cuvânt” (Între Soare şi umbra lui…) îşi 
realizează în guaşă, un posibil autoportret în oglindă pe care ni-l oferă: „Nu am veleităţi 
de demiurg, /Nu sunt stăpânul pe-această Viaţă / Şi datul meu aşa mi-a fost, să curg / 
Din zori de zi şi până dimineaţă… // Că rău nu am vorbit de cele sfinte, / N-am lăudat 
păcatul nicidecum, /Cuvintele sunt singura merinde / De când mă ştiu că am pornit la 
drum… // Cunosc durerea trasului pe roată,/ Iar la nevoie curg şi înapoi, / Nu mă acuză 
nimeni, deocamdată, / Cu ce sunt eu de vină, spuneţi voi…” (Cu ce sunt eu de vină…) 
Apartenenţa la acest areal fabulos, la graniţa Universului, având o încărcătură 
folclorică textuală, plin de legende, cu un etos şi epos aparte, cu bogăţii văzute şi 
ascunse, îi conferă poetului putere creatoare, din seva brazilor şi a stejarilor seculari, 
fraţii lui, pe care şi-i ia totdeauna chezaşi, martori şi prieteni, la fel ca Făt-Frumos din 
poveştile româneşti, într-o deplină comuniune cu natura care-l ajută în împrejurările 
dificile să lupte cu Zmeul: „Nu-i întâmplare să te naşti în Ardeal, / Cu mâinile arse, 
bătucite de muncă/ Tata îşi ară amurgul pe Deal, / Plugul lui taie brazdă adâncă… // 
Plânşi ochii mamii stau să-l petreacă, / Copchilul prin ierburi aleargă flămând, / Nu se 
mai satură, Doamne, de joacă! / Un fluier se-aude în ceruri plângând…// (…) / Ochii tăi, 
scumpii, de ce se tot miră, / Aici totul miroase a Dumnezeu, / Acesta e Aerul pe care-l 
respiră / Clipă de clipă, numele meu…” (Acesta e aerul…). Şi nu e de mirare pentru că 
„Aici totul miroase a Dumnezeu”, ceea ce reflectă spiritualitatea bogată a zonei. 

Poet sub Cer, N. N. Horia are demnitatea smereniei de a se socoti pe sine „Umilul 
ucenic” şi „Robul Poeziei”: „Umilul ucenic, trimis aici, / Aşa voi fi de-a pururea sub 
soare – / Tu, Doamne, de pe suflet să-mi ridici / Ispita când o fi să se coboare…// (…) / 
Umilul ucenic, trimis aici, / Aşa voi fi de-a pururea sub soare – / Tu, Doamne, de pe 
suflet să-mi ridici / Ispita când o fi să se coboare…” (Umilul ucenic…) O declaraţie 
nonşalantă face N.N.-Horia în poemul „Nu-ţi fie teamă”: „Nu-ţi fie teamă/ De moarte,/ 
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Nu / Te lasă / Aici / Să adormi / POEZIA! / Ea te ţine în braţe/ Precum / Îşi ţine Maica / 
Odorul… / Nu ştii / Că / Sub pleoapele tale / Mirate / A ascuns / DUMNEZEU / Veşnicia 
/ Şi / Dorul?…” A fi legănat, alintat, ţinut în braţe de Maica şi Iubita Poezie (aceste 
atribute se identifică), nu e lucru prea obişnuit: N.N.-Horia este un privilegiat dacă se 
consideră odorul acestei Miraculoase şi inefabile Maici pe care mulţi o curteză, mulţi îi 
fac temenele, mulţi o admiră, dar puţini ajung la sufletul ei delicat. Şi cum să nu fii 
îndrăgostit de ea când îţi oferă tot ceea ce-i ceri şi se supune după meandrele capriciilor 
tale şi în plus, îţi conferă acea stare de beatitudine izvorâtă din plinătatea harului său 
neasemuit ca şi liniştea interioară calchiată pe neliniştile tale ancestrale. 

Pentru N. N.-Horia această Mamă-Iubită-Poezie e „înger din icoană” – de aceea trebuie 
respectată, iubită şi chiar adorată, aşa cum merită. Ba mai mult, autorul consideră că 
poezia e Însuşi Dumnezeu care îi vorbeşte prin ea, ceea ce ne-ar face să-l suspectăm pe 
misticism exagerat şi de idolatrie, dar, se vede că aşa simte când scrie: „Când mă întreb, 
ce-i oare Poezia? / Dar sub ispita vremii nu mă lasă/ E Dumnezeu, care mi-a dat vecia / 
Să-mi fie-aici şi lacrimă şi casă…// Iertaţi-mă, dacă sub pleoape am / Această rouă, bună 
pentru rană, / Din neamul meu de-acum şi neam de neam / Ea îmi rămâne înger din 
icoană!// (…) / Nu e bordel! şi n-a fost niciodată / În lumea asta, unde să te duci / Să-ţi 
vândă ţie trupul său de fată/ Şi ochii ei în care să te culci…” E lesne de înţeles însă, de ce 
N. N.-Horia se face apărătorul, cavalerul şi apologetul Poeziei, şi suferă pentru ea atunci 
când constată că e prea batjocorită de confraţi, luată în derâdere, azvârlită la colţ şi e 
socotită aidoma unei regine în zdrenţe, cerşind un coltuc de încredere pe la uşile celor 
care au alte criterii de a evalua lumea şi nicidecum după spirit. Nu numai în acest poem 
autorul deplânge modalitatea unor tineri poeţi de a pângări acest sfânt altar cu vorbe 
potrivite doar pentru maidan şi poetul încheie cât se poate de edificator: „În faţa mea ce 
plânsă e icoana!/ I-am scris aceste versuri şi mă-nchin…” Şi nu e de mirare, pentru că, 
dacă-ţi respecţi mama, nu poţi să-i vorbeşti necuviincios, ci doar să-i săruţi dreapta şi s-
o iubeşti. Şi aici e cunoscută din vechime, buna creştere a ardelenilor precum şi 
respectul pe care-l poartă părinţilor şi valorilor tradiţionale pe care le poartă în lume, 
oriunde s-ar duce. 

O altă icoană la fel de cinstită este Iubirea de neam şi ei îi aduce autorul daruri şi 
prinosuri, fără să se teamă că va fi socotit depăşit, desuet, naţionalist: „Vuieşte în mine-o 
pădure de brazi,/ Prin Munţii Apusului tulnică dorul – / Cine mai scrie de Patrie azi, / 
Cine mai strânge la piept tricolorul? // Cine cu ochii în lacrimi l-ascultă/ Când bate-
orologiul din Imnul solemn? / Vremea de-o vreme e tot mai ocultă, /Limba din clopot e 
tot mai de lemn…” (Vuieşte în mine-o pădure…).  

În ochiul treimic al poeziei, N.N.-Horia se simte în siguranţă, apărat, protejat, mângâiat 
şi ogoit de tristeţi, după cum mărturiseşte: „Numai / Aici, / În / Ochiul / Din triunghiul / 
Tău / Mă simt / În siguranţă – / POEZIA / mea!” (Ochiul din triunghi…). Poezia lui este 
precum sarea, atât de necesară, care dă gust bucatelor şi le conservă, să nu se altereze. 
Ca orice creştin conştient de rostul său, poetul îi cere lui Dumnezeu, nu altceva decât, 
precum Samarineanca la Fântâna lui Iacob: „Dă-mi să beau din Apa Ta, cea vie!” (Mi-e 
sete…) El ştie că această apă îl edifică şi-l îmbunătăţeşte, îl menţine în viaţă, îi ţine loc de 
Viatic, îi astâmpără arşiţa trupească şi dogoarea sufletească. 

O poezie negrăit de frumoasă este „Duminica mamei” – ca de altfel în toate poeziile care 
au ca subiect evocarea mamei – şi în care N.N. Horia excelează. Ea oglindeşte fidel 
sensibilitatea poetului în legătură cu cel mai nobil sentiment: acela de dragoste filială: 
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„Mi se spune din vârstă că sunt bătrân, /Copiii mei se uită la mine devreme, / Copchilul 
acela, uitatul la sân, / Îţi sărută mâinile crăpate de vreme! //Astăzi nici Dumneata, nici 
eu nu mai cred, / Cum stai aşa cu buletinul în mână, / MAMĂ-parcă ieri îl certai pe 
ciled/ Că nu mai vine cu apa de la fântână…// Eram săraci, Doamne, ce sfântă era / 
Mămăliga aceea, tăiată la cină / Şi acuma mi-e dor, flămândul de ea, / Pe masa 
Copilăriei, ca o lună plină…// Desculţ de umblam peste mirişti, pe Deal, / Nu mă înţepa 
niciun spine pe-atunci, / Cu băţul acela eram Iancu pe cal / Şi le dam norilor aspre 
porunci…” N. N. -Horia este conştient de menirea sa în această lume şi iată care este 
aceasta, în accepţiunea sa: „N-am venit eu singur ci trimis anume/ Ca să-i fiu luminii 
martor cu folos” (Încă nu e timpul). Acest crez artistic reiese şi din poema: „Poetul din 
fiecare zi…”: „Deschide ochii, l-a trezit porunca, / Iar tu degrabă scrie ce îţi spun! / Şi 
astfel zilnic îşi începe munca,/ Poetul cel statornic şi nebun…// Cuvântul lui adună, nu 
desparte / Şi frumuseţea are zorii uzi, / Se înfioară Munţii de departe / Cu tulnicele toate 
în auz,//Munţii lui, cei fără de-Asfinţit / Când se înziuă înspre ei titptil,/ Un Arieş îi 
scaldă fericit/ Privirile uimite de copchil…// Deschide ochii! Şi lumina toată, / Cea 
dinspre-Apus şi până-n Răsărit, /I-a năvălit în suflet ca o roată/ Cu numele lui Horia 
răstignit…” 

O altă plajă importantă pe care se plimbă nestingherită imaginaţia autorului este aceea 
a poeziei dragostei de ţară – şi cum altfel, când ai asemenea avataruri! – dragoste pe 
care nu şi-o ascunde sub obroc sau sub vreo altă mască, ci o mărturiseşte cu sinceritate: 
„Eu ştiu şi înţeleg şi-mi pare rău/ Când fraţii mei de pe acest meleag, / Vorbind de bine 
te gândesc de rău / Amestecând culorile din steag…// Tu, Maică bună, veşnic iertătoare / 
De fiii tăi, de-aceşti români de-a gata, /Ei, vânzători de umbre şi de soare, / Cât de 
curând o să îi certe Tata…” (Mă uit la tine…Detractorilor acestui neam). Ce comuniune 
tainică între creator şi cuvinte! E starea de graţie iscată de îngerii serii, când vin şi-ţi 
scutură polen auriu peste suflet. N.N.-Horia se simte înfrăţit nu numai cu muntele şi 
codrul, dar şi cu acei care au făurit istoria neamului, fiindcă în poet curge sângele celor 
ucişi pentru libertate şi dreptate socială: „Se tulbură Munţii, pădurile dor, / Îşi mântuie 
floarea pe culmi corcoduşii, / Cine mă strigă din Unicul Dor,/ Cine îşi plânge din fluier 
supuşii? // Iancule Avrame, cât ne mai eşti, / Numele tău e tot mai în ceaţă, / Prin şcolile 
noastre, cele româneşti!/ Istoria Neamului nu se mai învaţă…// De ce să ştim noi cine ai 
fost, / Copiii noştri şi cei care vin, / Acum, când îţi scriu, e Marele Post/ Şi simt din 
cunună fiecare spin…// Ai mei de Acasă, ei, guvernanţii, / Tot bâjbâie-ntr-una şi nu ştiu 
ce spun, / Crăişorule drag, mi-s martorii Carpaţii, / Timpul de faţă e tot mai nebun!// Se 
tulbură Munţii, pădurile lor / Şi ele acolo sunt tot mai puţine, / Cine mă strigă din 
Unicul Dor,/ Doamne, ai milă de el şi de mine!” (Se tulbură munţii…) 

Glasul Crăişorului îi ţipă-n auz, în inimă, în suflet, în carne, în conştiinţă şi nu-i dă pace. 
Poetul e ca un fel de purtător de cuvânt al acestuia şi al celor din care se trage. Poezia 
munţilor şi a luptelor pentru dreptate socială şi-a găsit în N.N. Horia un strălucit 
reprezentant care cu greu poate fi egalat şi nicidecum întrecut. Toată lirica dedicată 
chipului mamei este, de asemenea, tulburătoare şi emoţionantă şi poate doar Grigore 
Vieru a cântat-o atât de frumos: „Aud prin somn înlăcrimând cuvinte,/ Cuvintele 
acestea ce mă dor, / Şopteşte Maica mea cu glas fierbinte – / „Copchilul meu, să nu mă 
laşi să mor!”// Mă uit în ochii ei – în Rugăciune! / Neputinciosul, ce-aş putea să-i fac? / 
Tu mai amână sfânta ei minune, / Fă-i Doamne Dumnezeule pe plac! // Ea e bătrână şi 
bolnavă, ştiu / Că anii ei sunt număraţi de-acuma, /Pentru că este mi-a fost dat să fiu,/ 
Să-mi ard aici în Poezie huma…// Cât voi purta icoana ei sub tâmple / Acestui Adevăr o 
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să mă-nchin / Şi dac’o fi plecarea să se-ntâmple, / Tu ocroteşte-i sufletul. Amin.” 
(Rugăciunea mamei…)  

„Cotropit de poezie” – potopit de frumos, leoarcă de sublim, de durere, de lacrimă, de 
ţinutul fabulos şi legendar în care l-a zămislit maica lui, N.N.-Horia se lasă pradă 
dulcelui cântec al fiinţei sale lăuntrice, pentru că, mărturiseşte el: „Tot Prunc sunt, 
Doamne,/ Când voi fi matur?/ De vârsta mea/ De-acum/ Nu mi-e ruşine,/ Cu Gândul/ 
Tânăr/ Şi cu părul sur/ Acelaşi Dor/ Se zbenguie în mine…” (Tot Prunc sunt, 
Doamne…) Un portret admirabil face poetul tatălui său în poemul: „Mi-am amintit de 
tata…” În el, sfintele daruri şi învăţăminte părinteşti sunt scoase la lumină şi puse la loc 
de cinste pe iconostasul lăuntric: „Mi-am amintit de tata, chipul drag/ Din ramă încă îşi 
revarsă vina, / Eram la şcoli, departe, când s-a dus / Pe sub păduri să-şi caute hodina…// 
De-acolo el venea mereu Acasă / Cu raniţa lui plină de lumină / Şi pâinea aburea atunci 
pe masă / Amirosind a Doină şi-a răşină…// Îi văd şi-acuma palmele rănite / De ţapina 
vremii, fără leac / Şi-aud cum urcă-n tropot de copite / Toţi cerbii lumii şi nu pot să 
tac!// Cum îmi făcea el jucării anume / Din lemn de paltin şi din alte cele, / Eu, cel mai 
fericit copchil din lume / De mă jucam şi mă mai joc cu ele…// Nu vă uitaţi la mine dacă 
plânge / Ochiul meu, cel dinspre Poezie, / Din Ceruri tata încă mă mai strânge / La 
pieptul lui şi îl aştept să vie…” Tulburătoare peste măsură este şi poezia „A plecat 
mama… – dedicată femeii numită Anica, în care poetul îşi revarsă durerea pentru 
pierderea acestei fiinţe iubite: „Când pleacă ea se-mpuţinează Clipa/ Şi Aerul e parcă 
mai puţin, / Mai grea îi pare păsării aripa, / Tot mai departe zările ce vin…// Un tren în 
gară şuieră pustiu, / E-atâta gol de lacrimi între şine! / Măicuţa a plecat şi nu mai ştiu / 
Dacă mi-a spus vreodată că mai vine…” De fapt, când citeşti oricare din aceste poeme, ţi 
se luminează de suflet şi un plâns mut, eliberator, te inundă fără de vrere. 

N.N.-Horia este, aşa cum spunea o colaboratoare de-a sa, „mărul nostru de lângă drum” 
– menit să-şi aplece crengile încărcate cu rod şi să dăruiască drumeţilor hrană, să 
potolească setea şi să ofere adăpost de ploaie, de furtună, de soare la umbra sa, 
trupurilor şi sufletelor ostenite. În răcoarea ramurilor sale, un norod de păsări şi mici 
vieţuitoare îşi află casa. Mărul – acest fruct miraculos, bun de leac, gustos, plăcut la 
vedere şi plin de arome. Un vieţaş trăgând la galera Cuvântului – acesta este poetul de 
faţă, neschimbat esenţialmente de străbunii lui, urcând munţii desculţ să aducă o traistă 
de lumină fiindcă, din inima Şagului său fiinţial, de unde dânsul survine. Flacăra 
slovelor sale se zăreşte încă din vale. Şi el a aşezat-o la loc de cinste pe stema sa 
imaginară – pe efigie – sub chipul unei cărţi deschise, alături de brad şi de paltin, alături 
de pâine şi de pumnul de ţărână de pe mormintele Iancului, al lui Horea, al lui Cloşca şi 
al Crişanului – cei osândiţi de asupritorii neamului, pentru că au vrut să facă dreptate 
pentru ei şi pentru semenii lor flămânzi şi desculţi din Ţara de Dor şi de Lacrimi – 
numită Ardeal.  

La altarul poeziei N.N.-Horia aprinde răşină şi aduce jertfe de pâine şi vin, de arome 
fecunde, jertfe de Cuvânt şi de Lumină. Se aşează el însuşi pe rug, ca o ardere-de-tot 
pentru Dumnezeu şi pentru oameni. El vrea să înduplece muza să nu-l părăsească, 
oferindu-i argumente hotărâtoare: sarea pământului, umbra flăcării, sângele 
Cuvântului, sudoarea de crin a condeiului muiat în lacrimă şi braţe întregi de flori 
culese din pajiştile sufleteşti. Doar aşa înţelege să trăiască, jurând pe propria moarte, 
până la Înviere să apere Poezia, pe baricade. El este eroul munţilor, Cavalerul Domniţei, 
menestrelul, trubadurul cu lira-n desagă, peregrin prin valea de lacrimi, din castel în 
castel să-şi cânte iubirea, durerea, aleanul. Şi dacă vreunii sunt tentaţi să-l întrebe, să-l 
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mustre, să-l ia în răspăr, pana sa, în formă de sabie, se preface în floare albă. Doar cât îi 
atinge şi cad toate armurile şi toate armele. 

Purtând din părinţi pe tâmple, „povara zorilor dinspre Apus” – N.N.-Horia şi-a tras 
Lacrima şi Râul să îi fie aproape. Cu acestea, el speră să învingă cerbicia Timpului, 
câştigându-şi dreptul la nemurire. Freamătul său liric e înveşnicit şi rezonează în glasul 
iubitei sale şi a urmaşilor săi, care-i continuă visul. Însă, mai presus de acestea, poetul 
aşează Istoria sângeroasă a neamului, în frunte cu efigia eroului preferat, Horea, trasul 
pe roată, cu care adesea se identifică în simţire şi suferinţă, imagine reluată de autor 
până la obsesie, pentru a lupta cu „uitarea din noi” care devine în gura poetului, 
acuzatoare: „HORIA! Doamne al nostru de jos, / Cum zdrobiră cu roata oasele tale! / 
Unde sunt răii, împăratul fălos, / Unde sunt vânzătorii din Vale? // Cuvintele-acestea 
când vi le spun / Roata se-nvârte în mâini de călău, / Aprindeţi măcar o lumânare acum 
/ Şi o puneţi lângă Numele său…// Duhul lui – chivără roşie încă / Mai arde în sufletul 
Moţilor viu! / Uitarea din noi e tot mai adâncă, / Cine-o plăteşte? vom ştii mai târziu…” 
(Doină…) De aceea, N.N.-Horia simte că s-a născut cu o „veşnică povară” – aceea de a-i 
perpetua amintirea şi numele. „Doamne, ce povară sfântă port! / Sufletul tău, HOREA 
din Albac,/ E un durut şi nobil paşaport / Din Vecia unui neam sărac…// Sărac de ce 
Aici, sărac de cine?/ Când Munţii ăştia gem de-atâta Dor, / De-atâta Aur, Doamne, că 
îmi vine / De ciudă să mă-ntunec şi să mor! // Eu ştiu şi simt şi-aud porunca ta, / De-
acolo din Biserica cu lună -/ Învaţă să te rogi şi nu uita / Că Dumnezeu în Veac nu se 
răzbună…// Neamul meu, din care eşti şi tu, / Copchilule din Munţi şi de oriunde, / Pe 
roată mi-au frânt trupul, Gândul, nu! / Călăilor ce sunt, nu le răspunde…// Şi-acolo sus, 
pe Dealul pus în furci, / La Alba Iulia ce mi-a fost dragă, / Dacă va fi vreodată să mai 
urci / Să-mi iei şi inima rănită în desagă! // Au îngropat-o fraţii mei pe-aproape / De 
eşafodul cruntei judecăţi – / O, Doamne, ce povară port sub pleoape – /Tu HOREA, pe 
Horia să-l ierţi!…” (Veşnica povară). 

De ce se simte N.N.-Horia legat de destinul congenerului său, fratelui său mare, atât de 
mult? De ce Munţii-leagăn îi sunt complici şi de ce versul lui miroase a răşină, e lesne de 
înţeles, ne mărturiseşte chiar poetul: „Mă simt legat de ei pentru vecie, / Precum sunt 
zalele de lanţul lor! / Şi dacă o fi s-adorm în Poezie / Tot înspre Munţi îmi voi trimite-un 
Dor// Ce l-a avut şi el atunci-Nebunul!/ El cel mai înţelept de pe pământ!/ Mă doare ne-
odihna-i sub Gorunul /A cărui ramuri astăzi nu mai sunt…// Mă simt legat de ei şi ei de 
mine,/ Cum gemenii de pieptul Maicii lor, /Senini de sunt şi mie-mi este bine, / De plâng 
Acolo, pleoapele mă dor! //Şi iarăşi vin să spun, nu-i întâmplare / Că versul meu miroase 
a răşină, / Mi-au dat un nume, dureros de mare, / Un nume de-Adevăr şi de Lumină!” ( 
Mă simt legat de ei…) Versurile acestui bard sunt încărcate de miez, de suc dulce-
amărui şi de mireasmă de brad secular, la umbra căruia a crescut. Durerile lui şi le 
poartă de la naştere şi dincolo de ea, „între un Leagăn şi o Stea” (Durerea de viaţă…). 

Pentru N. N.-Horia, „Clipa/ Amiroase-a mere/ Coapte…” (Rugăminte). „Munţii de Aur/ 
şi de nevoi”, Arieşul, Ardealul, sufletul chinuit al moţilor, Lumina graiului sfânt, pe 
toate le-a cântat trubadurul Apusenilor cei Neapuşi, „de origine romano-dacă” iar 
„versurile despicate-n şapte,/ au sorgintea uneori amară” (Provincial…). El declară, la 
fel ca altăoară Grigore Vieru (în poemul: „Sunt naţionalist”) – cu o mândrie specifică 
natului său. „M-au pironit părinţii mei cu dor/ Pe crucea limbii din strămoşi rămasă…// 
De port sub tâmple numele de Moţ/ Din Munţii Apuseni eu n-o să plec – / Acolo, printre 
fluiere şi roţi / Şi azi Copilăria mi-o petrec…/ (…) Invidia ca viermele îi roade,/ Şi mi s-a 
spus că sunt provincial,/ Eu simt acum un Duh care mă arde – / E scumpul meu, 
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dumnezeiesc Ardeal.” (Provincial). Rar mi-a fost dat să întâlnesc o simţire mai 
autentică, un freamăt liric mai viu şi mai pătrunzător ca la acest poet. N.N.-Horia este 
aidoma unui arbor rotitor după soare, în crengile căruia stau neamurile de făpturi 
laolaltă. Toţi sunt primiţi fără părtinire. Pentru că, spune el, „Eu am în suflet veşnic un 
surâs,/ Precum e Poezia mea întreagă…” Poate doar Ioan Alexandru să fi cântat în 
Imnele Transilvaniei – Ardealul cu atâta simţire! 

Un loc aparte, destul de însemnat în lirica sa îl ocupă tematica iubirii, în nenumărate 
poezii transpuse în sintagme, metafore, imagini suave, subtile, încărcare de inefabil. Cu 
toate acestea, poezia iubirii de ţară predomină, în special cea legată de Istoria şi destinul 
Ardealului şi a reprezentanţilor lui străluciţi: „Aşa mi-a fost dat…”Cuvintele tale îmi 
hrănesc sufletul…”// Aşa mi-a fost / Dat / Să umblu prin / Munţi/ Cu ţundra / De stele / 
Pe umerii Gândului…/ Paşii mei, / număraţi / Şi / Desculţi /Să-mi fie de-a pururi / Pe 
urmele / Lui…/ De sunt eu / Trasul acela pe roată, / Doamne,/ Dă-mi puterea / De-a ierta 
/ Oricând…/ Cuvintele mele / Nu credeam / să-nveţe / A hrăni vreodată / Un / Suflet / 
Flămând!..” De fapt, chiar asta fac, aceste versuri, hrănesc sufletele flămânde… E aici o 
predestinare, o empatie stranie cu sufletul strămoşului legendar, tras pe roată, din 
Albac, al cărui nume, îl poartă cu demnitate şi, a cărui amintire o evocă predominant.  

Un text foarte frumos este închinat chiar Poeziei: „Cu tine” … datată 21/22 martie 2009: 
„Când Ziua trudită în somn se coboară/ Precum în noaptea din lut rădăcina, / Cu tine 
vorbesc, Poezie-fecioară, / Ca orbul din Visul mereu cu lumina…//Din palmele Clipei se-
apleacă şi bea / Sufletul meu frumuseţea ei toată, / Tu ştii că mi-eşti dragă, de Dragostea 
mea / Să nu-ţi fie teamă, nu, niciodată!// Cu tine voi sta împreună o Viaţă, / Până la 
capătul ei să te scriu, / Până se face în Cer dimineaţă, /Până se face de n-o să mai fiu…” 
Şi bine spune poetul: „Aceste versuri, cu sau fără rime,/ Sunt Adevărul meu de sub 
gorun” (Eu de pomană sunt…). Şi nu în zadar, pentru că: „Tu, care-mi vii pe-aici, ori 
care treci, / Cu tine dacă stau de vorbă-acum, / Eu de pomană sunt, voi fi în veci, / Ca 
pomul cel din margine de drum…” (Eu de pomană sunt…) Conştient de tragismul 
destinului său de poet într-o lume oarbă, surdă şi mută, cu valorile pierdute definitiv sau 
răsturnate, N. N.-Horia e hotărât să rămână credincios crezului său artistic: „HORIA! / 
Tu în curând / O să mori – / Sentinţa / E aproape gata! / Suflete-al meu, / Nu / Te-
nfiori?! / Şi pe tine / Mâine / Te aşteaptă/ Roata…” (Sentinţa). Se ştie că suferinţa şi 
tristeţea sunt apanajul poeţilor dar acestea, asumate, pot fi transfigurate în creaţii 
nemuritoare, fapt ce le certifică autenticitatea. 

Un capitol destul de consistent este destinat evocării fratelui de peste Prut, lui Grigore 
Vieru în poeme cutremurătoare. Iar alt segment, intitulat: „Din fericirile mele. Poeme 
de duminică” – cuprinde poezii în care N. N.-Horia îşi exprimă crezul artistic şi totodată 
îşi defineşte originea: „Am un tată/ Roman/ Şi o/ Mamă/ Dacă”.  

Poeme de pe Muntele Nopţii – un alt ciclu important – cuprinde texte sensibile în care 
autorul utilizează întreaga gamă a mijloacelor artistice de expresie şi în care poetul se 
autodefineşte: „Stau căţărat/ Pe Muntele Nopţii/ Şi scriu/ cu Lumină/ De tine…” (Ca un 
tulnic de rouă). „Sunt ca un tulnic/ De rouă( vestind răsăritul/ Soarelui/ la „Târgul de 
Fete”/ Tot aşteptând/ Lângă lada de zestre/ Mireasa/ Ce/ Vine/ Ori/ N-o să mai vină!…” 
(Ca un tulnic de rouă). Unele poeme au caracter panseistic şi sunt gânduri de noapte, 
poezie de notaţie, respiraţie scurtă, intimistă, caldă, adâncă. Şi simţi, citind, cum „Poetul 
trece” pe aproape şi pătrunde cu versul său în toate fibrele fiinţei. „Poetul trece / 
Vorbind despre Ţară, / Cu lacrima / Ochiului / Privind înapoi- / Nu auziţi Aerul/ Cum / 
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Se-nfioară? / Şi Umbra lui calmă,/ Uşoară, / E tot mai departe / De voi…/ Poetul trece / 
Vorbind despre Mamă, / Cum şopteşte / Pădurea / De frunzele / Ei, / Cine-l ascultă, / 
Cine-l mai bagă / În seamă? / Mileniul e ultimul – / Trei…” (Poetul trece). 

Întreaga creaţie a lui N. N.-Horia – este impregnată cu adâncă simţire, cu patos, cu 
sinceritate, cu o bogăţie imensă de mijloace artistice, în imagini proaspete şi de o 
liricitate fără cusur, în care eufonia joacă un rol hotărâtor. Şi prin acest volum, el şi-a 
dat pe deplin măsura talentului cu care l-a binecuvântat Dumnezeu, spre Slava Sa şi 
spre câştigul Literaturii Române.  

2009 
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  ELEGIE LA PLECAREA POETULUI AUGUSTIN FRĂŢILĂ 
 - scurte inserţii  din versuri stănesciene - 

 
 
 
L-a chemat Nichita să cânte împreună O RECITARE... 
Acolo s-au găsit: unul cu chitara, celălalt cu Plautilla, 
cercând să-l ademenească şi căutând să-l îmbărbăteze 
că n-o fi prea rău de poeţi acolo, Undeva, pe planeta lor: 
 
"Mă mai las şi eu câteodată 
între un alt fel de plată 
nenăscut fiind 
nimeni nu mă va vedea murind. 
 
Dar m-apucă dorul cel mai dor 
de coasta amânduror 
să mă nasc ca să şi mor 
să mă nasc ca să şi mor." (Plautilla, apărută în Flacăra, 
în 9 decembrie 1983, cu patru zile înainte de trecerea în eternitate.) 
 
Nichita i-a netezit aerul. Şi l-a strigat de acolo, spunându-i hotărât: 
 
"Schimbă-te în cuvinte, 
repede, cât mai e timp! 
Schimbă-te în cuvinte 
precum îţi zic!" 
 
Acum Augustin (nume predestinat!) s-a făcut depărtare, ca să ne încapă în ochi". 
Şi nu pot, decât să spun şi eu, cu versurile stănesciene: 
 
"De ce te îndepărtezi de la mine, 
i-am strigat, de ce pleci, de ce? 
fără pricină, mi-a răspuns, 
fără pricină..." 
 
Augustin Frăţilă a plecat azi, "fără pricină" după ce "a stors lucrurile de lacrimi". 
/ El plânge cu lacrima lucrurilor". 
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Alt mare plecat, altă pierdere... Şi nu pot să nu mă întreb: 
 
"Unde eşti tu cel de 
atuncea, 
unde fugi?" 
 
Poate cineva îmi va răspunde şi-mi va spune, ca şi Îngerul blond, Nichita: 
 
"Vino repede de tot 
nici să mor nu ştiu să pot 
duce-mă şi dulce-mă 
naşte-mă şi moare-mă" 
 
Pentru că eu, de o vreme: 
 
"N-am unde să mor. 
Moartea este populată 
de fiinţe. 
Peste tot sunt fiinţe." 
 
Şi am observat: 
 
"Se moare din doi în doi 
astfel că 
numărătoarea se face pe sărite". 
 
Degeaba îi strig acum bătrânului Augustin, 
precum i-am strigat lui Nichita: 
 
"O rămâi, rămâi, rămâi, 
palma bate-mi-o în cui 
pe crucea de carne 
când lumea adoarme". 
 
De aceea, te îndemn pe tine, cetitorule: 
 
"Atâta să nu uiţi 
Că el a fost un om viu, 
viu, 
pipăibil cu mâna"... 
 
Şi te mai rog: 
 
"La moartea acestui 
prelung menestrel 
cazi tu în genunchi 
şi roagă-te..." 
 
Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul melodios, 
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Cu lacrima de sine spre voi, 
 
Cezara Adamescu  
 
 
 

Comentariu publicat de ada chifor  

 

 
În podul palmelor tale 
caut linia vieţilor lungi, pe când 
tu, disperare cuminte, te duci 
frumos şi te culci 
 
 
A viselor putredă scară 
sunt prea bătrân s-o cobor 
rămân cuib înalt, rămân hrană 
vreunui vultur rătăcitor 
 
Ori, poate aburul moale 
al anilor ce urca-n eter 
Iţi va prinde pe brate petale 
Vei fi prima floare din cer 
 
E bezna ca-n rugaciunea 
unei inimi vechi si pustii 
lumânari cu neagra lumina aprind 
mortii, mortilor vii 
 
 
Mi-e somn de mai mult de o viaţă 
de nopti eterne şi reci 
patinez prin visele tale de 
gheaţă, spre iernile vieţii de veci. 
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În juru-mi tu eşti lumina 
zilei care nu ma va mai trezi 
fi-vei soarele, fi-vei luna, pe 
pamântul care voi fi. 
 
 
Voi trece prin ceruri 
cimitir plutitor - arca iubirilor care nu mor 
pentru-o lume-n viitor 
Ca un somn uşor... 
 
 
Vom renaşte in zbor 
din durere si dor. 
(Balada vieţii de veci, de Augustin Frăţilă - text preluat din Ziarul de duminică 
din 31.07.2009  
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PORTRET LIRIC 
 

UN POET INCOMOD ŞI POEMELE SALE MAGISTRALE: ADRIAN 
BOTEZ 

  
 
 Şi în  aceste versuri recente,  străluminate de harul nesăţios al melancoliei care-l 
face pe autor să bea seva mesteacănului secular ivit în creierul muntelui, Adrian Botez 
transfigurat de lumina lăuntrică,  dezvăluie iscusinţa rostirii sale inimitabile. Cu o pană 
înmuiată în apa sfinţită în ziua de Bobotează de Trupul Preacurat al Mielului lui 
Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii, Adrian Botez  se arată sub chipul Celui ce 
strigă-n pustiul veacului, cu plânset înăbuşit şi uneori cu strigăt înalt, surzilor şi orbilor 
şi muţilor, ologilor şi leproşilor  propovăduindu-le  sosirea veacului cel de pe urmă: „ţi-
am aşteptat – din stânci şi pustiuri – chemarea/ nimeni nu te iubeşte – Criste – decât cel de 
tot părăsit / şi căruia apelor le este silă să-i mai repete – în // limba lor lunecoasă  - umbra 
întunecoasă / cât de uşor de găsit e cel ce de toţi – şi de Crist /  a fost – pentru credinţa-n 
credinţa lui – părăsit” (Melancoliile lui Ioan). 
 Adrian Botez simte „vibraţia duhului pe/ ascuţişul săgeţii care ţinteşte mult dincolo 
de / Poarta Soarelui” (Melancoliile lui Ioan).  El spune liniştit şi senin, împăcat cu sine, 
cu Dumnezeu şi cu oamenii (lucru foarte rar!): „Vreau să trec// Teafăr de Hotare” deşi: 
„alături de mine – se strecoară – suavă – ambiţia // duhurilor altor lumi // * // rănile mele 
se-nchid: una singură – care / niciodată n-a sângerat – a rămas // să ţâşnească din ea – 
orbitor – sufletul /  plecat să-ntâlnească cereştile – neînvinsele oşti” (Melancoliile lui Ioan). 
Şi iată şi pactul de pace şi armonie semnat de Adrian Botez: cu Dumnezeu, cu sine, cu 
lumea: „PAX /presimt / uluitoarea forţă de a lua /  de la capăt  -  toate călătoriile morţii // 
Doamne – poţi să faci abstracţie de /  cocote bătrâne  -  vieţile – care /  sufocă măreţia 
tăcerii //  Doamne – aşază-ţi capul / în sfârşit – pe piatra sufletului meu”. 
 Desigur, este vorba despre o pace vremelnică pentru că, prin definiţie, Poetul este 
un neliniştit, un nemulţumit de sine şi un neîmpăcat.  
 Aflat la apogeul creaţiei sale artistice, când orice autor s-ar simţi obosit, plictisit  
de înzadarul travaliului  de care NIMENI nu-şi poate da seama şi NIMENI nu-l 
apreciază pe măsura străduinţei sale, Adrian Botez nu doreşte decât: „daţi-mi un pat – o 
carte şi lumină: / e mai mult decât lumea: este linişte / reîntocmesc simetriile – răvăşite de 
plictisul vulgului // (*)/ iată-mă iarăşi – până la brâu / în băltoaca de raze a piscului: sunt 
regele – toate //  sălbăticiunile capătă – pe piei ori /  între coarne – flacăra Crucii” 
(Meditaţii ramificatoare). 
 Un Jurnal din marea temniţă interioară, un ermitaj, călătorie-n spirală a melcului 
prin  propria-i locuinţă, exil interior pentru autocunoaştere, pentru autodefinire şi 
autodepăşire.  Acestea sunt treptele devenirii poetice ale lui Adrian Botez. El a depăşit 
toate etapele creaţiei şi acum priveşte cu detaşare rodul zemos şi apetisant, ispititor,  dar 
la care nu au acces decât persoane care ţintesc înaltul. 
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 E dificil să faci o disociere între poetul Adrian Botez al  primei cărţi şi cel al 
următoarelor volume. Dar, un lucru e cert: Acest Poet este inconfundabil. 
 E cel a cărui „înspinată coroană sângeră continuu”,  cel întemniţat în sine pentru 
Adevăr, Credinţă şi Iubire. 
 Triada Magică. Triada care nu poate fi nicicum despărţită, aşa cum nu pot fi 
despărţite Persoanele Prea Sfintei Treimi. 
 Esenţa trăirilor lăuntrice exprimate laconic în poeme-ntr-un vers ori distihuri 
albe, ori terţine libere sau în catrene fără rimă, construite, demolate şi (re)construite, 
pentru că, temelia e aceeaşi. Schelăria este şi ea, una singură, doar faţadele, aparent 
diferite lasă privirilor, imagini surprinzătoare mereu schimbătoare ca-n ocheanul prin 
care priveam în copilărie şi nu ne săturam să închipuim, mişcându-l, rotindu-l, alte şi 
alte modele colorate ce imediat se spărgeau în zeci de bucăţele de sticlă colorată, pentru 
ca din nou să se realcătuie, sub altă formă. 
 Miezul incandescent al ideii, de cele mai multe ori sparge coaja, învelişul tuturor 
iluziilor ce le-ar putea avea eventualul cititor.  
 Şi, nu arareori, acesta poate intra în stare de şoc. 

 Fiindcă se aşteaptă la o poezie calmă, caldă, impregnată de lirism şi imagini 
suave, metaforizată şi înzorzonată cu panglicuţe roz-bombon, cu beteală şi ploaie de 
confeti, şi află una însângerată, durută, cu un mănunchi de „oase plângând” – vorba 
genialului poet Nichita. Ar putea provoca angoase şi stări anxioase, dar nu, ea trezeşte, 
scutură, pune pe gânduri, provoacă la meditaţie gravă asupra, în primul rând, a 
condiţiei umane. 
 Risipindu-şi comorile delirului în visări, „departe de depravările realităţii – 
departe,/ de catastrofele posibilităţii” – Adrian Botez cu „sângele/ săltând peste bănuieli/ al 
timpului” -  adânc scufundat în „străine demersuri”, spune: „nu-i greu/ şi-i atât de 
aproape să mori:/ ninge-ntre noi şi moarte cu iluzii – docile dureri! („Străine demersuri”). 
 Într-o lume fără aripi, acest Icar modern îşi confecţionează cu migală elitrele, 
pregătindu-şi şi pregătindu-ne, aerul pentru zbor. Terenul de înălţare e neprielnic însă 
şi el poate deveni lesne teren de cădere.  
 Şi totuşi, Icar stăruie luptând cu aerul „zgrunţurosul – colcăind de demoni” 
(„Expresionism: bufon, tragic, obosit”). 
 Ce straniu zbor! Până şi „temeliile cerului se zguduie”;  iar temerarul zburător 
spune: „în aerul bătătorit de trecerea spre Moarte – aud/ undeva – Cântecul: vifor – 
terciuind robiile-ntâmplării// lăstarii Timpului – învârtoşaţi – străpung – trestii treze/ apa 
Lethei: în ceruri – panica de zei// ***/ păgân de singură – se plimbă prin/ rariştea timpului 
– lumina împăcării mele cu eternitatea.” („Expresionism: bufon, tragic, obosit”). 
 Dar iată că „punţile spre Dumnezeu nervuri coridoare - / ca un ţipăt/ sunt goale” – 
iar „pe turla templului” – stă la pândă „Cuvântul cu gheară” („Expresionism II”). 
 Însă, poetul ştie, deşi atras de beţia zborului, că: „prima furtună spărgătoare de 
ceruri – mă va instaura/ printre fulgere – Băştinaş al Luminii” („Expresionism III – Tip 
Nietzsche”). 
 Singur poruncitor şi supus poruncii, în aceeaşi măsură, Adrian Botez îşi impune 
„calvarul unor – încă de/ nimeni născocite – voinţe: te vei numi DE TINE ALESUL” 
(„Expresionism III – Tip Nietzsche”). 
 În demersul său liric, într-o continuă stare de oniro-luciditate, „nici bufon, tragic, 
obosit, nici alcoolic, dement, mazochist”,  aşa cum se autoproclamă, Poetul îşi contemplă 
cu autoironie vădită, acea „şubredă nebunie plimbându-se – inofensivă/ prin grădina 
spitalului: neîntreruptă repetiţie pentru/ aleile raiului” („Expresionism IV: Alcoolic, 
dement, mazochist”). 
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 Pentru cine conştientizează că e Băştinaş al Luminii, stăpân pe teritoriile ei 
incerte, „în acest univers de năluci” -  gesturile se scufundă într-o „magmă de neputinţă – 
în Munţii Noptatici” („Expresionism II”). 
 Doar Poetul, doar el poate fi „crucificat pe poarta răsuflării fiecărui val”. 
 Adrian Botez, detaşat şi consecvent cu sine însuşi, ajuns În amurgul lumii 
cuvintelor, meditează liric, gândeşte liric, simte liric, cum este să: 
 “striveşti între buze un vierme în loc de cuvânt / liniile din frunza palmei au fost 
luate de vânt //  cerşeşti să-ţi ajungi umbra – s-o pipăi /  s-o întorci cu faţa la /  soare: ea 
nechează – şi-i neagră: dă drumul la Fiare //  pân la gât ţi-a ajuns scrisoarea / desfă 
ştreangul Literei – năpârleşte-ţi /  închisoarea” (În amurgul lumii cuvintelor). 
 Scrisul  lui Adrian Botez nu e comod, reconfortant, stenic, el obligă, strigă, 
interpelează, se impune – fără a face compromisuri şi temenele curentelor vechi sau noi 
ale liricii. El merge pe principiul: Acesta sunt eu, cui îi convine. Dar, dacă încerci  să ţi-l 
apropii, ceea ce va urma, întrece orice închipuire: vei descoperi un univers mirific, 
fabulos şi real în aceeaşi măsură, de care ştiai  că există pe undeva, dar nu erai conştient 
că e atât de aproape de tine şi că faci parte  integrantă din el.  Şi în această privinţă, 
Adrian Botez este un  vestitor. El anunţă şi  se anunţă, fără surle şi tobe dar apropiindu-
se iminent de conştiinţa şi inima ta, de unde nu-l mai poţi smulge. 
 Şi iată cum se auto-portretizează: VAGABOND AL LUMII: mâinile mi se 
scufundă în buzunare /  ca-n peştera lui Aladin //  trec pe străzi: ninsoarea pufului de 
salcâm /  pâlpâie coroane – fierbinţi şi zburatice – în jurul frunţii mele: /  Rege Zdrenţăros 
al Marilor / Dispariţii şi Pagube”. 
 Cântecele pe vechi motive medievale -  nu sunt altceva decât nişte rugăciuni 
superbe, simple ca ţărâna şi apa, pe care Adrian Botez le adresează Divinităţii: „lepăd de 
la mine – Doamne -  ultima trufie: /  a mai înţelege ceva / / sufletul aurului – de mult nu-mi 
răspunde /  nici flăcării nu-i mai sunt bun //  primeşte-mă – Doamne -  aşa / fără cuvânt”. 
 Ori: „limbi spânzurând – în /  câte nehotărâri are /  diavolul //  adună – Doamne – 
cadavrele vorbelor /  de pe unde le-am lepădat ucigaş – de-a lungul /  vieţii”. 
 Cuvintele îl slujesc cu credinţă şi evlavie pe Adrian Botez şi el nu se sfieşte să se 
folosească de ele ca de cel  mai preţios material de construcţie. Adrian Botez nu este un 
pudibond, el spune lucrurile pe lume fără să fie nici o clipă vulgar ori  superficial. Orice 
cuvânt e aşezat cu mult discernământ în pagină şi  formează un ansamblu arhitectural 
perfect. 
 Nu s-ar putea spune că Adrian Botez este un romantic. El este un lucid suferitor 
şi jertfitor pentru substanţa  şi trupul cuvântului, ducându-l cu sine la cele mai înalte 
cote ale valorii autentice, dublată de o demnitate fără cusur şi de o probitate morală 
cum rar se întâlnesc în ziua de azi. 
 Toate acestea respiră în poemele sale care, la prima vedere ar putea să nu placă 
celor avizi de amănuntul cotidian învăluit în mătasea moale a vulgului şi în sclipiciul de-
o clipă al steluţelor stil  gablontz, ori în  poleiala şi aromele îmbietoare ale pidosniciei 
umane. 
 „lacătele cad – toate – de lepre // ajută-mă – Doamne – să dezleg /  de întunericul 
Fiinţei – acea voce-n delir – care /  strigă spre Tine /  nu mă-nspăimântă cataclisme – cu 
care cutremuri /  credinţele mele //  cântecele au aripi prea grele /  cât aş da pentru – pas 
măreţ de profet //  moartea vine dansând printre clopote / /  măşti de-mpărat culeg de pe jos 
/  cap rostogolit de călău: are /  un ochi închis – altul /  deschis – a batjocură // carnaval 
sau nu – când urmează – fără-ndoială /  Moartea – toate-s adevărate şi /  sfinte //nebunia 
rămâne: cea mai /  rezistentă – la apocalips – parte a omului //  măreţie are nu omul: 
suferinţa lui / /  rătăcitul – nu e pierdut /  niciodată: nu vreau să-ndrăznesc a-mi închipui: 
a dormi /  înafara Casei Lui” (Cântece pe vechi motive medievale). 
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 Şi de ce ar plăcea poemele lui Adrian Botez? El nu dezbracă femei, nu descrie 
insidios actul sexual, are respect infinit pentru ceea ce se numeşte Iubire, fiind de 
sorginte divină, nu abordează teme cotidiene, uzitate de confraţi, el  are credinţa că 
Singur-Cuvântul – poate salva de la cădere omenirea, şi cum ar putea un cuvânt 
deşănţat, pătat, tăvălit cu noroi să mântuie un suflet? („Căci din cuvintele tale te vei 
mântui, şi din cuvintele tale te vei osândi”). 
 Dumnezeu l-a înzestrat pe Adrian Botez cu virtutea răbdării în suferinţe şi  
încercări şi suferinţa l-a înţelepţit şi i-a dat putere să biruie.  
 Imagini de o frumuseţe negrăită se perindă privirilor noastre – dacă avem 
bunăvoinţa să deschidem larg ochii: „geometrie perfectă – Aerul: lumină retezată cu 
sabia/  fumegă muntele de tămâie: /  numai îngerii mai pot aici să-ntârzie”;  şi: „se-ncaieră 
caii /  strănută craii /  când fâlfâie luna prin cântecul de leagăn al zeilor” ( Drum cu 
cavaleri). 
 Regal metaforic, supleţe stilistică, măiestrie şi har, acurateţe şi simplitate precum 
şi acribie în alcătuirea textului poetic, iată ce caracterizează lirica lui Adrian Botez, 
unde nici un cuvânt nu e pus acolo întâmplător. Vechi teme medievale, cavalereşti,  
mitologii şi motive  istorice devenite simboluri, capătă în lirica acestui autor, haine noi şi 
înţelesuri adânci, care se distaină sub ochii noştri. 
 „CĂTRE DON CERVANTES /  pe Deşiratele – cu-nverşunare voi călări – până 
când /  sumbrul Sfinx îmi va zâmbi //  nu cavaleri m-au ciopârţit – ci /  pietroaie de râu – 
Cuvintele //  aşteptaţi – aşteptaţi laşilor /  mă voi scula şi voi rosti un trăsnet /  păsări şi 
furtună voi isca /  voi face să fulgere stele – pe trupul /  Potirului //  aşteptaţi -  aşteptaţi 
laşilor /  am prins în menghinea braţelor – zilele /  va fi lumină sau disperare – după cum /  
Eu voi porunci /  pe saltimbanci i-am înhămat la morile de vânt /  Arborele Cuvântului şi-a 
scuturat cenuşa peste lume //  am ascuns anotimpurile sub piatra inelului /  marea: 
cerşetoare încântătoare – la /  porţile trufaşelor stânci //  sfinţenia mea e-n toate cărţile – 
risipite pe  /  mese de joc //  îndeletnicirea de căpetenie a degetelor: /  pipăie mistice goluri – 
între / lună şi soare”. 
 Adrian Botez este conştient de menirea sa, de aceea el declară senin: 
 „sunt din neamul regilor norilor – şi ai /  mărilor /  nestatornice: sclava cea mai de 
preţ a /  haremului meu /  valurile – ghemuri de suspin: le sacrific /  eternităţii //  făptura 
mea princiară se îmbată măreţ /  la toate ospeţele uitării //  de aceea -  sunt de o politeţe 
desăvârşită /  în faţa morţii” (Către Don Cervantes). 
 Cine are răbdarea şi bunăvoinţa de a căuta printre cuvinte, în spaţiile dintre 
tăceri şi în legăturile tainice dintre ele, va descoperi, desigur,  comori de frumuseţe, 
durere, înţelepciune şi har în acestea. Dar cum, nimic nu e limpede şi uşor de la început, 
se cuvine  să ne aplecăm cu luare aminte pentru a nu pierde sensurile adânci şi mistice 
ale întregii lirici a acestui inegalabil Poet care se recunoaşte un ales al Durerii şi al  
Răbdării omeneşti: „o rază măcar – nu voi lăsa să străbată spre voi /  degenerate – 
vlăguite odrasle – ale /  ipocritei lumine a Soarelui // mi s-a întins – pe mantie – incendiul 
Crucii //  El m-a ales ca trăsnet – herald puterii /  m-a smuls din praful gloatei – şi /  m-a-
nchinat Durerii //  m-a aşteptat sub minunări să gem /  mi-a pus /  pe frunte – mir: Steaua 
din Bethlehem” (Lânced neam al aurului). 
 Poetul se consideră un „cruciat al cântării”,  îmbrăcat în „armură de 
dor”(Bizantină). 
 Un Crez artistic care se  relevă în Bilanţ,   e de natură să aducă lumină în materia 
conştiinţei acestui remarcabil Poet intransigent cu sine şi cu  aceia care-şi trădează 
propriul crez: „BILANŢ: n-am asuprit – şi n-accept – decât spre Dumnezeu /  
îngenuncherea /  pe cine m-a împins să cad – nu-l iert: prea scurtă-i viaţa – s-o priveşti /  
îndatorat mocirlei /  nu am lovit de câte ori puteam: e bine – doar aşa /  nu mi-e frică de un 
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capăt prea scurt al puterii // slab poţi să fii – uneori – cât mai  /  rar: ticălos / niciodată //  
cine greşeşte din credinţă- nu /  greşeşte – dar când el /  ager – şi-a cântărit grijuliu – 
bunătatea – deja /  simt neplăcut pe obraz- încleiate a moarte /  balele Iudei //  nu la 
mormânt aştept să-mi vină oameni – nici de sus – apoase lacrimi să mă stropească / sub 
pământ //  aş vrea – ca otrava cea bună – care / asmute-n plumb – răutatea şi /  măreţia 
divină  a aurului – de neoprit /  să pătrund – prin ureche – ori / minte – sau ca sfânta 
muzică însăşi: în sufletul celor /  puţini – dar aleşi întru Duh – care-mi citesc /  fiece epitaf: 
versul smuls /  din rărunchii durerilor mele /  cu patimă /  trecute //  doar aşa mi-ar fi dat – 
în vecie – să / obţin un prim armistiţiu – cu / Dumnezeu”. 
 Şi asumarea condiţiei de creator-poet, zugrăvită magistral în poemul cu titlul: 
“CONDIŢIA DE POET/  sfinţii se uită la tine pieziş – iar /  arhanghelii te percheziţionează 
/  de-a binelea: nu cumva ai /  traficat pe sub mâneci (“te ştim noi – iluzionistule”) –vreun 
gram  /  neştampilat – de /  ilicită dumnezeire //  aşa că – Poete – privindu-L /  de foarte 
departe – cu jindul de frate – sus /  pe semenul imperial de pe Cruce – /  rebel şi umil 
contrabandist de /  credinţă şi vise – zgârie /  munte şi lemn – cu degete vii – şi aşteaptă – 
jos – /  din sângele – propriu şi sterp – disperat / al mâinilor tale –//  să scrii – pe şesul 
orizontal al Golgotei / cronica zenitului ei”. 
 Poetul alege conştient deşertarea de slava lumii, se despoaie de Lumina care-l 
aureolează şi se prezintă nud în faţa noastră, având ca singur acoperământ, propriile 
cuvinte, care-l apără, îl ţin la suprafaţă şi-i redau identitatea şi demnitatea de Copil al 
lui Dumnezeu, pe care a primit-o o dată cu primul Sacrament al iniţierii creştine. 
 
 
 
7 ianuarie 2010,  de ziua Ionilor 
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EXEGEZĂ 
 

IONUŢ CARAGEA – POEZEUL ADEMENIT DE VICLEŞUGUL  CUVÂNTULUI 
 
 

Ionuţ Caragea, Guru amnezic,  Editura Fides, Iaşi, 2009. Cu o Prefaţă de Constantin 
Miu şi o Postfaţă de Angela Furtună 

 
 
 Noul volum de versuri al poetului Ionuţ Caragea, „Guru amnezic”, apărut la 
Editura Fides, Iaşi, 2009 confirmă vocaţia de căutător în materia arzătoare a 
Cuvântului, ca-n izvoarele freatice ale neliniştii, cu ochii mâinilor scormonind 
prin zăpada în flăcări. Şi de data aceasta autorul propune o poetică a meditaţiei 
profunde şi a trăirilor lăuntrice obţinută în urma unei purificări spirituale, a unei 
abluţiuni cu apă lustrală şi a unui catharsis la care se poate accede după zile şi nopţi de 
luptă cu tine însuţi. 
 La „clipa de liniştită durere” – s-au adăugat umbre care „pleacă la drum” cu 
umerii lăsaţi, dincolo de porţile caselor, departe, lăsând în urmă „umbre/ dragoste/ 
umbre” (Este o clipă de liniştită durere). 
 Acestei clipe îi răspunde doar „ecoul absurdului” -  când poetul ia asupra sa 
„foamea altora/ durerile şi supărările lor/ eşecuri deziluzii drumuri neterminate/ speranţe 
rămase datoare trecutului/ apusuri îmbibate de otrava neagră a viselor” (Ecoul 
absurdului), de aici vocaţia sa jertfelnică şi în acelaşi timp, soteriologică, taumaturgică. 
 Doar lui îi este proprie acea „singurătate pe patul lui procust” (Ecoul absurdului). 
 Cu o intuiţie extraordinară, doar el, poetul cunoaşte „cine suntem cu adevărat”  şi 
mai ales, „în acest timp cu ipotecă pe trup/ şi datorie pe suflet/ cuvântul, da, cuvântul/ 
umblă cu ferocitate prin lume / scăpat din lesa divinei tragedii.” (Ferocitatea cuvântului). 
 În pofida asumării unei responsabilităţi enorme, jertfelnice şi în felul acesta, 
mântuitoare, poetul îşi păstrează spaţiul însingurării sale intact „departe de orice urmă 
de îndoială” -  în care îşi făureşte artizanal, cu reverenţă, pradă grimaselor din oglindă, 
din propria fiinţă, amestecul magic de salivă,  fibre, sevă şi sânge, celule vii şi celule 
moarte, pânza care-l apără, dar care-i serveşte totodată drept capcană pentru 
inoportuni: „pământ/ crisalide şi fluturi în plasa/ paingului orb” (Pământ, crisalide şi 
fluturi). 
 El e agresat şi agresor în aceeaşi măsură. Consumând hălci întregi din pământul 
de sine precum vulturul din pulpa lui Făt-Frumos, el se-mplineşte cu fiecare muşcătură 
şi sorbitură din propriul sânge, din propria sevă ca din apa vie menită să trezească 
voinicul din moarte şi să-i redea puterile slăbite în lupta cu balaurul ori cu hidrele 
veacului. 
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 E cel puţin stranie această capacitate de refacere, de (re)înflorire şi rodire din 
nou după seceta şi moleşeala inerentă a firii. 
 De fapt, vlaga îi vine din duh, din spiritul de dăruire după principiul steinhardt-
ian după care, cu cât dăruieşti, cu atât vei primi mai mult, principiu cristic, de altfel. 
 Să fim înţeleşi, Ionuţ Caragea nu propovăduieşte fuga din lume, mediu neprielnic 
creaţiei, nici izolarea în deşertul gândirii şi al meditaţiei, retragerea în „cercul strâmt”, 
pentru a zămisli opere durabile, ci, liberul salt în nemărginirea cuvântului pe care-l 
foloseşte drept suport imperios necesar. El practică  ca pe-un exerciţiu trupesc şi mintal, 
străpungerea cercului, dar păstrarea percepţiei asupra luminii în care omul se 
înveşmântă şi cu care se nutreşte şi bea din ea cu lăcomie ca din fântâna vieţii, până 
şuviţele ei i se scurg pe la colţurile gurii, spre bărbie. Şi aşa, leoarcă de luminile lumii 
care-l aureolează, poetul purifică şi-şi creează totodată crisalida în care va sălăşlui până 
la stadiul de fluture. 
 Sfărâmarea crisalidei şi zborul cu aripi jilave, legat de sfoara cuvântului din care 
s-a zămislit, – e crugul fiecăruia şi el poate fi înalt sau pitic, un zbor cu aripi 
împrumutate ca un cântec sublim îngânat de mâinile copiilor surdo-muţi,  sau un crug 
pe o traiectorie proprie. 
 Despre Ionuţ Caragea se poate spune orice  lucru superfluu, dar nu  că şi-a ales 
drumuri bătătorite pe care să peregrineze. Dinadins parcă, drumurile lui sunt  virgine şi 
el trebuie să le străbată cu o sabie-n mână, să-şi croiască drum printre hârtoape şi 
tărâmuri indigene. El este în felul acesta pionier, deschizător de drumuri neştiute şi 
neumblate, atât de original, atât de inimitabil încât şochează la prima vedere. Îţi trebuie 
timp şi curaj precum şi aer-de-legătură, ca să te obişnuieşti cu înaltul său rarefiat şi 
tare, în care zboară doar păsări măiestre. 
 Şi până să-l ajungi, îl pierzi din ochi, fiindcă el face orice altceva dar nu stă pe 
loc, nu te aşteaptă şi nu se întoarce din cale, n-ai încotro şi trebuie să ţii pasul. 
 Ionuţ Caragea nu cunoaşte în calea versului său stăvilare. El năvăleşte tumultuos, 
teribil, grăbit, mânat de o stare de urgenţă lirică, înarmat cu abilitate, măiestrie, har, 
aplomb, impetuozitate. Autorul susţine că „dragostea/ unicul perpetuum mobile” 
(Perpetuum mobile). 
 Poezia care dă titlul emblematic al volumului este o parabolă a vieţii pândită şi 
primejduită de neînduplecatul timp „traficant de nisip/ în spaţiul îngust/ al clepsidrei” – 
metamorfozat în  guru amnezic,  ”posesor al secundelor adunate-ntr-o sectă”  „ca morţii-
n cimitir/  aşteptând numărătoarea inversă” (Guru amnezic). 
 O foarte frumoasă poezie de dragoste este În altă viaţă am fost râu. Empatia 
salcie-râu şi chiar entropia lor născându-se din neliniştea lacrimei, femeie-bărbat, cele 
două principii, aceleaşi şi totuşi diferite, care se completează şi se îmbină armonios, se 
atrag şi se resping, se caută şi se unesc, a căror separare doare fizic şi psihic, este 
grăitoare. 
 Nimeni nu e de neînlocuit, cu toate acestea, există fiinţe, făpturi, pe care nu le 
putem înlocui cu nimeni şi cu nimic – cum ar fi mama şi iubirea dintâi – un alt paradox 
al vieţii. Viaţa curge şi totuşi stă pe loc, în anumite împrejurări, încremenită, 
transformată, sărăcită şi îmbunătăţită în aceeaşi măsură, păstrând doar adierea, 
mireasma imaginii dintâi: „n-am mai privit malurile/ până când o femeie necunoscută/ 
privind prin mine pietrele/ a vrut să afle rostul pământului/ şi s-a lăsat să cadă/ ca o pană 
de codobatură/ ca o frunză de salcie” (În altă viaţă am fost râu). 
 Ionuţ Caragea uzitează adesea terminologia filozofiilor orientale de tip buddhist  
şi multe versuri iau aspectul unor frânturi din această înţelepciune: „viaţa îşi leapădă 
karma/ ca o piele de şarpe” 
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 Gândirea poetică panseistă a  lui Ionuţ Caragea îşi are izvorul, desigur, în trăirile 
sale, fiindcă el scrie o poezie senzuală, genuină şi meditativă în acelaşi timp, un amestec 
de sacru şi profan, de materie şi spirit, de concret şi inefabil, lumesc şi ceresc se îmbină 
şi se cunună în chip fericit şi senzual precum se sărută  bolta cu apa la orizont. 
 Ex. „fericirea e lacrima/ prohibită de zei”; „nu mai contează nimic/ doar legea şi 
ordinea/ chiar dacă sufletul nostru venetic/ cerşeşte în haosul cărnii” (Îngeri cu maturizare 
forţată); „inima mea/ pioneză pe harta lumii” (Sensul vieţii); „viaţa/ doar o mirare/ între 
două ascunderi” (Sensul vieţii). 
 Şi cu toate acestea, „între abis şi-nălţare// sufletul meu/ şarpe de aer strecurându-
se/ printre umbre speriate/ umbre răstălmăcind/ necuprinsul”(Sensul vieţii). 
 Şi ce chip dă Ionuţ Caragea morţii: 
 „graţioasă moartea se plimbă/ ca o lebădă neagră” (Sensul vieţii). Ori: „moartea 
este singurul geniu/ în mânuirea timpului/ bumerang” (Singurul geniu). 
 Continua căutare a cuvântului potrivit, a miracolului rostit sau scris, este pentru 
Ionuţ Caragea expresia plenară a poeziei care uneori ia proporţii dramatice: „de ce? De 
ce m-ai părăsit cuvântule?/ nici un răspuns” (Punctul pe i) iar încrederea în cuvânt este 
starea sa de graţie şi mai ales, garanţia că aflându-se în slujba cuvântului, poetul îşi 
îndeplineşte karma: „i a mai apărut o vreme/ doar celor apropiaţi/ spunându-le să creadă 
mereu în cuvânt/ şi în fiul cuvântului/ şi în iubirea/ cu punctul pe i” (Punctul pe i). 
 De fapt, punctul pe i este pentru toţi, iubirea. 
 Ionuţ Caragea dă o sumă de definiţii morţii, cu toate metaforice, inspirate, 
pentru a-i sublima astfel grozăvia: 
 „Viaţa este doar un sevraj/ între două doze de moarte” -  cea mai reuşită, de o 
adâncime profundă (Sevraj între două doze de moarte). 
  
  
 Şi poate că are dreptate poetul când spune că moartea este „Singurul geniu”: 
„moartea este singurul geniu / în mânuirea timpului / bumerang / coasă pe grumazul 
destinului / semn de întrebare / la sfârşitul unei propoziţii / vampir sorbind lumina spaţiilor 
înguste/ şi transpira]ia celor înlănţuiţi în rut /  sfidând gravitaţia cu zboruri înalte sau 
umbre/ filtrând aerul alveolelor pulmonare / şi aerul fiecărui cavou / plin de umezeală / şi 
mirosuri apocaliptice (…) /moartea este singurul geniu /în umplerea tuturor spaţiilor goale 
/ dintre oameni şi îngeri / dintre cer şi pământ / dintre stele şi râurile negre / dintre toate 
lucrurile văzute şi nevăzute.”  
    Ionuţ Caragea cel adevărat se află în poemul  „O patrie şi un mormânt” – în care îşi dă 
întreaga măsură a simţământului patriotic care-l animă:  O patrie şi un mormânt -: 
„trăiesc durerea unei patrii/  ca într-un sacru legământ;/ printre ventricule şi atrii / acelaşi 
sânge curge – sfânt/ trăiesc, privirea mi-e departe,/ spre marea mea, spre răsărit; / trăiesc şi 
în această carte,/ de-atâtea versuri răstignit./ trăiesc aceeaşi melodramă / prin vise şi prin 
alte vieţi,/ ca plânsul unui dor de mamă,/  ca roua unei dimineţi./ trăiesc cu ochii şi cu 
gândul / la tot ce-a fost şi ce va fi; / trăiesc, când se termină rândul, / pe firul unei agonii./ 
trăiesc blestemu-nstrăinării / prin alte lumi rătăcitor;/ necunoscut sau dat uitării…/ pe care 
limbă vreţi să mor?” 
 Este o superbă poezie patriotică în care răzbate, cum altfel? dorul şi înstrăinarea 
de meleagul în care a văzut lumina. Versul care-l răstigneşte este, de fapt, dorul, 
neliniştea, chemarea rădăcinilor pe care le înţeleg  şi le simt aproape  cei plecaţi departe. 
 Metafora unui guru înţelept oriental, creator de şcoală şi modelor de discipoli 
(care şi-a pierdut memoria!!!) duce cu gândul la o lume rătăcită, bolnavă, care şi-a 
pierdut reperele morale, reperele de conştiinţă, a încurcat   cărările, se află-n răscruci şi 
orbecăie-n ceaţă, caută  în cu totul altă parte sensul vieţii şi nu găseşte aproape niciodată 
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răspunsul. De aici, angoasa, anxietatea, care duc, inevitabil, la paranoia, la schizofrenie, 
debusolare, confuzie, rătăcire totală, aşa cum trăim azi, îndeobşte.Şi până la filozofiile 
orientului, ne-am pierdut sensul creştin al propriei mântuiri. 
 Titlul volumului este emblematic pentru lumea de azi şi pentru vremurile pe care 
le trăim şi-n care ne afundăm clipă de clipă, ca-n labirintul vegetal plin cu plante 
ornamentale uriaşe, estetice şi ucigătoare care-şi întind tentaculele şi ne sugrumă. 
 O viziune sumbră  şi lucidă asupra prezentului şi în chip deosebit, asupra 
viitorului, ceea ce sporeşte angoasa. Doar luminişul iubirii ne mai poate salva. 
 Ionuţ Caragea este un poet de sorginte romantică, dansând pe gheaţa artificială a 
lucidităţii. El nu are timp de admirat şi de pictat peisaje-n cuvinte frumoase. Existenţa 
lui e în continuă stare de urgenţă şi de legitimitate. El se apără scriind, se apără prin 
cuvânt de Cuvânt,  de monştrii urâtului, de întuneric, de insomnie, de răceală şi de frică 
de moarte, îşi ia gardă de corp tot Cuvântul, şi când toate măsurile de precauţie au fost 
luate, constată că e un luptător  cu propriul cuvânt care stă la pândă şi-i măsoară orice 
mişcare. Toate stihiile sunt răscolite şi omul stă singur împotriva lor. E vorba şi aici de 
opera care-şi devoră autorul, de personajul care-şi ucide creatorul, ca-n atâtea filme de 
ficţiune. Trebuie să ştii să stăpâneşti la perfecţie arta disimulării, a îngenuncherii şi 
supunerii cuvântului care uneori e atât de puternic încât poate da naştere şi poate ucide. 
Se pare că în această încleştare, când poetul când cuvântul ies învingători. Revolta 
cuvântului împotriva celui care i-a dat naştere este o temă recurentă şi foarte ispititoare 
pentru scriitori. 
 Între apărare şi ofensivă nu prea e timp de gândire. Trebuie acţionat cu 
discernământ şi abilitate. Şi, în cele din urmă, constaţi cu surprindere că nici un 
deznodământ nu s-a produs din pricina cuvântului, nici un dezastru. E doar un semnal 
de alarmă, că trebuie să închei pactul şi să obţii o pace vremelnică cu acesta, să ţi-l faci 
aliat, luptând pe aceeaşi baricadă.  
 Cu toată luciditatea lui, Ionuţ Caragea se descoperă adeseori aşa cum e, când se 
priveşte-n oglindă, nu aşa cum îl privesc cei mai mulţi: el e un romantic cu o aprigă 
nevoie de tandreţe. 
 Uneori  poetul se simte dezarmat în faţa cuvintelor care se materializează şi tind 
să-şi impună voinţa, să-l dirijeze; alteori simte că nu are destule argumente „ca să-mi 
exprim toată tăcerea, toată lipsa ta”. 
 Stilul aforistic din poezia Fidelitate duce cu gândul la străfulgerările de blitz 
nipone sub formă de haiku sau tanka, ori alte forme tradiţionale de poezie, chiar dacă 
nu păstrează rigoarea formală: 
 „merg cu umbra mea/ câine cu limba/ tăiată”; 
 „nici un cuvânt/ nu ne ameninţă dragostea”; 
 „vântul vorbeşte/ cu pietrele/ despre secretul/ apei curgătoare”; 
 „în amurg/ moartea/ îşi potcoveşte/ fiarele”  - acestea sunt doar patru secvenţe de 
stampe nipone. 
 Şi o invenţie, pe cât de nostimă, pe atât de originală în Poezeul cuvântului: „eu 
creez poezia / mai întâi în imaginaţia mea /  ruptă din coasta unui gând/ apoi în 
măruntaiele mele/  amestecată cu sânge şi durere /  apoi născută pe gură / ca un fluture 
ieşit din stomac / eu /  poezeul cuvântului /  creez / poezia”. 
 Despre lupta poetului cu armata cuvintelor, Ionuţ Caragea dă mărturie că nu e 
uşoară şi nu e de scurtă durată, ci e o încleştare  pe viaţă şi pe moarte, o luptă surdă, 
folosind fel de fel de arsenale, tactici şi strategii, pe teren deschis, în prima linie a 
frontului şi uneori în acel ţinut al nimănui, noland,  unde nu se găseşte ţipenie şi unde 
poţi cădea retezat de un glonţ rătăcit, venind din tabăra adversă. Pentru că la mijloc 
este o redută greu de câştigat: nemurirea. 
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 Poetul, veşnic treaz, veşnic la datorie, cu arma în mână, luptă corp la corp cu 
aceşti combatanţi cât frunză şi iarbă, iar ca să se apere nu are decât „mintea la pândă cu 
rana deschisă”: 
 „Stau cu mintea la pândă cu rana deschisă/ ca o floare carnivoră/ cuvintele trec 
prin sângele meu vin la sufletul meu/ să se-mbogăţească de sensuri/ iar eu lacom le-nchid 
printre vintre/ visând nemurirea/ dar cum să rezist cuvintele strigă lovesc/ îşi cer înapoi 
libertatea / mă lupt cu preţul vieţii mă lupt / fie-i pagina uşoară poemului/ pe care tocmai l-
am ucis” (Visând nemurirea). 
 Aceasta este o adevărată mărturie de credinţă literară despre misiunea poetului 
şi despre jertfa de sine în slujba patriei sale, Poezia, la fel cum odinioară, Nichita 
Stănescu a spus: „Limba română este patria mea”. „A scrie în limba română este ca o 
duminică”. 
 Tema fundamentală a vieţii şi a morţii, abordată în mai toate poemele, este de 
natură să-l preocupe  cât se poate de serios pe Ionuţ Caragea şi o tratează ca atare, cu 
cea mai mare responsabilitate: „Niciodată nu luăm moartea în serios: „niciodată nu luăm 
moartea în serios / această prezenţă invizibilă / care ne locuieşte în fiecare clipă / oricât de 
pustii ar fi vieţile / ca nişte străzi pe care doar praful mai circulă / ne dăm întâlnire cu 
umbrele / şi mergem împreună în întâmpinarea dezastrelor / ajungem să credem că singura 
iubire / a fost să ne doară ceva / un semn divin o judecată cu porţile sărutului închise /  
niciodată nu luăm moartea în serios /  fiorul acela ce trece prin şira spinării / ca o cădere 
în gol în propriul vis / în clipa aceea când atingem pământul / şi totul se cutremură / chiar 
şi pământul dinăuntru / mergem încolonaţi oameni şi umbre / fiecare ne dorim să fim 
altceva / într-un final şi unii şi alţii / suntem îngeri şi păsări negre / pe cerul din gura unui 
mort celebru” . 
 De altfel, temele filozofice şi psihologice abundă în lirica  acestui poet de excepţie: 
fiinţa, mirarea, teama, dihotomia umbră-lumină, cu accentul pe umbră,  vidul şi visul şi 
marginea visului, amintirea, materia, timpul ş.a. 
 Întrebarea-paradox pe care şi-o pune poetul este: „fragilitatea fiinţei mi-o sprijin/ 
de-un mare semn de-ntrebare:// oare teama de vid / e mai adâncă / decât vidul din mine? 
(/? poem inspirat din Echilibru  de Viorel Zegheru). 
 Pentru ca în final, după scufundarea în vârful picioarelor în „puţul fără fund” în 
„consistenţa materiei”, poetul să constate: „la gura timpului liniar/ sângele meu/ se varsă 
într-o mare de linişte” (/? Poem inspirat din Echilibru  de Viorel Zegheru). 
 Ionuţ Caragea îşi închipuie propriul poem ca pe un tren personal „cu locuri la 
geam”  unde urcă oameni şi „împart o bucată de vreme” – şi coboară zâmbind cu 
speranţa că poate se vor mai întâlni  undeva-cândva şi pe el însuşi ca pe un impegat de 
mişcare schimbând acele la macaz la  „poemul meu ca un tren al întoarcerii/ un bătrân 
întrebând controlorul / de oraşul acela mic dintre munţi / de prima sa dragoste // poemul 
meu… î n d e p ă r t â n d u – s e / destin şerpuind prin orizontul lacom / şi totuşi nimic nu 
este pierdut / mai există trenuri rapide / ce trec prin vămile cerului // şi eu cel care unge 
roţile cuvintelor grele / cel care aşează şinele / pe drumuri neştiute de hoţii de trenuri // 
poemul meu ca un tren flămând de timp şi distanţe / accelerează neobosit // şi eu cel care se 
opreşte mirat / la ţărmul unei eternităţi fără trenuri…” (Poemul meu ca un tren). 
 Un frumos poem despre gramatica vieţii este scris în stil clasic şi relevă, din nou, 
crezul artistic al poetului care emite supoziţii „cu sânge de poet”:e viaţa şi subiect şi 
predicat / e punctul o cădere de cortină /şi noi suntem cuvinte de duzină /mergând pe-un 
curs firesc… premeditat / e viaţa şi adverb şi complement /e verbu-n care cercul se închide / 
şi noi suntem mirarea ce desfide / fatalitatea timpului prezent /e viaţa substantiv şi atribut 
/e numeral, pronume şi articol /şi noi suntem în viaţă… ce ridicol! /le ducem grija celor ce-



 142 

au trecut /e viaţa adjectiv şi epitet / conjuncţii, interjecţii, prepoziţii… /iar noi suntem pe 
pagini supoziţii /ce se emit cu sânge de poet” (Supoziţii). 
 Nostalgia indusă de amintirea oraşului copilăriei e prezentă în poemul Abadonat: 
„ofrandă e gândul acesta viu/ într-un ritual al uitării”. 
 Singurătatea e şi ea o temă predilectă în lirica lui Ionuţ Caragea şi atunci, până şi 
cuvintele par de prisos şi poetul le-ar înlocui cu puritatea unei lacrimi de copil. 
 „vine o vreme când zeul singurătăţii / coboară din paradisul cuvintelor  suspendate / 
răsfoieşte cărţile ca şi cum ar avea nevoie de suflet // şi mai vine o vreme/ când vrei să dai 
foc tuturor cărţilor / să priveşti o lacrimă cum curge pe obrazul/ unui copil şi să-i oferi 
sufletul tău / ca o batistă curată” (Alfabetul de oase al morţii) – Excelent spus! Subscriem. 
 Trăirile autentice ale lui Ionuţ Caragea sunt atât de adânci şi pilduitoare încât  s-
ar putea aplica oricăruia dintre noi. Şi cu toate  că sunt personale, în ele te regăseşti şi 
asta-ţi face bine, te motivează în continuare, ştiind că altcineva îţi trăieşte propriile stări 
şi tu le trăieşti pe-ale altcuiva. E o empatie firească, un fel de feed-back care se verifică 
între poet-cititor-poet şi iar cititor. 
  Şi aceasta pentru că adevărurile rostite sunt foarte simple şi în inima lor se 
regăseşte miezul inimii noastre: 
 „timpul se măsoară de la un cuvânt la altul / între cuvinte viaţa este la fel ca 
mortarul/ astfel se înalţă zidul dintre omul singur şi restul lumii / din când în când se ridică 
poarta grea / şi trec caravanele foamei // o atmosferă apăsătoare / ca şi cum  cineva ar pune 
impozit pe suflet / respiraţii din ce în ce mai greu de plătit / sângele trimis să inspecteze 
terenul / umbra ajunsă cu cuţitul la os” (Umbră ajunsă cu cuţitul la os). 
 E cel puţin ciudat cum  Umbra îşi află loc preponderent în lirica lui Ionuţ 
Caragea, în mai mare măsură decât Lumina şi aceasta pentru că Lumina se poate 
dobândi cu mult mai greu şi e de aceea, mai jinduită.  El le-a ridicat umbrelor un 
monument, e vorba desigur, de statui, de monumente, de chipuri de piatră, dar iată că, 
spune poetul: „nimeni nu varsă o lacrimă / la monumentul umbrelor” (Monumentul 
umbrelor). 
 Un poem admirabil este şi Casa cuvintelor,  care merită citat integral pentru 
dezvăluirea tainicului laborator de creaţie al autorului:  
 „numai poetul ştie câtă singurătate şi câtă tristeţe /este în casa cuvintelor sale /doar 
moartea suflă prin crăpăturile pereţilor / scrâşneşte când poetul păşeşte pe scări /sau când 
deschide vreo uşă /în timp ce chipuri mint în oglinzi şi femei /îmbătrânesc în portrete pe 
holuri întunecoase / numai poetul ştie când frigul pătrunde /în casa cuvintelor sale /  când 
inima i se strânge într-o poemă şi-aşteaptă /sosirea primăverii / odată cu cel mai vestit 
cititor /doar moartea albă scrâşneşte sub tălpile celor curioşi / grăbiţi să vadă chipul celui 
ce doarme /în marmura crucii /numai poetul ştie câtă dragoste /este în casa cuvintelor sale 
/ când crengile bat în ferestre şi razele / soarelui timid înaintează prin istoria prafului 
/acolo din acel sâmbure de lumină / încolţeşte iluzia / numai poetul ştie câtă speranţă / este 
în casa cuvintelor sale/când zeii coboară prin vise cu dansuri /confeti şi măşti /acolo în 
carnavalul fericirii /şi moartea poartă o mască surâzătoare”. 
 Timpul şi aşteptarea – alte două personaje principale ale poemelor lui Ionuţ 
Caragea şi în poemul  Vânzătorul de ceasuri  poetul încearcă să explice cum „Negociem 
cu nimicul şi devenim pietre / e şi asta o afacere până la urmă” (…) Ceasul biologic merge 
la fix / nu degeaba am spus că fiecare om / este o rotiţă din pântecul marelui timp / acolo 
unde timpul timp / acolo unde timp / acolo unde / unde” -  şi acest rafinat joc repetitiv cu 
accentul pe ultimul vers, sporeşte emoţia. 
 Ionuţ Caragea – lucidul romantic şi teribil nu se poate ascunde printre movilele 
de cuvinte ca nişte ochi străbătând  întunericul „de dragul jocului / de-a v-aţi ascunselea / 
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printre absenţe cu strigăte disperate  / cu ecoul întemniţat într-o bătaie de inimă” 
(Extemporal). 
 Şi iată ce ne dezvăluie poetul: 
 „în copacul sângelui meu înfloreşte o inimă / fructul dă în pârg / aşteaptă să fie 
muşcat / nimicul îşi croieşte  drum ca un vierme / prin carnea fragedă / femeile dorm / în 
cele patru morminte” (În copacul sângelui meu…) 
 Şi în final, o declaraţie şocantă în poemul Anticipez o mişcare: 
 „scrisul este impredictibil şi rece / se hrăneşte cu timp şi cunoaştere / îl privesc 
şerpuind prin infinitul alb / şi-mi cobor urmăritorul condei // dacă încerc să anticipez o 
mişcare / se-nalţă şi îşi scuipă veninul / drept în ochii mei / orbindu-mă pentru o vreme”. 
 Nu e deloc adevărat, aşa cum afirmă autorul, că scrisul său este impredictibil şi 
rece. E mai degrabă vorba despre terapie prin scris împotriva morţii, mici fragmente 
autobiografice dintr-un eseu despre autocunoaştere. 
Ideatica sa este îmbogăţită de exerciţiu şi experienţă personală, de rafinament stilistic, 
pe care, fără parcimonie, poetul o împărtăşeşte. Sinceritatea este apanajul universului 
său liric, o sinceritate uneori crudă, frustă, care face bine ca un duş rece, vivifică şi 
înviorează. Ea scoate din lâncezeală trupurile şi sufletele molcuţe, le scutură şi le trimite 
în recunoaştere pentru a reconstitui lumea, aşa cum el a cunoscut-o şi nu aşa cum a 
devenit acum în faţa privirilor şi a simţurilor noastre. 
 Limbajul metaforic elevat şi subtil, propriu scrierilor sale, are darul de a uimi şi 
a stârni controverse. Uneori ai senzaţia că asişti la o dedublare, că poetul operează 
asupra lui însuşi incizii pe masa de vivisecţie şi totodată descrie cu minuţie toate stările 
prin care trece, la fel cum scriitorul maghiar Karinthy Frigyes şi-a radiografiat maladia 
din creier şi şi-a descris toate stările şi operaţia pe creier în cartea: „Călătorie în jurul 
craniului meu”. Şi face acest lucru pentru a-şi exorciza propria temere de finalul 
implacabil, în felul acesta trăind scanat pe computer, apoi pe calc în oglindă propriul 
sfârşit, pentru a se obişnui cu ideea nefiinţei, a nemişcării. 
 Oricum ar fi, poemele volumului Guru amnezic  oferă o perspectivă lirică 
specială, de excepţie asupra vieţii, cu intrări şi ieşiri provizorii, dintr-un labirint vegetal 
numit existenţă, spre luminişul de unde survine fiinţa, acelaşi în care, la timp potrivit, ne 
vom întoarce. 
 Intensitatea trăirilor sale, dublată sau nu de o imagistică pe măsură, e de natură 
să ne confere o temă de meditaţie, un răgaz al gândirii şi o stare de confort interior pe 
care doar poezia de calitate ţi-l pot dărui. 
 Dar câte meandre stilistice sunt necesare pentru a construi acest pod de imagini 
care traversează o apă, doar poetul poate spune, sau nici el.  
 Mai curând, să lăsăm inefabilul să  vorbească în  locul nostru… 
 De multă vreme n-am mai avut privilegiul de a lectura o carte atât de complexă, 
de întreagă, de originală şi într-un cuvânt: remarcabilă! 
 
18 decembrie 2009 
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PROFIL SPIRITUAL 
 

IOANA STUPARU – UN SPIRIT DESCHIS CARE-ŞI ÎMPARTE 
AVERILE ÎN RĂSPÂNTII 

 
 
 Scriitoare de largă respiraţie, publicistă şi romancieră, dar şi autoare de proză 
scurtă, exeget literar şi poet, Ioana Stuparu continuă să ne uimească prin generozitatea 
şi delicateţea sufletului său neasemuit. Ea este scriitoarea care  nu ar frânge trestia şi nu 
ar sulfa în mucul de lumânare, pentru a nu le pricinui vreo neplăcere, este persoana 
căreia îi repugnă disputa şi goana după merite, distincţii  şi trofee. Ea scrie asiduu, 
tenace, smerit, dintr-o necesitate lăuntrică şi nu concepe scrisul decât ca pe o terapie 
freatică, menit să-l edifice pe om şi să-l îmbunătăţească.  
 De la scrierile ample, generoase, analitice cum au fost,  romanul-trilogie Oameni 
de nisip  şi scrierea profund spirituală Clipa de Lumină,  Ioana Stuparu poate trece la 
proze de respiraţie scurtă, aşa cum sunt cele din Grădina care s-a suit la cer, ori la 
chintesenţializarea ideii în poeme şi sonete admirabile. Ea a ales acum  calea exegezelor 
şi cronicilor literare, a portretelor şi a reportajelor omagiale, dintr-o generozitate 
firească, pentru că aşa-i dictează sufletul său genuin, să fie Lumină pentru toţi, 
nutrindu-se, totodată din Sfânta Lumină neînserată. Ea a ales acum un titlu cât se poate 
de sugestiv: “Cuvinte de mătase” – cronici literare, exegeze, portrete, omagii, pentru că 
vorbele Ioanei Stuparu, sunt toate precum mătasea sidefie a unui crin presat  pe obrazul 
păsării poemului. Ea nu vociferează, nu-şi trâmbiţează ideile, nu se ceartă (exclus!!!) ci 
şopteşte tainic ceea ce are de spus. Şi şoapta ei este ca o mângâiere, ca un alint, ca un 
balsam pentru ceilalţi. Aşa îi dictează firea ei blândă, serafică, generoasă şi cât se poate 
de caldă. 
 Ioana Stuparu ştie să-şi construiască discursul epic în aşa fel încât, nimic nu 
lipseşte şi nimic nu e de prisos. 
 Ea merge la esenţe, punctează, ţinteşte, vede cu ochiul inimii, ceea ce e de văzut, 
aude cu urechea specială ceea ce e de auzit şi simte atingerea Duhului deasupra 
creştetului fiecărui autor în parte. Ioana Stuparu este o om ales de Dumnezeu ca să 
împrăştie în jur Lumina care face parte din sine. Ea percepe Lumina ca pe o Fiinţă 
scumpă. Ioana poate fi numită  şi fiica Luminii totodată, depozitara ei, o simbioză 
absolut necesară vieţii. 
 Cu un axis moral ireproşabil, autoarea de faţă ne destăinuie gândurile sale 
şoptite, ori gânduri şoptite de cărţile pe care le consideră prietenii ei de nădejde, într-o 
lume care şi-a ales altfel de repere, în nici un caz cele spirituale. Ea luptă cu armele albe 
ale rugăciunii, îngăduinţei, toleranţei, înţelegerii, păcii, răbdării şi bunei-cuviinţe şi ne 
îndeamnă şi pe noi să descoperim Adevărul şi Frumosul în orice lucru ori fiinţă de pe 
pământ, făcute de Creatorul a toate. 
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 Fără doar şi poate că, fără Dumnezeu, Ioana nu concepe nici măcar răsăritul 
unui fir de iarbă ori pâlpâirea de aripi a unui fluture. Toate de acolo încep şi se revarsă 
de unde au purces… 
 Înarmată cu arsenalele Iubirii de semeni, cu virtuţile cele mai înalte, ea comunică 
firesc confraţilor, din rodul trăirilor şi gândirii sale spiritualizate la maximum, fără a ne 
soma să o urmăm, ci doar îmbiindu-ne cu bunătăţile alese ale duhovniceştilor daruri 
primite de ea însăşi, la care doreşte să ne facă părtaşi. 
 Parcurgem alături de această femeie admirabilă, file de carte înscrise pe azurul 
privirii şi apoi, constatăm că ne-am molipsit de neprihana cu care ea priveşte lucrurile. 
 Ea ne poartă în Capitolul I al lucrării de faţă, intitulat sugestiv: Însemnări din 
şoaptele cărţilor,  pe meleagul mirific al literaturii de bun gust şi de calitate, alături de 
autori precum cărturarul enciclopedist Artur Silvestri (Memoria ca un concert baroc; 
Modelul Omului Mare;) Melania Cuc, scriitoare şi publicistă, redactor la revista Agero, 
(Femeie în faţa lui Dumnezeu; Miercurea din cenuşă); cutreieră alături de Artur Silvestri 
în cartea subsemnatei (Acasă în Paradis;) ori alături de Nichita Stănescu – în volumul 
omagial al semnatarei acestor rânduri, 99 de anotimpuri fără Nichita,  este prezentă 
împreună cu Traianus la miracolul  poeziei Când s-au fost spus îngerii,  culege impresii 
Dintr-un timp al regăsirii  împreună cu Florica  Gh.  Ceapoiu, Printre crini şi albe 
turnuri,  ale aceleiaşi autoare, culege Fagurii sălbatici  împreună cu Marian Dumitru,  dă 
o fugă până-n localitatea natală Mârşani de care nu s-a dezlipit sufleteşte nici o clipă,  ca  
să citească Monografia,  scrisă cu har şi pricepere de Dumitru Dan şi Ana Maria 
Rădescu, ne ia însoţitori de încredere  ca să ne împărtăşim din Semnele vremii. Gânduri 
şoptite către Fratele Gavriil de la Ceahlău, de către cărturarul român din America – 
Alexandru Nemoianu,  ne face martori la Moartea meduzei  cu Radu F. Gurău,  ne 
dezvăluie anumite Pergamente  în poemele româno-albaneze ale lui Sorin Arbănaş şi ne 
arată Scaunul harului, descoperit de Titina Nica Ţene. 
 Volumul II, numit frumos Am cules petale albe din tainele condeierilor, este 
hărăzit de autoare acelor întâlniri de neuitat cu scriitorii şi poeţii, de la Biblioteca 
Metropolitană “Mihail Sadoveanu”,  clipe de neşters din memoria Ioanei Stuparu.  
 Ea ne face cunoştinţă cu personalităţi de marcă ale culturii româneşti, oferindu-
ne crâmpeie din acele seri de neuitat când s-a înfruptat din opera distinsei scriitoare şi 
traducătoare  Paula Romanescu, când a gustat din picăturile de har ale lui Florentin 
Popescu, ale lui Ion Murgeanu, Marin Codreanu, Dumitru Bălăeţ, Nicolae Grigore 
Mărăşanu şi  în final ne face spectatori ai unei memorabile Seri de Poezie în 15 
decembrie 2008, înmiresmată de colindele şi cântecele sacre vestitoare ale Naşterii 
Sfinte. 
 Capitolul al III-lea, V-am fost alături trup şi suflet, foarte edificator prin titlul său,  
este ales de autoare pentru a ne prezenta lansările de carte care au avut loc la Biblioteca 
Metropolitană sau Librăria Mihail Sadoveanu: “Conspiraţii celeste” -  de Victoria 
Milescu; cele ale Gabrielei Zăvălaş Anghel, cartea “Lumea lui Alex” – a Oanei Luiza 
Grosu; un portret artistic  al Melaniei Cuc – scriitor şi pictor, o “Reflecţie asupra 
Romanului Minimalist al scriitorului Dimitrie Grama,  “Însemnări despre scriitorul Doru 
Popovici,  ale lui Eugen Cojocaru, şi în rest, însemnări şi impresii omagiale foarte 
profunde şi devotate, în chip deosebit despre  Albumele memoriale “Frumuseţea lumii 
cunoscute”  şi Mărturii tulburătoare;  un Memorial Artur Silvestri – Cuvântul scris va 
dăinui, la Librăria Mihail Sadoveanu, Artur Silvestri la Târgul de Carte Gaudeamus,  In 
memoriam – Mărturii tulburătoare – la Cenaclul Perpessicius; Concert – In memoriam 
Artur Silvestri, un reportaj memorial Rugă de pe Muntele Ceahlău pentru Artur Silvestri,  
precum şi memorialele  Olimpiu Radu   şi Dumitru Bălăeţ. 
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 Bine alcătuită şi structurată tematic, cartea Ioanei Stuparu ne aduce în memorie 
personalităţi de excepţie, cărţi de excepţie, gânduri luminoase şi pline de har, ca şi 
persoana care le-a rânduit în aceste pagini. 
 Scrise cu  bun simţ, cu dăruire totală, cu dragoste şi respect faţă de toţi semenii, 
dar în chip deosebit, faţă de cei care şi-au închinat viaţa scrisului, aceste însemnări îşi 
pot găsi locul  în orice antologie şi dicţionar al personalităţilor culturale româneşti şi 
universale, graţie scriitoarei Ioana Stuparu. 
 
 
12 decembrie 2009 
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RENAŞTEREA UNUI  CENACLU  PENTRU TOATE VÂRSTELE   
 

VITRALII DE ZĂPADA MEMORIEI. 
 

 Evocare:  PORTRETUL POETULUI ION CHIRIC 
 
 
 Este ştiut, gălăţenii au acest merit că-şi cinstesc valorile  şi personalităţile 
culturale, după ce aceştia trec în umbra Luminii veşnice.  
 Au trecut mai bine de zece ani, de când omul de cultură, poetul, jurnalistul, 
redactorul, editorul Ion Chiric,  a plecat grăbit, prea grăbit de lângă noi, să editeze în 
cer, Cartea îngerilor. Aproape că nu e om de litere în urbe să nu-l fi cunoscut şi îndrăgit 
pentru generozitatea şi bunătatea lui proverbiale, pentru cărţile pe care le-a lăsat 
moştenire, pentru miile de articole şi reportaje pe care şi-a lăsat semnătura, ca ziarist la 
Agerpress, la cotidianul local, sau la Revista „Acţiunea”, ori la revistele literare centrale, 
unde apărea frecvent cu  pagini întregi de texte şi grupaje de versuri  proprii, care 
făceau cinste culturii şi literelor gălăţene. A fost un vrednic promotor cultural în toate 
domeniile, dar mai cu seamă, al literaturii, formator de talente, iniţiator de programe 
cultural-artistice de marcă şi cu răsunet în lumea artistică. 
 În căuşul memoriei încă mai  păstrăm cu evlavie şi pietate amintirea lui 
luminoasă. Cât timp? Câţi scriitori, poeţi, pictori, actori n-au plecat dintre noi şi acum 
se aşterne zăpada pe numele lor, îndeobşte? Cine-şi mai aminteşte de poetul Ion 
Trandafir, de pictorul Vasile Onuţ, de actorii Mihai Mihail, Stela şi Lucian Temelie, de 
jurnalistul de excepţie Corneliu Mihăilescu,  de atâţia oameni care şi-au închinat viaţa 
scenei, cuvântului, artelor plastice? Uneori, familiile mai fac ceva pentru cei dispăruţi, 
un catalog, o carte, un spectacol omagial, un concert în memoria artistului… E de 
ajuns? Oamenii uită foarte lesne…Nimeni nu e de neînlocuit. Cu toate acestea, există 
persoane care nu pot fi înlocuite cu nimeni. Locul lor rămâne liber. Un gol care acuză 
posteritatea. Un loc de neumplut, dureros care ne sărăceşte în spirit. 
 Ce am putea face? Cu ce arme să luptăm împotriva uitării, acest duşman perfid 
care se infiltrează cu persuasiune, ştergând tot ce-a fost bun şi frumos din viaţa noastră? 
În ultimii ani, au plecat atâţia oameni de valoare!... Din ce în ce mai rari sunt cei dispuşi 
să le perpetueze memoria în acte de restituire artistică şi moral-creştinească. 
 Un astfel de act este reînfiinţarea la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi, a 
Cenaclului literar-artistic „Ştefan Petică”, sau Şcoala de Frumos,  care a funcţionat aici, 
câteva zeci de ani şi a propulsat talente de toate vârstele şi în aproape toate domeniile 
culturii şi artei. 
E vorba, desigur,  de vechiul cenaclu „Ştefan Petică” – existent aici încă din anii ’70, 
unde se întruneau şi expuneau creaţiile un mare număr de scriitori, deveniţi astăzi de 
notorietate, unde susţineau programe artistice, (îi ajuta şi Instituţia culturală – cu o sală 
de spectacole încăpătoare!) – ori la emisiunile radiofonice şi televizate ale programelor 
centrale şi locale. 
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 Dovadă că aceste lucruri sunt necesare pentru generaţiile de acum, dar mai ales 
pentru cele care ne ajung din urmă,  sunt iniţiativele cu adevărat remarcabile ale 
renumitei animatoare şi promotoare a culturii româneşti în ţară şi peste hotare, poeta şi 
publicista Angela Baciu care ne uimeşte de fiecare dată, cu câte o manifestare de 
anvergură în care poeţii, scriitorii, cineaştii, artiştii fotografi,  interpreţii, pictorii şi 
oamenii de teatru, îşi dau întâlnire într-un cadru organizat şi petrec ceasuri de neuitat, 
într-o perfectă comuniune de spirit, recreându-se şi dovedind că arta şi cultura, 
îngemănate, pot fi adevărate medicamente binefăcătoare  pentru orice suflet.  
 Recent, în data de 22 ianuarie 2010, într-un astfel de cadru generos, în pofida 
gerului de afară, s-a desfăşurat şedinţa de constituire a noului cenaclu gălăţean de arte 
şi literatură, cu sediul la Casa de cultură a sindicatelor,  cenaclul purtând numele  
regretatului poet Ion Chiric, pentru a-i duce mesajul mai departe şi a promova noi 
talente în spaţiul danubian, care pot, cu muncă şi talent, să se afirme în vastul domeniu 
cu creaţiile lor. 
 Adevărată oază de cultură şi spiritualitate, cenaclul polarizează în jurul său 
scriitori consacraţi, artişti profesionişti, dar şi condeie tinere, pe cale de afirmare care 
găsesc aici un climat propice desfăşurării în timp a aspiraţiilor lor, ba chiar şi al 
debutului în diferitele reviste, ziare şi site-uri de promovare, în diferite concursuri 
literar-muzicale, ori în culegeri şi antologii de literatură şi arte plastice, realizate în timp 
de către redactori şi editori recunoscuţi în aceste domenii. 
 Manifestarea inaugurală, a fost peste orice aşteptare, pentru că a întrunit 
creatori din toate generaţiile, scriitori consacraţi dar şi tinere talente de la Şcoala 
gimnazială nr. 28 – „Mihai Eminescu” din Galaţi, veniţi anume să se bucure împreună 
că oraşul lor are din nou un cenaclu de prestigiu unde-şi pot manifesta aspiraţiile 
creatoare. 
 Manifestarea a fost şi un prilej de cinstire a doi dintre scriitorii Galaţiului, recent 
sărbătoriţi cu prilejul zilei de naştere, scriitorul şi jurnalistul Victor Cilincă şi poetul 
Valeriu Valegvi, ambii membri ai filialei Galaţi-Brăila a U.S.R. 
 Aceştia au fost felicitaţi, li s-au acordat diplome de merit pentru promovarea 
culturii şi au primit flori din partea Casei de cultură şi din partea tinerilor creatori de la 
şcoala Mihai Eminescu. 
 Manifestarea s-a bucurat şi de prezenţa reprezentanţilor Bibliotecii judeţene 
V.A.Urechia, instituţie  care nu pierde nici un prilej de a se afla în mijlocul 
evenimentelor culturale ale urbei, dar şi de prezenţa jurnaliştilor locali şi a altor poeţi şi 
scriitori, care au ţinut să-l omagieze în felul acesta pe omul, poetul, jurnalistul, editorul, 
preşedintele  Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, în perioada respectivă, 
directorul Editurii Porto-Franco, până la data când s-a îmbolnăvit şi a plecat discret 
dintre noi. 
 Evocările făcute de cei prezenţi au fost emoţionante, încărcate de căldura din 
zăpada memoriei, unde au încolţit ghioceii aducerilor aminte. 
 Poeta Angela Baciu a dat citire în mai multe rânduri paginilor memoriale din 
cartea omagială OM FĂRĂ TIMP  - ION CHIRIC, apărută la Editura Eminescu, 
Bucureşti, 2000, la iniţiativa familiei poetului şi a unui grup de scriitori inimoşi care l-au 
cunoscut şi iubit. 
 Un gest meritoriu  de pietate şi restituire a imaginii unui om de cultură al 
Galaţiului, dar şi al ţării şi al lumii. 
 Cartea cuprinde o serie de mărturii ale celor care au avut tangenţă într-un fel sau 
altul, fie la ziar, fie la editură, fie la Cenaclul „Ştefan Petică” pe care Ion Chiric l-a 
condus cu dăruire maximă, vreme de câţiva ani.  
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 Manifestarea omagială şi de  (re)constituire a vechiului cenaclu, care astăzi îi 
poartă cu demnitate numele lui Ion Chiric are şi o altă semnificaţie, la fel de importantă 
ca şi evocarea acestei personalităţi, este un semn de întoarcere la valorile autentice şi 
într-un fel la normalitatea de care oamenii simt atâta nevoie în vremurile noastre tulburi 
şi prea puţin prielnice pentru cultură şi artă. 
 Scriitorul Ion Chiric a fost unul dintre cei care au luptat în perioada imediat post 
revoluţionară pentru înfiinţarea Societăţii Scriitorilor „Costache Negri, a editurii şi 
revistei „Porto Franco” activitate în care s-a implicat total şi s-a dăruit cu credinţă şi 
iubire, ajungând să se identifice cu aceste două instituţii culturale. 
 El a fost un adevărat mentor al generaţiei sale, dar şi al generaţiei tinere care au 
văzut în el un model de comportament, o demnitate cum rar întâlneşti şi un 
profesionalism fără cusur. 
 Personal l-am cunoscut ca om de cultură prin intermediul cenaclului „Ştefan 
Petică” pe care-l frecventam cu sfinţenie, săptămână de săptămână în perioada anilor 
’80-’90, în calitate de proaspăt debutantă, iar el în calitate de preşedinte al acestui forum 
cultural, apoi, în calitatea sa de director al Editurii Porto-Franco, unde am apelat cu 
încredere, pentru a mi se publica trei cărţi. 
 Ca redactor, lector şi editor de carte, apoi ca director al Editurii Porto Franco, 
Ion Chiric mi-a publicat câteva din cărţile mele scrise în acea perioadă: „Primăvara face 
pozne” – versuri pentru preşcolari şi şcolari mici; „Dioptrii pentru suflet” – poeme 
spirituale;  şi „Cartea cu îngeri” – poezii şi rugăciuni pentru copii. Perioada în care am 
lucrat împreună pe textele manuscriselor, ca şi perioada când frecventam cenaclul 
amintit, este cea mai rodnică din toată activitatea mea literară, pentru că o asemui cu 
urmarea unei veritabile Şcoli de Literatură, aşa cum exista în Bucureşti prin anii ’60, 
şcoală a talentelor care ni i-a  dat printre alţii,  pe Nichita Stănescu şi multe alte nume 
care astăzi sunt consacrate şi nu mai au nevoie de nici o prezentare. Că cenaclul este o 
şcoală de literatură şi artă, asta se ştie; iar cei care-l frecventează sunt elevi silitori care 
învaţă aici  noţiuni de teorie literară, de semantică, de teorie a versificaţiei, de istorie 
literară şi multe alte lucruri pe care nu au cum să le înveţe decât în facultăţile de profil  
filologic, este un lucru ştiut. Dar mai este şi o şcoală a prieteniei şi a iubirii între spirite, 
sau aşa ar trebui să fie. 
 Fenomenul cultural din anii aceia s-a dovedit a fi unul foarte propice afirmării 
talentelor, dovadă numeroaselor cărţi care au apărut, nenumăratelor spectacole, 
emisiuni de radio şi televiziune, şezătorilor literare prin instituţii, întreprinderi, şcoli, 
oraşe şi sate, vizitarea unor case memoriale din judeţ sau din ţară, organizarea de 
concursuri şi festivaluri de poezie şi proză, editarea unor culegeri de literatură, de 
Antologii de poezie, proză şi publicistică şi multe alte iniţiative de valoare. 
 Nu e de mirare, aşadar, că, animatori precum Ion Chiric, Violeta Ionescu, 
George Bârligea, Paul Sân-Petru, Octavian Eniceicu, Pompiliu Comşa, Gelu Ciorici, 
Constantin S. Dimofte şi subsemnata, au condus astfel de grupări literare în cadru 
organizat, care le-a creat posibilitatea de a-şi manifesta talentul şi dăruirea în folosul 
culturii româneşti. 
  Aceste manifestări nu au dispărut cu totul, dar se realizează pe o altă treaptă, în 
cadrul Bibliotecii judeţene „V.A.Urechia”, sub forma Salonului Literar, condus de 
reputatul scriitor Theodor Parapiru, ori în alte locaţii de cultură, cum sunt Casa 
Corpului Didactic, fapt menit să ne bucure şi să ne ofere ocazii de petrecere a timpului, 
cât mai plăcut şi rodnic. 
 Viaţa  de cenaclu este o viaţă încărcată de emoţii şi de bucurii, este prilejul unei 
comuniuni de spirit în care oamenii diferiţi se întâlnesc în numele Literaturii române şi 
conlucrează într-o atmosferă plăcută, odihnitoare, stenică, creatoare, constructivă, la 
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zidirea unei Cetăţi spirituale româneşti, unde-şi înscriu numele ca la piciorul altarului 
unei biserici. 
 Disputa, invidia, polemica părtinitoare nu au ce căuta în aceste întâlniri 
spirituale pentru că, e un adevăr bine ştiut, este loc pentru toţi în Univers, sub acest cer 
şi pe acest pământ, care deocamdată ne ţine pe toţi. 
 Mai trebuie subliniat faptul că cenaclul literar este şcoala de care un tânăr are 
nevoie pentru formarea personalităţii sale complexe, pentru eliberarea de timiditate, şi 
pentru crearea unei atmosfere şi a unui climat de prietenie literară – atât de rar întâlnit 
astăzi, dar care în epocile trecute a rămas înscrisă în Istoria Literaturii româneşti, cu 
litere de aur. Şi sunt cunoscute atâtea exemple. 
 Revenind la manifestarea de evocare a personalităţii lui Ion Chiric, subliniem că 
au luat parte la aceasta, adevăraţii prieteni ai domniei sale, cei care îi sunt şi astăzi 
datori pentru generozitatea sa, pentru că i-a promovat şi le-a publicat cărţile la editura 
respectivă, pentru tot ce au învăţat de la el bun şi frumos. Printre aceştia s-a numărat, 
aşa cum am amintit: Victor Cilincă, Valeriu Valegvi, Paul Sân-Petru – care a oferit 
surprize, ca să dea atmosferei un plus de căldură: expunerea lucrărilor sale de sculptură 
în lemn şi un veritabil recital de mandolină cu care i-a încântat pe toţi cei prezenţi. Au 
mai fost prezenţi: Pompiliu Comşa, jurnalist, scriitor, doctorand în ştiinţe juridice, 
director al ziarului „Realitatea”, poetul şi jurnalistul Coriolan Păunescu, prieten cu Ion 
Chiric. 
 Deşi a ţinut să fie prezentă, soţia regretatului scriitor Ion Chiric, Elena Chiric nu 
a reuşit să ajungă din motive de sănătate, dar a trimis mesageri şi promisiunea că va 
participa la următoarele întâlniri de suflet. 
 Trebuie spus că şezătorile literare organizate în cenaclu, sunt bune prilejuri de 
primenire spirituală, de bucurie lăuntrică, de satisfacţie pentru că ai citit din creaţiile 
tale şi ai fost primit de public cu bunăvoinţă. Lecturile publice au acest rol, un fel de 
avanpremieră la un spectacol de gală pe care-l pregăteşti şi o confirmare a valorii 
creaţiilor tale. Cei care au privilegiul de a face parte din asemenea grupuri de creatori, 
se pot considera norocoşi că li s-a oferit prilejul de a se manifesta în toată splendoarea 
talentului lor creator şi nu stau acasă unde nu are cine-i asculta. De asemenea, 
confruntarea cu publicul iubitor de literatură este covârşitoare pentru un autor, în 
special pentru cel tânăr şi fără experienţa necesară unor astfel de manifestări. 
 Constituirea pe temelia veche a cenaclului „Ştefan Petică” – acum purtând 
numele poetului Ion Chiric – este o admirabilă iniţiativă a promotoarei culturale, poeta 
şi publicista Angela Baciu,  aşa cum am amintit, cea care a instituit în toamna anului 
trecut ciclul de manifestări în grădina de vară a Teatrului „Fani Tardini” intitulat 
sugestiv „Povestitorii de pe Strada Domnească”  şi cea care conduce „Atelierele de poezie”  
- care-i poartă numele,  iniţiatoarea unui şir nesfârşit de activităţi şi manifestări 
omagiale, evocative, sărbătoreşti cu scriitori, poeţi şi oameni de cultură din România şi 
din alte colţuri ale lumii. 
 De data aceasta, amfitrioana a dorit ca atmosfera intimă, caldă, prietenească 
legată de evocarea lui Ion Chiric, să rămână  înscrisă cu litere de neşters în sufletele 
noastre, drept pentru care, a oferit diplome de excelenţă pentru întreaga activitate şi 
pentru promovarea culturii, scriitorilor prezenţi, precum şi instituţiilor care sprijină 
astfel de activităţi, Bibliotecii „V.A.Urechia”, cotidianului „Viaţa liberă”, ziarului 
„Realitatea” şi reprezentantei Şcolii 28 „Mihai Eminescu, doamna bibliotecară Tănase 
Victoriţa, cea care i-a însoţit pe copii la manifestare şi nu în ultimul rând, soţiei poetului, 
doamna prof. Elena Chiric. 
 Spiritul poetului evocat a fost prezent în toată această după amiază de graţie şi 
ne-a dat imbold să oferim tot ceea ce aveam mai bun în noi. 
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 Amintirile au decurs firesc, dureros de cald şi cu o lacrimă de aducere aminte,  
strecurată pe furiş, în pauza dintre tăceri, şi mai ales, în pauza dintre cuvinte. 
 Rând pe rând l-au evocat, scriitorii Paul Sân-Petru, vechi prieten al maestrului 
Chiric, care a povestit asistenţei amintiri din perioada tinereţii lor literare, de la 
şezătorile pe care le organizau în comunele judeţului sau de la diferite manifestări la 
care au luat parte împreună. 
 În cuvinte cât se poate de vibrante el a spus despre prietenul său de-o viaţă: 
 „Nu pot însă să mă adresez acestei apuse existenţe altfel decât direct, ca de la o 
existenţă la alta. Aşadar, cred, IOANE CHIRIC, Nelule al nostru, că şi tu ai fi simţit la fel 
pentru un prieten, chiar şi pentru unul ca mine. Vulnerabilul este în noi, tendonul lui 
Achile migrează peste toată fiinţa, găsindu-ne punctul de minimă rezistenţă. 
 Mai ştii când, purtaţi de entuziasmul devenirii, pereche a unui crez poetic tonic şi de 
nestrămutat, am petrecut cu tine o noapte în Laminorul Cristea Nicolae scriind versuri, 
încurcând şi descurcând iţele fenomenului poetic, după priceperea noastră de atunci? 
 Mai ştii când te-am vizitat într-o cămăruţă din Bacău, unde tânăra şi frumoasa ta 
soţie, abia soţie atunci, ne-a prăjit oră la reşou şi am stat la masă pe parchet? 
 Dar când m-ai vizitat acolo, în zona mirifică influenţă a Ceahlăului, ocazie cu care 
ai scris şi ai publicat apoi reportajul „Cardiograma unei biografii?” Sau după mulţi ani 
(când ai revenit la Galaţi), venind la o întâlnire cu cititorii, am vânat cu anvelopa un 
iepure, pretext să continuăm la tine petrecerea? (…) 
 Uite ce imprudenţă, dar aşa îmi trebuie, un tribut de jale trebuie să-l dăm fără 
eschivă şi anestezie, uite, deci, parcă am realizat deja o întâlnire cu tine şi am depănat 
amintiri de tinereţe, de viaţă, vai, şi de moarte.” 
   (Fragment din volumul: „Om fără timp ION CHIRIC”,  
   Editura Eminescu, Bucureşti, 2000, pg. 72) 
 Destinul poetic al unor oameni este, inevitabil legat de legăturile, de comuniunile 
spirituale cu ceilalţi, un scriitor nu poate trăi izolat, el are nevoie de oameni, de public, 
de cititori, altfel e ca şi un invalid.  Că spiritele leagă prietenii lesne, dar şi adversităţi pe 
măsura talentului, e lesne de închipuit. Din toate, rămân amintirile, afişele, fotografiile, 
filmele, manuscrisele (publicate sau nu) care vor intra cândva într-o virtuală Istorie a 
Literaturii, aşa cum au intrat Prietenii mei scriitorii, a lui Mircea Micu ori Cartea cu 
prieteni  a lui Fănuş Neagu, ori nenumăratele biografii, albume memoriale şi cărţi 
epistolare care atestă mari prietenii literare, edificatoare şi spumoase pentru că au în 
conţinutul lor, amintiri unice despre personalităţi de excepţie. Le datorăm celor care-şi 
scriu amintirile ori semnează în cartea de memorialistică a vreunui spirit dispărut, 
aceste fragmente de viaţă unice care altfel, n-ar fi fost cunoscute, poate, niciodată. 
 La rândul său, poetul Coriolan Păunescu l-a evocat pe Ion Chiric în cuvinte 
emoţionante: 
 „Ultimul, pornit spre dincolo, discret, precum a trăit în oraşul în care <poeţii stau în 
Sodoma>, a fost ION CHIRIC, fără de care Galaţiul este mai pustiu, iar salcâmii de la 
Gohor, un fel de tei sfinţiţi ai ţăranului din sudul Moldovei, sunt mai trişti, mai singuratici 
în grădina megieşilor şi mai încrâncenaţi să reziste arşiţei, furtunilor de tot felul. În ce mă 
priveşte, am privit întotdeauna spre ION CHIRIC  cum ai privi la un arbore de esenţă tare, 
preţuit pentru rezistenţa şi neliniştea lui din pământuri. Într-adevăr, ION CHIRIC adânc 
înrădăcinat în timpul său, dar mai ales în Crezu-i de poet al însingurării, avea ceva din 
încrâncenarea dureroasă a acestui arbore, nobil prin lupta lui cu vitregia naturii în care 
creşte, deoptrivă biruitor şi falnic. (…) 
   „Chiru, spun ţăranii, e greu 
   de distrus, 
   are rădăcini de un metru 
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   sapi şi tot sapi şi-n anul următor 
   iese din pământ un câmp 
   geometru” 
spunea el grav în PRELUDIUL TĂCERII, desigur, anticipându-şi rămânerea în timp. 
 Chiar dacă avea prieteni, ION CHIRIC părea izolat în tăcere, în poezia lui trăind cu 
un fel de arşiţă a iubirii, iar paşii lui gravi îi dădeau un aer pământean, de om rostuit în 
aşteptările sale.(…) 
   „Poate, totuşi, mai am rădăcini 
   în adânc 
   neatinse de sapa microbilor 
   orăşenizaţi. 
   Din ele aş putea, în astă primăvară, 
   Să reapar ca „chiru” verde între 
   Netraumatizaţi” 
mai spunea el, nedezminţindu-se ca om, în pragul tragicului său deznodământ.(…) 
 Dar rămân, aici, poetul şi opera literară, poeziile, romanele, prozele sale, 
publicistica. Şi mai rămânem desigur, amintirea lui luminoasă, discretă, ca viaţa trăită la 
malul Dunării. Mai rămân faptele de bine, spiritul lui novator, veşnic tânăr. În rest? 
   Fără mine, pe lume 
   nu va mai fi nici mai puţină linişte 
   şi nici mai puţină suferinţă”, 
mai spunea ION CHIRIC, şi vălul cade, definitiv, despărţindu-ne” 
   (ibidem., p. 63-67). 
 Pe lângă fragmentele evocatoare ale scriitorilor, Simon Ajarescu, Acad. Mihai 
Cimpoi, Theodor Codreanu, Constantin Gherghinoiu,  Nicolae Oancea,  Grigore Vieru 
ş.a., citite din cartea omagială, poeta Angela Baciu a ţinut să-i aducă omagiul său 
personal în cuvinte calde şi pline de simţire: 
 „Mă întreb tot mai mult dacă DINCOLO există ceva, dacă dincolo există 
FERICIREA după care alergăm tot mai mult. Cu un timp în urmă, a plecat POETUL din 
lume, a plecat DINCOLO, de unde nimeni nu se mai întoarce şi nimeni nu mai ştie ce şi  
cum este. 
 Astăzi îţi spun „ADIO, poete!” şi dacă DINCOLO există CEVA, ne vom revedea cu 
siguranţă. Ştiu, acum nu s-a putut, eram prea departe unul de celălalt şi, poate, nu doar 
distanţa a fost de vină. Şi eu am fost de vină, lipsindu-mi curajul. Ultimii ani s-au dus 
aproape fără să te văd şi în ăst răstimp, doar câteva scrisori şi arareori câteva vorbe la 
telefon. (…) 
 Înainte de a închide ochii, i-ai strigat, poate, pe toţi poeţii, pe toţi prietenii, cu voce 
mică, împuţinată de suferinţe, şi pe cei care mai trăiam şi pe cei plecaţi înaintea ta. 
 Să fie oare semnul că şi dincolo mai licăreşte o formă de existenţă?(…) 
 Îl văd şi îl visez deseori, citind o carte, mergând pe holurile tipografiei, vorbind la 
telefon cu prietenul Nicolae Oancea – sau cine ştie cu cine – căutând un număr de telefon 
în cunoscuta agendă de telefon cu foile rupte – nu avea niciodată timp să-şi scrie alta şi îi 
era dragă aceea veche – ciocnind câte un pahar cu vin, trecându-şi degetele prin părul des 
şi alb. Îmi amintesc de ziua când i-am prezentat manuscrisul „Fragmente dintr-o 
cavatină”, spunându-mi: <Ai să ajungi departe>; a avut încredere în mine POETUL, fiind 
cel care a ajutat la debutul meu editorial, deschizându-mi porţile către literatură şi câţi nu 
or fi şi după mine… 
 Revăd pozele de pe peretele din biroul său, cu prietenul Nichita Stănescu, pozele şi 
afişele de la festivalul „Grigore Hagiu”, de la Tg. Bujor. Teancuri de cărţi publicate, 
dulapul plin de manuscrise. Mereu se întreba: <voi avea timp să le citesc pe toate?>, sau, 
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discutând, poate mai trist ca niciodată, despre soarta revistei şi a editurii: <oare ce se va 
mai întâmpla cu revista?> Văd şi „Contraria”, deschisă la nu ştiu care pagină: <sunt fericit 
să văd şi această carte>. Dar, iată, revăd şi ziua în care am reuşit să-i smulg aproape, un 
interviu, pentru cartea mea (i-am explicat: este pentru cartea mea>, altfel nu prea vroia să 
dea interviuri), în biroul de la Casa Artei: <Angela, nu mă simt prea bine, dar dacă vei avea 
răbdare…> Cum să nu ai răbdare şi bucuria de a-i fi în preajmă omului, poetului, care te-a 
ajutat atât de mult. Este unul din cele mai reuşite interviuri şi îl voi păstra întotdeauna, ca 
pe un dar de neuitat.” 
    (ibidem, pp.13-15) 
 La rândul meu, am evocat cu glas înnodat, prima mea şedinţă de cenaclu la care 
am îndrăznit să citesc versuri, o experienţă destul de stranie. Apoi despre „hulubăria” 
lui Ion Chiric de la mansarda unei clădiri, unde-şi avea sediul el, ca redactor la 
Agerpress, o cămăruţă înţesată cu cărţi, cu scrumiere pline, cu ceşti de cafea în care 
zaţul nu mai ştiai din ce zi este. 
 Atmosfera boemiei literare era întreagă aici, în cămăruţa la care ajungeai urcând 
o scară de lemn şubredă, care scârţâia sub tălpile tale. Dar veneai să-l vezi pe maestru la 
masa sa de lucru. 
 Valeriu Valegvi l-a evocat în cuvinte simţite spunând că-i datorează primele 
încercări literare şi debutul editorial, apoi, dedicându-i un poem. 
 Câţiva copii de la Şcoala Mihai Eminescu au citit şi recitat versuri, atât pentru 
poetul evocat, cât şi pentru Eminescu şi Grigore Vieru pentru că mai erau calde 
amintirile privind manifestările comemorative pentru cei doi mari poeţi şi prieteni. 
 Poate că amintirile acestea – vii încă  - şi după zece ani, pot părea unor cititori 
sentimentale şi desuete, întrebându-se, la ce mai sunt bune, dacă omul şi-aşa nu mai e? 
Or fi ele sentimentale şi vetuste, dar SUNT ALE NOASTRE, fac parte din patrimoniul 
nostru sufletesc, de unde nu există smulgere. Cu atâta am rămas şi vrem să le păstrăm 
cu pioşenie în chivotul inimilor. 
 Şi dacă luăm în considerare scopul cenaclului dintotdeauna şi cel de acum, de a 
forma talente şi a le propulsa pe scena literaturii române, aşadar înfăptuirea unui act 
integral de cultură autentică, nu mai par aşa de lipsite de sens, şi pierdere de vreme,  
întâlnirea şi medalionul Ion Chiric. 
 Peste două ore de intimă prietenie literară, de poezie, muzică, amintire, evocare, 
emoţie şi  încântare, prilej pentru copii de a reţine ceea ce este mai important: ca să 
ajungi la performanţă, trebuie să munceşti cu seriozitate, cu dăruire şi cu harul pe care 
l-ai primit de la Bunul Dumnezeu. 
 Întâlnirile, deocamdată lunare care vor avea loc, vor fi astfel de prilejuri de 
comuniune spirituală, între persoane cu aceleaşi preocupări, iubitoare de frumos, de 
poezie, artă, muzică. Şi, cine ştie, peste ani, dacă nu unul dintre aceşti copii, nu va 
conduce un cenaclu care va purta numele noastre şi ne va continua în timp, creaţia şi 
munca pentru înălţarea Poeziei la rang de Regină a Literaturii  române? 
 
 
A consemnat pentru revista Agero, 
24 ianuarie 2010 
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SONETELE  PLECĂRII   PREAGRĂBITE 

 
  In memoriam GABRIEL MATRANĂ 
 

 

 
 
 

Când pleacă un drept, icoanele cad la pământ, cu faţa în sus, înspre Isus… 
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Când pleacă un drept, aud cum materia plânge….Din inimă picură sânge. 
Era printre primii mei prieteni DIN UMBRA FLĂCĂRII. M-a întâmpinat cu 

bunăvoinţă. Mi-a vorbit printre rânduri. Mi-a vorbit cu tăceri, cu miresme de poezie.  
Am îmbucat împreună din coltucul Cuvântului. Am adunat firimituri din Pâinea cea 
frântă. Am pregustat vinul şi ne-am îmbătat cu arome de mirt. Am sorbit ambrozia într-
un spaţiu de graţie, sperând să-nteţim Flacăra, astfel ca umbra să nu o înghită. Am iscat  
împreună vorbe de troc la porţile Arcadiei. Doi necunoscuţi legaţi de firul freatic al 
Poeziei. Doar Domniţa Poesis  ne înrudea cu sângele ei albastru. Printre alţi cunoscuţi-
necunoscuţi din preajmă. 

 Făceam parte dintre Frumoşii nebuni ai marilor oraşe. Dar ce înseamnă 
cunoaşterea? Ne cunoşteam de departe. Ne cunoşteam de aproape. Aveam însemne 
(stigmate?) ale aceluiaşi sfânt inefabil. 
 Vis frânt în Anotimpul iubirilor. S-a dezbrăcat dintr-o dată de aer, lăsându-ne 
prinosul de cer din privire. Şi a plecat-îndreptându-se înspre Lumina  de la Început. 
Acolo de unde venise. Poet cu nume de înger. 
 Nimeni n-a putut să-l oprească. Îl chema zborul, taina şi necuprinsul. Şi-a 
pregătit aripile cu migală, le-a şlefuit cu azur de cuvinte.  
 Gabriel Matrană – cel uns cu Mirul Poeziei. A lăsat altora temeiul iubirii sale 
târzii – Poezia, după ce ne-a făcut să ne înfruptăm din ea ca din Pâine. 
 „Contează c-ai iubit ? Contează timpul? / Nimic nu pune stavilă dorinţei  / Suntem 
pe veci legaţi de anotimpul / Iubirilor şi nu al suferinţei!” (Anotimpul iubirilor…) – spunea 
Gabriel.  
 Avea buzele biciuite de cuvinte, gândurile străluminate şi verbele înfrăţite. 
De fapt, îşi aduna merinde pentru Marele Drum.  
 „Să nu uit că totul, când moare un pic / E semn că renaşte natura /  Cu toţii suntem 
frunze, sau poate nimic / Trăim, neştiuţi uvertura //  Acelui mereu, nesfârşit început / O 
toamnă, o iarnă, o cheie / Aceeaşi natură, un as priceput / Cu viaţa o joacă-n idee...” (Simt) 
 Ce aş putea să-i ofer  eu acum, în semn de prietenie,  decât un căuş de cuvinte, pe 
care i le dedic, cu imensul regret că spaţiul târziu nu ne-a îngăduit să ne cunoaştem 
îndeajuns, dar cu senzaţia că ne cunoaştem dintotdeauna.  
 Acum îmi vorbeşte Absenţa lui şi golul iscat pe care vreau să-l prind cu braţele şi 
alunecă… 
 
 
   PE CALEA REGALĂ 
 
   Cu buze  biciuite de cuvinte 
   Poeţii azi se urcă-n tren regal 
   Ei caută meleagul ideal 
   Care se află în ceasloave sfinte. 
 
   Cu vreascuri ude-aprind un foc bengal 
   Şi-l întreţin cu „foaia pentru minte”. 
   Cenuşa lui cea sacră şi fierbinte 
   O cern neliniştiţi într-un pocal. 
  
 
   Găsesc cu greu înaltul din străfunduri 
   Şi doar printre străluminate gânduri 
   Când toaca-n cer se-aude desluşit 
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   Cu gesturi  adunate în tăcere 
   În semn că vorbele s-au înfrăţit 
   Sunt mir de nard din depărtate ere… 
 
 
 
    TIMP SĂRĂCIT 
 
 
   Se duc poeţii-aşa cum au trăit 
   În patria de ei închipuită 
   Iar timpul care-i cerne ca prin sită 
   Rămâne fără ei mai sărăcit. 
 
   Şi viaţa risipită în  cuvinte 
   O iau cu ei ca pe un sfânt secret, 
   Ei rând pe rând se leapădă discret 
   De „foaia pentru inimă şi minte”… 
 
   Rămân apoi, ca-n ironia sorţii 
   Petalele de vers în dreptul Porţii. 
   Se duc Poeţii într-o lume dreaptă. 
 
   Când se gătesc îndată de plecare 
   Cuvântu-i defineşte ca o faptă 
   Şi se întorc la ceas de sărindare… 
 
 
 
 
 
 
 
   PURTAI PE UMERI CRUCE DE DAMNAT 
   
   Purtai pe umeri cruce de damnat 
   Şi-aveai în ochi stigmatele iubirii; 
   La oiştea Lunii pururi înhămat 
   Plăteai bănuţ de vamă nemuririi. 
 
   Şi în lăcaşul fraged al prunciei 
   Tot alergând ca să ajungi himera 
   Ţi-ai luat pe umeri crucea Poeziei 
   Şi versul tău colindă emisfera. 
 
   Le fel cum muza, veşnic aripată 
   Din Polul Nord, în Sud,  ori în Canberra, 
   Ca şi regala tâmplelor  - fregată – 
   Din Caraibe până-n Engliterra 
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   Plătit-ai  preţul scump al nemuririi 
   Purtând în ochi stigmatele iubirii. 
 
 
 
   DAR CE ETERNITATE NE VA ŢINE? 
 
 
   Dar ce eternitate ne va ţine 
   Şi ne va adopta în sfera sa? 
   Stăpân pe suflet şi pe trup, vezi bine 
   Nu-i nimeni, Doamne, decât mâna Ta. 
 
   Ca strugurii de taină pe ciorchini 
   Ne adunăm în dorul de-a zbura 
   Dar clipa de-nălţare, ştie-oricine 
   Nicicând, niciunde va putea dura. 
 
   Ne întrebăm atât: ce-a mai rămas 
   Din floarea ce-am strivit-o sub călcâi? 
   Pustiul, înzadarul de pripas 
   Ne face semn spunându-ne: Rămâi! 
 
   Ia-ţi aripa şi-nalţă-te cu mine! 
   Dar ce eternitate ne va ţine? 
 
 
 
    TIMP ÎN SINE 
 
 
   Acelaşi joc şi veşnic altul 
   Se iroseşte doar ce-a fost nimic 
   Şi stelele veghind înaltul 
   Te-apropie de infinitul mic. 
 
   Decât a fi – nu-i altă trebuinţă 
   Şi nici alt drum mai greu de străbătut. 
   Durerea însăşi n-ar fi cu putinţă 
   De s-ar întoarce timpul revolut. 
 
   Un semn minuscul de-ar putea să-ţi spună 
   Că eşti doar umbră risipită-n lut 
   Vitraliu la fereastra fără lună 
   A unui TIMP ÎN SINE renăscut… 
 
   Mai am un pic şi săvârşi-voi saltul: 
   Dintr-un acelaşi joc, în veşnic altul. 
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    DE MOARTE, CA DE NUNTĂ 
 
 
   Eu totuşi iar mă tem de clipa cruntă 
   Şi-mi pregătesc de moarte ca de nuntă. 
   Şi mă gătesc de ultimul festin 
   Cu pâine sfântă şi-un potir cu vin… 
 
   Tocmesc apoi nuntaşii în răsfăţ 
   Şi îi poftesc pe toţi la un ospăţ, 
   În aşteptare îndărătul porţii 
   Să-nvăţ cu-ncetul alfabetul morţii. 
 
   Dar Sfinţi-Părinţii înşişi ne învaţă 
   Că moartea asta e un ciob de viaţă. 
   E ca un fulger, o străluminare 
   Un punct de foc în infinita zare. 
 
   Şi iar devin a gândurilor slugă 
   Şi-s pentru voi – acoperiş de rugă… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    AUTOPORTRET FĂRĂ CHIP 
 
 
   La masa lui ne-adună Timpul zeu 
   Ca la o Cină tainică şi sfântă 
   Cu toţii călători spre Empireu 
   Dar tuturor cuţitul ni-l împlântă. 
 
   Pe negândite, până la plăsele 
   Şi ne trezim deodată sângerând 
   Cu gândul îndărăt la toate acele 
   Ce ni le înghiţise el flămând… 
 
   Şi drept e că o-nvâlvorare-i clipa 
   De dulcele alin al celui drag, 
   Atunci, de ce mai simt acut risipa 
   Şi-alerg în taină spre Areopag? 
 
   Cu toţii călători spre Empireu 
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   Spre ceruri ne rostogolim mereu… 
 
 
9 ianuar, 2010 – la aflarea veştii 
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Lecturi necesare 
 

Ecoul luminii la CETATEA LUI BUCUR 
 

Răsfăţ şi mângâiere, belşug de imagine, roadele harului rumenind în 
ROTUNDUL numit frumos, cu numele întemeietorului unei cetăţi de 
Lumină. 
Câte suflete înnobilate au scris, câte mii de suflete înnobilate se 
vor bucura, împărtăşind aceste trudnice, dar neasemuite pagini! 
Parcă anume scoase din penele Măiastrei, rândurile ţâşnind în azurul 
privirii, se ridică şi ne înalţă  şi pe noi în acelaşi timp, până la 
acele dimensiuni la care tinde natura spirituală a omului. 
Prieteni dragi, o, câtă Lumină! 
Câte scântei de har, câte fulguiri diamantine! 
Numele semnatarilor, gândurile lor împărtăşite,  ecoul acestor gânduri 
scrise, rostite, pictate ori doar  imortalizate de blitz, în spirit 
românesc, toate acestea sunt deja o garanţie, un certificat  la 
destinatar că ROSTUL OMENIRII ESTE DE A SALVA FRUMUSEŢEA . Nu  numai 
frumuseţea  poate salva omenirea. De a salva SPIRITUL. De a salva - 
ceea ce se presupune că a rămas nealterat – în suflet. 
De a scoate din peşterile  trufiei, orgoliului, vanităţii, pepita 
veritabilă, perla din scoică. 
Cine sunt căutătorii acestor mărgăritare de spirit? 
Oameni ca şi noi. 
În pofida tuturor nefericirilor, a slăbiciunilor, a oboselilor 
inerente, a vijeliilor  Timpului care tind să oprească arteziana 
Luminii de har, 
CETATEA LUI BUCUR SE ÎNALŢĂ, mai frumoasă ca oricând, mai trainică, 
mai bogată şi mai strălucitoare! 
Să fie oare preţul jertfei – rezultatul acestei desăvârşiri? 
Da. Orice lucrare cere jertfă. Orice zidire are la temelie un Ispisoc 
pe care sunt înscrise lacrimile, rugile, sudoarea, durerile, stropite 
cu boabe de rouă sufleteşti. Acestea  servesc drept liant  împotriva 
năruirii. 
Pe acest ispisoc şi-au scris numele cei care astăzi, au desăvârşit lucrarea. 
Marile ctitorii au îngropate la picior de altar, numele ziditorilor. 
Ei se numeau: zugravul, meşterul, calfa, tencuitorul. 
Toţi însă, au pus pe umerii lor Cetatea. Au ridicat-o, piatră cu piatră. 
Şi-au dat obolul cu prisosinţă. 
Să ne gândim la Michelangelo Buonarotti  care a orbit pictând plafonul 
Capelei Sixtine. 
Cine, azi, supă sute de ani, nu se  cutremură, admirând picturile din 
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Geneză,  Degetul Creatorului, aproape atingând degetul primului om? 
Cine nu se înfioară, privind scenele cutremurătoare din Infern? 
Toate acestea poartă un preţ. 
El se numeşte PREŢUL NEMURIRII. 
Câtă vreme vom fi buni platnici, şi răsplata va fi pe măsură. Ne vom 
câştiga dreptul de a fi Oameni Întregi, aşa cum ne-a zămislit 
Dumnezeu. Şi, de ce nu, vom câştiga, la rându-ne, acest preţ 
inestimabil. 
Felicitări întregului colectiv redacţional pentru performanţă şi bunul 
Dumnezeu să vă răsplătească  după trudă. 

17 octombrie 2009 
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EXEGEZĂ 
 
 

CÂND BASARABIA ÎŞI STRIGĂ VECIA DIN CUVÂNT 
 
 

TRAIANUS, Când s-au fost spus îngerii, Editura Epigraf, 2009 
 
 
 
 Dintotdeauna omul a căutat un răspuns la dilemele vieţii. Frământările şi 
neliniştile sale în ceea ce priveşte creaţia şi pe Creatorul ei, de cele mai multe ori au 
devenit ele însele creaţii. 
 „Au dat în pârg icoanele în mine” – spune autorul de faţă. Şi nu e de mirare, 
pentru un suflet neliniştit, care-şi caută veşnic sorgintea în Divino-Umanitatea 
Mântuitorului, fără de care nu am fi existat şi n-am fi răscumpăraţi. 
 „Te-am căutat în schituri pe coline,/ De-atâtea mii de ani te-am căutat/ În catedrale 
şi-n biserici pline,/ Dar nu erai, Iisuse, pentru mine,/ Cel care n-ai trădat şi-ai fost trădat.// 
Te-am căutat în monastirea ierbii,/ În care crinu-ngenuncheat ruga/ O viaţă-n Adevăr să i 
se dea,/ Te-am căutat  în cea din urmă stea/ Ce-o înecau într-o privire cerbii.// Te-am 
căutat bezmetic în neştire/ Fără oprire, noapte, zi, mereu,/ Pân-am aflat că tu urcai, 
Stăpâne,/ Pe muntele calvarului din mine/ Şi cin’te răstignise eram eu.” (Psalm). 
 Căutarea este apanajul  spiritului cercetător al omului. Un om care nu mai caută 
nimic, nu mai există. Până în ultima clipă a vieţii ne căutăm obârşiile, rădăcinile, 
răspunsurile la întrebările care ne frământă, noi sensuri ale existenţei. 
 Ne aflăm în faţa unui astfel de spirit cercetător, în faţa unui talent greu de 
înseriat, cu  un puternic impact asupra cititorului. Şi de ce trebuie înseriate talentele? 
 De ce simţim nevoia să categorisim, să catalogăm, să dăm note, să facem 
prognoze în privinţa operei unui autor? 
 Autorul de faţă lucrează atent şi minuţios la „vecia din Cuvânt”, aşteptând Clipa 
de Lumină, când „se vor fi spus îngerii”. Sintagmă greu de asimilat, îndeobşte. 
 Ca un veritabil meşter iscusit, el aşeză cărămizile de zidit metodic, una câte una şi 
le tencuieşte cu un liant din care nu lipseşte dragostea ca ingredient principal. Şi toate 
acestea, pe o temelie trainică. El aşteaptă, cu alte cuvinte, să-i treacă harul pe dinainte şi 
să-l acopere cu aripa sa. Traianus nu-şi poate permite să piardă prilejul trecerii harului. 
Pentru că acesta are clipa lui, neştiută de om, şi suflă, ca şi Duhul, încotro vrea, de se 
vălureşte apa. A avea răbdare aşteptând la mal tremurul lin al apei Duhului este o 
virtute. 
 Şi uite că stă. Cel care şi-a  „întemeiat vecia-n Cuvânt”. Cel pe care se-ntrec 
cuvintele să-l gândească. Trubadurul, Poetul cu nume de-mpărat, „vicar al nădejdii 
lumii”, „Arhimandrit al Clipei”. Cel care răsădeşte Psalmi ca pe flori în Ierusalimul 
ceresc. Cel care declară: „văd sunetul, aud lumina/ am doar un clopot şi o stea./ Psaltire 
de-ar fi viaţa mea/ Mi-aş fi ferice precum vina/ De-a nu te mai putea uita.” Cel supus 
surpărilor fiinţei. (Surpările fiinţei). 
 Acesta este poetul Traianus,  cel ce râvneşte, nimic altceva decât: „nemoartea să-
mi petrec în Dumnezeu” (Alai poetic). 
 Şi nu e de mirare, fiindcă, spune acesta: „Simt c-ajunge-oi un psalm fără seamăn/ 
În câmpia iubirii de Tine-nflorit” (Psalm înflorit). 
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 Poetul Traianus, „cotropit de-nsingurări”, al cărui crez artistic este formulat în 
cel mai pur limbaj creştin: „Să fii în adevăr, nu-n moarte,/ Să sorbi din Tu, cum sorb din 
Eu/ Şi limba doldora de verbe/ Să te proclame Dumnezeu,// Să nu-ţi faci templu din 
Minciună,/ Care emite nedreptăţi,/ Netrecerea trecând să-ţi pună/ Sărutul gloriei pe cărţi.” 
(Refiinţare). 
 Un Dumnezeu al limbii, al verbelor  şi al neminciunii? Un lucru destul de 
neobişnuit. 
 El care se simte  prizonier din iubire, în închisoarea de-afară şi în exilul lăuntric, 
simbriaş şi rob aceleiaşi Domniţe pe care o proclamă fără echivoc, Mireasa lui: „Poezia 
m-a ales pe viaţă/ Să-i fiu soţ prădalnic de mirări./ Să prind a-nflori-n ale ei braţă/ 
Semănându-mi chipul cu iertări.// Până într-o zi ori într-o noapte/ Când mi-o-ntinde scara 
lui, Iisus,/ Şi-am s-o uit în visu-i de nespus/ Pentru-n veac sau pentru pururi poate…// Dar 
acum surâd, cu Moartea-n faţă/ Şi cu Poezia strânsă-n braţă.” (***) 
 Într-un lung „dialog cu Tăcerea” autorul spune: „Singurătatea-i marele meu viciu/ 
Miros a sunet îndumnezeit.” (Dialog cu tăcerea). 
 O naţiune întreagă de sintagme neaşteptate sunt surprinse de autor cu ochi atent. 
Pe rând şi laolaltă, poetul le dăltuieşte în slovă şlefuită minuţios. 
 Se-ntâmplă lucruri neobişnuite, de când „Îngerii s-au fost spus”. Personificată, 
„ziua umblă pe pământ”, cuvintele se adună la sfat şi se-ntrec să-l gândească pe poet. Şi-
n timp ce „pe tărâmul inimii s-a-nseninat”,   autorul simte cum: „păcatu-n mine se 
răscoală,/ Sunt cotropit de-nsingurări// Şi în amurg, sub raiuri pline, Tremură cărţile din 
mine” (Refiinţare). 
 Pentru Traianus, cuvintele se strâng la sfat şi-l iau martor de nădejde. E o 
comuniune perfectă, de vreme ce: „Şi de atâta taină-mpărătească/ Cuvintele se-ntrec să 
mă gândească” (Sfatul cuvintelor). 
 Mai mult, „alaiul poetic”  trece prin inima lui până când simte că „au dat în pârg 
icoanele din  mine/ Pe ţărmul inimii s-a-nseninat” (Alai poetic). El nu scrie, precum 
orficii, cu pana, cu creionul, ori, precum bardul modern, cu pixul, ci „c-un fir de iarbă 
înmuiat în stea/ Tot scriu orice colnic, orice vâlcea” (Alai poetic). 
 Traianus se consideră  un privilegiat, un  „soţ prădalnic de mirări” pentru Poezia 
care l-a ales pe viaţă, aşa cum Domniţa Sărăcia l-a ales pe Seraficul Francisc să-i fie 
logodnic şi mire. 
 Nelinişti poetice îl cutreieră, purtându-l prin „viaţa lumilor” şi cum altfel, pentru 
că neliniştea este starea de graţie a poetului: „M-am plictisit de-atâta nemurire,/ Viaţa 
lumilor m-a obosit,/ Tăcerile au gust de atlantidă,/ În mine clopotul a amurgit.// Se nasc să 
moară marile păcate/ Şi să renască şi să moară iar./ Crini şi narcişi mi-au înflorit pe voce,/ 
Beat de divin, mi-i sete de-nzadar.// Retras în plânsu-mi  cânt fără-ncetare,/ Morţii uşa 
deschid, o strâng în braţă/ Şi la lumina disperării doar/ Scriu sânii ei c-un  lung sărut – de 
gheaţă!” (Vestigiu de nobleţe. Pentru Luminaria). 
 Cu toate acestea, spiritul ludic iese la iveală în cântecele baladeşti, în doinele 
prelucrate în care, cu un umor involuntar, poetul îşi jeleşte tinereţea pierdută: „Fost-am 
tânăr, lujer foarte,/ Şi nu mă gândeam la moarte,/ Da’ moartea era aproape,/ Mai aproape 
de pleoape.// Fost-am tânăr ca un  crin,/ Da’ moartea-mi era vecin/ Şi mă legăna sub bolţi/ 
Să fiu stareţ peste morţi,/ Peste morţii morţilor/ La hotarul bolţilor,/ Până când m-am 
răsculat/ Şi de-atunci, reînviat,/ Văduvit în veci de moarte,/ Tânăr mi-s. Da’ nu mi-s 
foarte.” (***). Acesta pare a fi chiar un cântec haiducesc. Ca şi  cel cu numele de 
„Ceaslov”:”Duce-m-aş şi m-aş tot duce/ Buciumaş la o răscruce./ La răscrucea raiului/ 
Măiculiţa craiului/ Să-mi dea poruncire scrisă/ Cu lacrima ei nestinsă.// Duce-m-aş şi tot 
aş merge,/ Flori din Domnul aş culege/ Să le-mpart străinilor,/ Mai marii stăpânilor/ Să-mi 
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dea voie fără grabă/ Să-mi port rănile prin iarbă// Şi-ntr-o zi din crinul dulce/ Să fiu 
cucului o cruce.”  
 Se pare că acest gen de poezie haiducească îl prinde foarte bine pe Traianus.  
 În poezia sa, nu o dată „miroase a sunet îndumnezeit”: „Singurătatea are gust 
divin,/ Parfumul ei a îmbătat tot burgul/ Ce poartă numele-mi de peregrin./ Singurătatea-i 
este Demiurgul.// Aici, numai aici sunt fericit./ N-am cunoscut un mai ales deliciu./ 
Singurătatea-i marele meu viciu./ Miros a sunet îndumnezeit.” (***). 
 Un „cântec cu vecie uns” -  şi o străluminare, soră cu tandreţea, îl fac pe autor să-
şi îmbrace „sufletul cu Dumnezeu”: „Un orb, pe care nu-l ajută nimeni/ Să traverseze 
cerul, am ajuns./ Dacă mă-ntreb, tăcerea mi-i răspuns/ Şi  în palatul inimii nu-mi vine/ 
Decât un cântec cu vecie uns.// Sunt trist de când m-a părăsit Tristeţea/ Şi cu murirea ei m-
am stins şi eu,/ De dorul ei mi-i dor ca de blândeţea/ Maicii din cer. Doar ea-mi  va da 
mereu/ Străluminarea, soră cu tandreţea,/ Să-mi îmbrac sufletul cu Dumnezeu”. 
 Frumos gândit, frumos exprimat. O dorinţă cât se poate de legitimă pentru un 
creştin autentic.  
 O serie de poeme se numesc chiar Psalmi, cu toate că nu respectă canoanele 
pentru acest gen de poezie sacră. Dar cum, psalmi scriu foarte mulţi autori, în felul lor, 
se pot admite ca  poezii spirituale, cu încărcătură sacră, scrise chiar în vers liber. 
 Din ele se remarcă  acesta: „Răspunsu-şi caută o întrebare,/ N-am leac de cer – să-l 
am va trebui!/ Semăn iubire, dar culeg uitare/ Şi noapte-mi este fiecare zi.// Din veacuri ca 
din boală ies agale,/ Şi, Doamne, rău mai mult mi se cuvine,/ Resimt viori în glas, resimt 
ţambale/ De dincolo de dincolo de Tine.// De numele-mi n-o ţine cont vecia,/ Doar uneori, 
eternul Infinit/ Va mângâia pe creştet iasomia/ Care voi fi în timp nedefinit.// Iluzie şi har 
şi peste toate/ Vieţi după vieţi – şi nici măcar o moarte!” (***). 
 Foarte multă muzicalitate în versurile autorului, aglutinată în eufonii aproape 
fără cusur. 
 Traianus scrie şi o serie de distihuri sub formă de panseuri lirice: 
 „Când voi muri pământ nu va mai fi/ Să mă-ngropaţi în cerul inimii”. 
 „Străjuit e timpul de trei temniceri:/ Astăzi este Mâine, care este Ieri.” 
 „El nu-i aici. S-a fost să-l mai avem/ Din  moarte scoborât într-un Poem”. 
 „Timp fără Timp/ Netimp infinit” ş.a. 
 
 Poetul foloseşte scheme lingvistice foarte originale, invenţii de limbaj, unde 
expresiile eludează sensurile şi regulile de orice fel, pentru a crea un efect  şi o impresie 
mai puternică asupra cititorului. Autorul mizează pe acest efect scontat. 
 „Te sunt în lacrimă, te eşti în cer,/ în cântec stai întinsă,-l-ai  veşmânt/ Unica mea, e 
beznă pe pământ,/ Haide-n Iisus, acolo ziuă este,/ Hai să te-mbrac în straie de Cuvânt” 
(Zumzetul tăcerii). 
 Mărturisesc că nu mi-a fost uşor să străbat filele acestei cărţi. Am reluat-o de mai 
multe ori încercând să-i desluşesc înţelesurile. De pildă: „În ziua când mi s-a dat 
Dumnezeu/ Am rămas Tu-ului Eu”  şi varianta: „Sufăr de Tu, Tu-ul mi-i Eu/ Leac aflu 
doar în Dumnezeu” (Boală). Un fel de exprimare de genul: „Mi-ai spus să cântec/ şi-am 
cântat/ Dintâi cu neauzire.” 
 Dar, nu o dată m-a iluminat acel genial creator de limbă, Nichita Stănescu: „Nu 
cum sunt eu sunt eu/ Ci cum eşti tu sunt eu/ Un fel de tu sunt eu/ Pe care nu l-ai mai 
lăsat să fie eu” – deşi aici este vorba de acea comuniune empatică a două persoane care 
ajung să fie una. 
 Însă, pare destul de ciudat, cum autorul, după ce ne încredinţează că Jertfa 
Mântuitorului e crezul său creştin, spune în mai multe rânduri: „Jertfă aduc lui Alah 
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rugăciunile mele,/ n-am altceva, mai de preţ/ E bolta-nstelată în El şi-i tot mai măreţ/ Zile 
vin şi mă triluie-n ele.” (***). 
 Tot jocuri lingvistice, cu o conjugare proprie, găsim şi-n următoarele versuri: 
 „Eu – tu însuţi,/ Tu – eu însumi,// Râzi în plânsu-mi,/ Plâng în râsu-ţi.// Eu – tu 
însumi,/ Tu – eu însuţi,/ Tac în cântu-ţi,/ Strigi în gându-mi// Şi din rându-mi/ Taina 
bându-ţi.” (***). 
 Pentru cineva familiarizat şi statornicit în regulile gramaticale, pot fi lesne de 
decelat aceste jocuri lingvistice, dar pentru tinerii care nu le stăpânesc, nu este deloc 
productiv să le parcurgă pentru că intră într-un labirint periculos şi nu mai găsesc 
ieşirea. Firul Ariadnei nu se află întotdeauna la purtător. 
 Pe lângă acestea, găsim  poeme-rugăciuni de o frumuseţe aparte: 
 „Născut pentru o clipă, să pot muri în veci./ În schitu-mi intră, Doamne, cu gând să 
nu mai pleci.// Fă-mi inima altară şi roagă-te în ea/ Să fie pururi rana născând oricare 
stea,// Pe ea, dacă se poate, cuprinsă ca pe-un crin,/ Fă-o netrecătoare şi stinge-mă. 
Amin!” 
 Foarte frumos spus. 
 Sau: „Cât Dumnezeu în tine – atâta veşnicie,/ Câtă tăcere-n mine – atâta 
Dumnezeu./ La moartea mea vor plânge trei brazi şi-o iasomie/ Şi clopotul din stele va fi de 
îngeri greu.// Sub mantia minciunii ascuns-ai adevărul/ Şi prin zăpezi de soare alergi 
neîncetat./ La moartea mea veni-va să mă cuprindă cerul,/ Dintr-un ceaslov mirese mă vor 
citi, uitat.// Şi dacă-o fi să-mi fie apusul infinit/ Iisus să se arate c-un curcubeu cernit.” 
(***). 
 Traianus are în cuprinsul volumului şi versuri foarte îndrăzneţe, care ar crea 
controverse dogmatice printre teologi, privind unicitatea Întrupării Cuvântului în Iisus 
Hristos. Iată ce spune autorul:  „M-am întrupat într-un cuvânt/ Şi ascult îngerii cum 
cură./ Mi-i rană Dumnezeu cel sfânt,/ Izvor ce-n tainiţă murmură.// A putrezit în lucruri 
timpul,/ Dogorâtor, nebănuit,/ Vă scriu nelămurit de simplu,/ Din lacrimă destituit.// Am 
patrafir ţesut cu stele, / Păcat ceresc  în mine duc,/ De-atâta farmec jindui jele/ Şi veşnicesc 
şi mă usuc.// Dar într-o zi, precum proorocii,/ Dumnezeieşte voi greşi/ Şi coborând în 
strană ochii/ Ca pe-un străin m-oi prohodi.”(Cuvânt întrupat). 

Se pare că autorul dă  cu totul alt înţeles verbului consacrat teologic „a întrupa”. 
 Se distinge în unele versuri, chiar o oarecare credinţă panseistă, când spune: „Ce 
frumos e Dumnezeu/ Ce trăieşte-n jurul meu/ Şi în mine./ El în lacrima-mi mereu/ Îşi 
aşterne patul său/ Şi-i e bine.// -Doamne, Doamne, cântec viu/ Tu mă ştii, eu nu te ştiu/ 
Totdeauna./ Şi-mbrăcat  cu linişte/ prin albastra crinişte/ Zbori cu luna.// -Ce frumos eşti, 
Doamne, vai,/ Ochii-ţi sunt peceţi de rai,/ Psalmodie!/ Şi când mi-atingi sufletul/ Prin el 
uiţi cu umbletul/ Harfe-o mie.// - Fără tine, dacă pleci,/ Aş apune întru veci/ Ca o steauă,/ 
Dar tu vii în noaptea grea/ Viscolindu-mi inima/ Cu-a ta nea!” (Harfe-n răsărit). 
 Un foarte reuşit poem este  Psalmul sfinţeniei, pentru puritatea imaginii şi a 
expresiei poetice, redat sub formă de sonet „Calea spre tine, Doamne, pavată-i cu iubire,/ 
Calea spre nicăire pavată-i cu blestem./ Sunt beat, dar nu de vinuri ce-adăpostesc mistere,/ 
Sunt beat de tine, Doamne, să nu fiu beat mă tem!// Un scrin preaplin cu lacrimi păstrez 
din veci în mine,/ Arhimandrit al clipei, sobornicesc lumini./ Sfântul sinod al ierbii  m-a 
declarat în fine/ Vicar nădejdii lumii ce-a-ngenuncheat grădini.// În braţele nemorţii surâd-
narcis în floare,/ De vorovirea-ţi, Doamne, nu vreau să mă dezleg,/ Altar oricărei clipe prin 
tine sunt, întreg.// Dar pe cât cred în ziuă, pe-atât amurg răsare/ Şi care bună cale s-aleg 
nici nu mai ştiu:/ Umplut cu vârf e iadul şi raiul mi-i pustiu!” 

Întâlnim în lirica acestui autor versuri memorabile, de o frumuseţe care se 
apropie de perfecţiune: „Arhimandrit al clipei, sobornicesc lumini”; „Vicar nădejdii lumii 
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ce-a-ngenuncheat grădini”; „Fă-mi inima altară şi roagă-te în ea”; „Miros a sunet 
îndumnezeit” ş.a. 

La fel de reuşită este poezia Odă pentru clavecin: „Nimeni nu-i singur. Nici 
singurătatea,/ Cât facem schimb de taine şi mirări,/ Cu ea, între Etern şi Niciodată,/ Urc 
zilnic ale umilinţei scări// Şi ele nesfârşesc precum durerea/ Ce-o zăvorâm în ode şi statui./ 
Nimeni nu-i singur. Nici măcar tăcerea./ Fiindcă ne are, ea singură nu-i,// Şi fiindcă o 
avem de-atâtea ori/ Suntem c-o lume lumilor datori.” 

Prin toată creaţia sa, Traianus îşi manifestă Crezul artistic fără ostentaţie, pentru 
a aduce binefaceri spirituale minţii, inimii şi sufletului, ceea ce reuşeşte pe deplin: „Nu 
este mare Dumnezeu,/ Ci infinit – întinde-i mâna - / E pretutindeni şi mereu -/ Vezi 
sunetul? Auzi lumina?/ Surpă-te-n rai. Nu e prea greu.// Când pregătit, te ştii ne-nfrânt/ 
Pentru vecia din Cuvânt.” (Surpările Fiinţei). 

Poetul abordează în lirica sa teme majore: Naşterea, Moartea, Divinitatea, 
Iubirea, Singurătatea, Aşteptarea, Destinul. Mai puţin reprezentată este tema Naturii, 
cu întreaga ei paletă coloristică, dar, probabil în alte volume tematice, natura îşi va 
spune cuvântul ei vivificator. 

Traian Vasilcău îşi exprimă credinţa şi simţirea în vers, în chip firesc, fără 
grimase de prisos, fără  măşti fariseice, tertipuri ori gesturi lipsite de semnificaţie. 
Versurile au o încărcătură spirituală deosebită, fie că sunt scrise în stil clasic, fie aleargă 
neîncorsetate de ritm şi rimă în spaţiul neprihănit al hârtiei. Traianus a ajuns la o 
anumită maturitate a expresiei şi la o simţire poetică ce nu mai au nevoie de mijlocitori 
sau de catalog. Şi dacă-şi permite unele libertăţi de stil şi invenţii de limbaj, este pentru 
că-şi exersează condeiul în manieră proprie pentru a scoate din el maximum de profit 
liric. Ceea ce iese la iveală nu este de neglijat, ci de luat în seamă ca pe  o operă scrisă cu 
discernământ şi bucuria de a scrie şi, mai ales, de  a-i dărui lui Dumnezeu şi semenilor, 
prinosul minţii şi simţămintelor sale, transpuse liric. Ceea ce nu e puţin, fără îndoială. 
 
 
26 iulie 2009 
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EXEGEZĂ 
 

LEAGĂN DE STELE – POEZIA MUNŢILOR APUSENI 
 
Nicolae Nicoară-Horia, Doi poeţi aceeaşi limbă, Editura NEGREDO,  Arad 2008 
 
 La o privire mai cu luare aminte, fiecare din poeziile acestui autor îi poartă 
amprenta vie, ca o insignă prinsă direct pe  fibrele inimii. 
 Şi faptul că el oferă acum 57 de poeme plus unul, adică exact vârsta biologică la 
care, prin har dumnezeiesc a ajuns,  este un semn  că  Poezia înseamnă pentru el, mai 
mult decât obişnuinţă, fapt cotidian, e o stare continuă de graţie care-l individualizează 
de majoritatea creatorilor zilei, atât de  supuşi trendului şi brendului  şi altor enduri. 
 Şi dacă mai există cineva atent la glasul şoptit al ierbii, la glasul coasei, al 
pământului care-l cheamă, acela este poetul de faţă. Desigur, glasul coasei, cel cu 
multiple înţelesuri, de care nu vom scăpa nici unul,  glasul grav şi tainic al ţărânei care 
ne cheamă să purcedem de unde ne-am ivit, glasul ierbii în care am visat călătoria spre 
ceruri, glasul steleleor numărate şi pierdute din număr, glasul tainic al lunii, toate 
acestea compun acea stare de liricitate, acea atmosferă de mister în care cuvintele răsar 
precum aştrii şi se aştern pe bolta cerească a inimii. Dar cine mai nia aminte azi, 
îndeobşte,  la glasul ierbii ? Doar poeţii... acei « frumoşi nebuni ai marilor oraşe »... 
 Poetul coseşte cuvinte pe Dealul cel durut din Poezie, la fel cum ar secera iarba 
înaltă  rămasă pârloagă după plecarea tatălui, dus să cosească în veşnicie. 
 E un dor aici, fără de seamăn, care se alcătuie cu fiecare silabă, un dor ivit din 
zarea copilăriei, întipărită pe retină de suflet. 
 Bărbatul cu nume scoborâtor din Istorie, frate bun cu gorunul, cu muntele şi 
pădurea, cu izvoarele ţâşnitoare din stâncă, descins în tulburul veacului în închisoarea 
de afară, încă se mai visează hălăduind cu flinta pe umăr, pe poteci neştiute, la hotarul 
cerului cu pământul. 
 Condeiul său sculptat din trupul stejarului împunge orizontul, înroşind aurora. E 
seva lacrimei celor plecaţi să păzească alte fruntarii, fruntariile veşniciei. 
 El şi-a înmuiat pana în roura lacrimei celor blajini  şi scrijelă cu ea înălţimile. 
 Pentru  Nicolară Horia Poezia este  « Adevăr şi Duh »  şi mărturiseşte că, de 
undeva, din Cer, Dumnezeu îi  porunceşte « ce să scriu anume ». Sigur că omul, 
îndeosebi cel chemat, nu se poate sustrage  chemării divine. Nici profeţii, nici apostolii, 
nici sfinţii nu s-au putut opune Voinţei Divine şi Vocii Sale tainice, chiar dacă le era greu 
să îndeplinească această Poruncă venită din înalt. Să ne amintim ce spunea Prorocul 
Ieremia : « M-ai sedus, Doamne, şi m-am lăsat sedus. Ai fost mai tare decât mine şi m-ai 
biruit. » 
 Precum Orfeu cu lyra mereu strunită de păsări măiestre, peregrinând prin 
Infern, Purgatoriu şi Paradis în căutarea Euridicei, poetul de faţă  nu-şi ascunde lumina 
sub obroc ci se sprijină de ea ca de rază în recitalul lui, având ca public înaltele 
constelaţii, galaxiile de meteori şi astrul zilei. Pentru că el  este « Poetul zărilor/ Fecunde/ 
Între o Stea / Şi-un Leagăn de soroc... » (Între leagăn şi stea). 
 Poetul se simte mereu dator pentru ceea ce a primit şi e conştient că, tot ceea ce 
are, din mâinile divine i-a fost dat: « În sufletul meu-/ Nimicul ce sunt/  Din ce-am fost 
înainte/ Nimic va rămâne,/ Fără Dumnezeu! » 
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 Este un alt fel de a spune, ca şi Sfântul Augustin : « Ne-ai creat pentru Tine, 
Doamne, şi neliniştită este inima  noastră până ce nu se va odihni în Tine. » 
 Ori, cum a lăsat scris Seraficul Părinte Francisc de Assisi : « Ce ai tu ce n-ai 
primit ? Şi dacă tot ai primit, de ce te lauzi că n-ai primit ? » 
 Se pare că pentru Nicoară-Horia e vremea bilanţului provizoriu, când îşi 
cercetează cămara sufletească, să vadă ce provizii de  bine a făcut. E vremea turnatului 
de ulei în candelă şi vegheatului ca acesta să nu se împuţineze pentru că, vai, dacă va fi 
găsit cu  candela stinsă, precum fecioarele cele nesăbuite ! 
 « Ştiu, şi recunosc, şi sunt de vină/ Pentru Vremea care o să vină,/ Când pentru cea 
trecută în zadar/ N-am pus o Sărbătoare-n Calendar...// Nici Timp şi nici răbdare n-am 
avut!/ Am alergat, am alergat mereu/ Dinspre-un  viitor înspre trecut,/dinspre satana către 
Dumnezeu.// Acum când vine Socoteala, iată/ Şi Înălţarea Gândului spre Cer, /Părinte 
întru toate, Tu mă iartă- /Atâta doar, din Viaţă îţi mai cer! //  Ştiu, şi recuosc, şi sunt de 
vină/ Că Maica mea, în chinuri, pe atunci,/ M-a trimis, drept martor, în lumină / 
Cuvântului- cel pironit pe stânci... » (Ştiu...) 
 Munţii Apuseni cei fraţi în semeţie şi în statornicia pe aceste meleaguri, i-au 
împrumutat poetului acea aură sacră de voievod care-şi apără hotarul cu străşnicie şi 
care nu se închină în faţa nimănui decât a lui Dumnezeu. Tăria, demnitatea, mîndria de 
neam, transpare din fiecare vers, izvorâtă parcă din esenţa stejarului ori a gorunului 
secular, la umbra căruia, îşi doreşte, precum eroul legendar, mormântul săpat de copita 
tovarăşului de sufertinţă, de muncă şi de alergat nestingherit fără zăbală. 
 « Eu n-am venit în locul/ Nimănui/ Mi-au dat părinţii la botez/ Un nume/ Să 
locuiesc aici,/ În Casa lui,/ Până când eu  voi pleca/ Din lume.../ Sunt fericit/ Cu  sărăcia  
mea,/ Invidiei, cămaşa nu mă-ncape-/ Şi nu mă plâng/ Dacă povara-i grea,/ Când nu mai 
pot/ Sub ea/ O să mă-ngroape... » (Celui de lângă mine). 
 Nelinişti stelare, nelinşti ancestrale, nelinişti vuind în urechea cea trează, nelinişti 
prefăcute-n cuvânt, neliniştile dorului de drag,  nelinişti picurate-n otava dimineţii şi-n 
murmurul frunzelor în catedrala verde cu vitralii îndreptate spre cer... Toate-l încearcă, 
toate-l supun... Doare zarea, doare fiorul, foşnetul vântului, doare dimineaţa şi 
înserarea, doare dorul  şi ecoul întors în strigăt pustiu, şi înnăbuşit de muşchiul până la 
genunchi şi de chihlimbariul răşinei. Ce miros bineplăcut! Ce stranie comuniune! Toate-
s acasă aici, în Poezie ! 
 « Ce muzici surde îmi aprind/  Vederea !/Eu / Mă retrag / În Umbra mea / şi tac-  
/De când aştept în rugă  /Învierea?... » (Din umbra mea). 
 În devenirea sa mai mult în Cuvânt decât în Lut, omul se simte solidar cu  ţărâna, 
deşi cu privirea caută spre Înalt : « Lutul meu e tot mai copt de soare,/  Tot mai crăpat de 
patimi şi de vânt,  / Dar nu mă doare, încă nu mă doare /Cuvântul lui întreg în care sunt! » 
(Şi iarăşi e Duminică ...) 
 O elegie tulburătoare este cea închinată mamei şi memoriei celor bjajini, în urma 
cărora cenuşa  s-a răcit «  Şi arde liniştea în urma lor!...“  
 Doar Măicuţa, trecând Dealul tot mai singuratic, îi ştie, sau poate nici ea nu şi-i 
mai aminteşte : « E tot mai singur Dealul când îl treci /Cu amintirea socotindu-ţi anii,  / 
Numărul lor trecură de optzeci,  /  Ei nu mai sunt, s-au dus pe rând, sărmanii » (Poem 
lângă neliniştea Satului). 
 E foarte ciudat cum, pentru acest poet, dealul, satul, glia, sunt personificări 
ancestrale şi ele sunt foarte respectate  de vreme ce el simte nevoie să le scrie cu 
majuscule, ca pe nişte personalităţi de seamă. Pentru că ele mai fac încă parte din fiinţa 
sa, la  fel ca şi Mama. 
 Cu toate întâmplările bune ori rele, iarba creşte mai departe, dealul stă neclintit 
de veghe,  soarele răsare la fel, doar părul măicuţei suferă prefaceri, urcând Dealul spre 
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cei duşi. « Pe crânguri creşte iarbă şi nu-i pasă / De greierii ce plâng la pieptul ei /  Şi tot 
mai rar e şuierul de coasă, / Tot mai departe-s turmele de miei.../  Acolo-i şi Căsuţa 
noastră- vamă, / Căsuţa-n care m-ai născut dintâi/ Şi câte alte case nu îi cheamă/ Pe cei 
plecaţi cu dorul căpătâi.../ Răzbună-ţi, dar, tăcerea din cuvinte, /  Aşa cum o făceai când 
era greu/ Şi te rugai acolo sus, pe Munte, / Măicuţa mea la bunul Dumnezeu !/ Eu ştiu că 
Dumneata nu mai porţi teamă, / Te doare Satul meu şi-al nimănui, / Dar nu te mai gândi la 
moarte, Mamă, /Nu te mai gândi la moartea lui... » (Poem lângă neliniştea Satului). 
 Înstrăinarea doare mai  mult decât orice şi faptul că satul a ajuns pustiu, sporeşte 
starea de singurătate şi dezrădăcinare. De aceea, poetul spune cu nostalgie :  « Cresc 
pădurile, Mamă, acolo pe crânguri, / Fumuri la case îs tot mai puţine, / Oamenii pleacă 
spre alte tărâmuri, / Nimeni de vetre nu îi mai ţine...//Scurmă rugina în frunze şi-n gând, /  
Arde tăcerea în tulnic şi-n Dor,/ Singuri copacii se-aud murmurând / Precum moşnegii în 
bărbile lor...//Dumneata-mi spui că ceva  te apasă / Pe umerii vârstei la care-ai ajuns- / 
Cresc pădurile, Mamă şi se îndeasă-, / Acasa noastră e tot mai sus... » (Cresc pădurile, 
Mamă...). 
 De asemenea, casa părintească este evocată în vers plâns cu aceeaşi nostalgie şi 
senzaţie de înstrăinare :  « La Casa noastrã, /Colo sus / Pe /Dâmb, /Plâng streşinile, 
Mamã, / De ce plâng?! /Ce Linişte-i  acolo / Şi ce Dor / Sub coperişul ei / Ne-vindecat?!/ 
Acum, când scriu, /Cuvintele mã dor- /Mã doare Urma / Celui / Ce-am plecat.../Cum trece 
Timpul/ Şi-i atât de dur-/Cât voi putea/ Tãcere/ Sã te-ndur?!” (Casa noastră). 
 De după Dealul sufletesc în care se găseşte, poetul priveşte casa şi chipul de 
icoană al mamei, înrămat, care devine dintr-o dată: Poezie! Poezia şi Mama – două 
icoane sfinte. Aşa cum, pentru Grigore Vieru, Mama era  identificată adeseori cu Patria, 
poetul necunoscând alte iubiri mai  mari decât acestea două: „Ce-i mai sublim în viaţa 
asta Mamã, / Decât dumnezeirea din cuvânt: / “Mã uit la Poezia ta din ramã,/ Mã uit acolo 
şi acolo sunt!”//  Aşa te ştiu, ca o icoanã vie, /  De-a pururi fãcãtoare de minuni,/  Mâna 
mea se mântuie când scrie,/ Gîndul meu aprinde rugãciuni… » (Poezia din ramă). 
 Conştient de valoarea taumaturgică a cuvântului, poetul  scrie cu ferma 
convingere că scrisul înseamnă pentru el mântuire, aşa cum Însuşi Iisus spune: „Căci 
din cuvintele tale te vei mântui şi din cuvintele tale vei fi osândit.” 
 Dealul, Apusenii şi Mama – trei repere sacre care pentru poet înseamnă Acasă, 
înseamnă copilăria, înseamnă Istoria pe  umerii căreia ne-am înălţat prin jertfa 
străbunilor, ca să putem privi zenitul prin ochii copiilor noştri. 
 „Se-aud acasă Munţii cum recită/ Acest Poem pe care-l scriu mereu.../ // În 
Apusenii mei, pe-un Crâng anume, / Cel mai frumos din câte-s pe pământ, / Acolo mi-a fost 
dat să port un nume, / Acolo mi-a fost dat să fiu cuvânt...// Şi amiroase- acum a mere 
coapte / Copilăria mea dinspre lumină,/ Cât era ziuă, până către noapte / Paşii Mamei nu 
aveau hodină, //  Cât era noapte, până către zori / Mă-nvăluia cu Duhul ei fierbinte,/ I-au 
mai rămas aducerile-aminte- / Şi ele amăgind-o uneori...// Când mă citeşte ea e fericită,/ 
Cuvintele abia de o mai ţin- / “Eşti ostenită, Mamă?” “Ostenită/ Şi parc-aş vrea să m-
odihnesc puţin...!”  (Eşti ostenită, Mamă…). 
 Răzbate peste tot precum  colţul ierbii din sânul pământului, mândria de moţ 
îndrăgostit de Munţii Dorului său care împung cerul cu creştetele: 
 „În Sufletul Poetului- e o altă poveste!/ Descalţă-te, dar, de nu-ţi va fi greu!/ Cum 
vulturii Moţilor mei de pe creste, / De pe crestele Munţilor Dorului meu... » (Confesiune...) 
 Cu câtă dragoste învăluie poetul chipul mamei sale : « Astăzi-cuvânt, /Mâine-
amintire, / Singur e Drumul / Între / Leagăn şi Stea! / Umbra ta, / Mamă, / E tot mai / 
Subţire- / Trece lumina-nserării / Prin ea... » (Umbra). La fel de frumoase ca şi versurile 
memorabile ale lui Grigore Vieru, dedicate  măicuţei sale Eudochia şi intitulate : 
« Făptura mamei » : « Uşoară, maică, uşoară,/ C-ai putea să mergi călcând/ Pe seminţele 
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ce zboară/ Între ceruri şi pământ. // În priviri c-un fel de teamă,/ Fericită totuşi eşti - / 
Iarba ştie cum te cheamă,/ Steaua ştie ce gândeşti. » 
 Gând arzător şi mână flămândă – acesta este poetul...supus acestora până la 
jertfă. Iar celor care se miră atunci când el scrie ceva, poetul le răspunde : « Chiar 
întrebarea voastră/  E-un poem » (Poetul). Şi nu e de mirare, pentru că : « De-atâta Poezie 
/ Nu mai ştiu / Cine eram/ Din cine mâine/ Sunt...” (Poetul). Se află aici, o superbă 
încercare de definire a Poeziei şi un Crez artistic pe care Nicoară-Horia îl oferă: 
 „Când tu mă întrebi, mâna mea scrie, / Gândul sub tâmple e numai văpăi...// 
POEZIA e semn de-mpăcare aici, / POEZIA e Cerul care te ţine/ Deasupra pământului 
când te ridici/ Din pântecul maicii, fără ruşine...// Prietene-al meu, ţie îţi zic/ De mă citeşti 
cu luare aminte-/ Din totul ce este, nu e nimic/ Fără de Dragoste şi fără cuvinte! » 
(Răspuns). 
 Iată cu ce unelte scrie poetul: „Voi scrie de-acum cu lumina din stele,/Cu lumina 
din soarele nostru suprem » (Vis...) Şi mai spune urmaşul lui Horia : « Cu ce am greşit din 
rostirea ciudată/ Când spuneam lumii că sunt Poet, / Că vin dinspre trasul acela pe roată, / 
Vândutul meu frate de Fericet... » (Vis...) 
 Impregnat de Duh, versul poetului pătrunde în suflet. Acolo e ţinta râvnită. 
Sufletul n-are uşi, n-are ferestre. Cămările lui pot fi goale sau doldora. Şi cei care vor să 
intre sunt binecuvântaţi. Poetul când scrie, se face duminică-n suflet. Răsare colţul 
ierbii, soarele, răsar stele.  Fiindcă, aşa cum spunea fratele Grigore Vieru, « Poezia ajută 
soarele să răsară şi femeia să nască. » De aceea, Nicoară-Horia spune : « Când scriu, şi 
de o vreme scriu mereu, /  Se face Duminică în sufletul meu…” (Poem de duminică).  Idee 
reluată şi-n alt poem: „Şi-atunci / Când scriu, / Şi scriu robit / De-o vreme, / Duminică se 
face-n / Versul meu... » (Eu ştiu…) 
 Aici, pe pământ, omul e orb, îndeobşte, lumina lăuntrică nu-l ajută să vadă tina 
în care se scaldă. De aceea, e nevoie de tămăduirea oferită de Dumnezeu. De orbirea 
spirituală e nevoie să fim mântuiţi, de tina păcatului. Iisus l-a uns pe orbul din naştere 
cu tină înmuiată-n salivă, tocmai pentru a sublinia că tina, acoperă ca o pojghiţă ochiul 
interior, acela care te ajută să vezi cu adevărat.  
 A te recunoaşte orb în plină lumină, a  dori să-ţi smulgi de pe retină pojghiţa care 
te împiedică să vezi lucrarea de jertfă a lui Iisus Hristos, înseamnă mai mult decât 
smerenie, este o conştientizare  condiţiei de om în faţa Creatorului. „Unge-mi cu tină, 
Doamne, ochii mei, /Cei orbi pe dinlăuntrul lor, Iisuse, / Ca să îţi pot vedea aici cu ei / 
Picioarele şi palmele străpunse // De cuiele ce le-am bătut şi eu / În fiecare ceas cu o 
sudalmă, / Alungă-mi de pe suflet norul greu / Şi vremea ce-o mai am să-mi fie calmă!” 
(Orbul). 
 Nicolae Nicoară-Horia este un privilegiat. El ştie că e ales pentru o misiune şi face 
totul ca s-o împlinească. De asemenea, e  iluminat de Duh  şi doar atunci, el îşi poate 
comunica propriul suflet: „Duhul / Acela / Îl simt de departe / Arzând peste sufletul meu / 
Necuprins.../ Când ştiu că el vine/ De la Dumnezeu-/ Ce dulce-i lumina / Acestui Cuvânt!/ 
Cine-i aude vuietul / Sfânt/ Fericit ca şi mine/ Fi-va/ Mereu...” (Niciodată). 
 Nu e  nici o mirare că Horia-Nicoară şi-a ales drept logodnică Poezia, la fel cum 
Sfântul Francisc de Assisi şi-a ales-o ca logodnică  pe „Domniţa Sărăcie” – Madona 
Poverta.  Drept pentru care socoteşte că trebuie să-i fie, după cum a juruit, până la 
moarte credincios: „Sufletul meu / În faţa acestui altar,/ Singur mereu, /Se cunună / Cu 
tine, / Cea plină de Har! / Dată mi-ai fost,/ Între Leagăn şi Stea, / De cine, / De când? / 
POEZIA mea! » ( Logodnică de fiecare zi. Singur în faţa hârtiei de scris). 
 Şi, altă oară, poetul spune, deplin încredinţat : « Ce vuiet înfioară trupul meu! / 
Hârtia doare albă în lumină- / Eu sunt Poetul şi voi fi mereu / Pentru tăcerea care o să 
vină...” (Cuvintele). 
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 Iar celor ce vor avea  răbdarea să se aplece asupra cuvintelor sale, poetul le spune 
cu smerenie: „Nu mă-ntrebaţi / De ce din versul meu / Vocalele sunt,/Şapte, / Supărate-, / 
Primiţi-mă cum sunt / Şi sunt mereu, / Iertarea să vă fie / Semn de carte// Din ochii voştri / 
Obosiţi de har, / Când vor citi Lumina / Din cuvinte- / Şi-ntre coperţi / Închideţi-mă, dar, / 
Cu pleoapele aducerii aminte...” (Nu mă-ntrebaţi…). 
 Pastelul, poezia de dragoste  răsar ca ierburile-n câmpie în lirica acestui poet.  
Dar ele slujesc tot poezia şi sunt pretextul unor imagini  metaforice superbe: 
"Dureri de muguri" peste tot / Din floarea ce va fi să fie, / Atât cât sunt şi-atât cât pot /Mă 
las robit de Poezie!” (Poem de primăvară). 
 Căldură şi generozitate, nevoie de tandreţe şi de comuniune spirituală  se degajă 
din versurile aceste: „Pune-ţi mâna pe sufletul meu, / Cu Dragostea lui te cuminecă, / De-i 
vineri afară, acolo-i mereu / O caldă şi sfântă Duminică!” (Lectură…) 
 Nu se puţine ori, citind versurile lui Nicoară-Horia, am plâns în hohote fără 
lacrimi, şi, printre hohotele de râs-plângând, zburau  îngeri. Da, am văzut îngerii 
cuvântului zburând pe lângă umerii mei aplecaţi peste foile migălite.  Poemele sale miros 
a busuioc şi a floarea numită frumos: Mâna Maicii Domnului. Ce adiere se iscase în 
încăpere… Şi ce lumini  fluturânde… Şi nu mai ştiam, lumină e, tăcere, pasăre, înger 
sau vis? Iată, poemele aleargă prin sângele meu  aţipit şi  nu vor să mai iasă afară… 
 „Aşa mi-a spus mama, odată, demult: / "Ai grijă, copchile, ce scrii, cum vorbeşti!" / 
De glasul tău, Mamă, eu pururi ascult- / POEZIA mea sfântă care îmi eşti! // Cuvintele 
acestea nu sunt ale mele, / Ele de dinainte de mine au fost, / Să nu vă miraţi că m-aseamăn 
cu ele- / Sunt vrednic, oare, să le fiu adăpost?” (Cuvintele acestea…) 
 Şi nu o dată, am avut exclamaţii de uimire şi surpriză la versuri ca acestea:  
 „Uşor / Nu e nimenea,/ Nici lăstunul în zbor, / Uşor / Nu e nici Aerul! / În viaţă / 
Numai odată ţi-e dat / Să îl simţi / Că e greu! / Aerul dintre tine / Şi / Dumnezeu... » (Uşor 
nu-i nici aerul…). 
 Nicoară-Horia  doreşte ca versul său să fie aidoma unei pâini uriaşe din care să se 
înfrupte cei flămânzi şi precum norul ce vara aduce ploaie în pustiu, să-i stingă 
drumeţului  para… 
 Şi răspunsul, celor care întreabă ce-i poezia, este pe măsura  harului poeticesc: 
 “E poezia Duh adevărat, / Ferice, dar, de cel spre care vine, / Învaţă să te porţi cu ea 
curat / Şi să-i vorbeşti aşa cum se cuvine. // Ea este mirul scump şi tu eşti vasul, / În lumea 
asta să miroşi frumos, / De i-a fost dat tăcerii tale glasul / Cuvântului să-i fie de folos! // El 
să-ţi rămână pururea temei, / Lumina lui nicicând să nu te vândă- / Mă-ntreabă unii, 
Poezia, ce-i?/ Dacă mă-ntreabă ea  să le răspundă!” (Retorică). 
 Despre Crăişorul Munţilor, despre Horia, despre Iancu şi alţi viteji ai neamului, 
sângele cărora clocoteşte viu peste veacuri în trupul poetului, deşi s-au scris nenumărate 
şi tulburătoare poeme şi creaţii epice şi dramatice, niciodată nu vor fi de ajuns ca să 
spele jertfa lor pentru moţi, pentru întreaga românime. 
 Nicoară-Horia îi pomeneşte-n rugăciunile-poeme, aprinzându-le din cuvinte, 
lumânări şi făclii pentru urmaşi. El ţine nestinsă flacăra lor pentru cei de azi şi mai ales, 
pentru cei de mâine. Sunt neamul lui, zdrobitul, pe roata Istoriei. 
 Nu are cum să-i ignore. S-ar nărui munţii peste creştetul său dacă ar face-o. 
Pentru că el se socoteşte copilul acestora, fiu de moţ viteaz şi dârz, aprig la mânie şi 
mare iubitor de ţară: „Eu sunt copchilul moţilor din Munti, /Din Munţii celor înstelaţi pe 
roată, /  Unde sunteţi, "idolii mei muţi"? / Nici nu ştiu dacă aţi fost vreodată? // Dac'am 
vorbit de voi, de fiecare, / În versul meu de pe acest meleag, / Tăcerea voastră pururea mă 
doare / Şi numele din care eu mă trag! // Iancule-Avram si Horia, tu, bace, / Cu toţi ortacii 
care nu mai sunt, / Ce vifor iarăşi nu vă lasă-n pace / Şi-mi tulbură fântâna din cuvânt? / 
M-apasă aerul ca o dojană /  Şi gândul meu are miros de "baie", / Prin Apuseni, la Roşia 
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Montană / Vâlva aceea nu se mai ogoaie... //Aur, argint, blesteme peste punţi, /Se mută cei 
plecaţi din cimitire- / Eu sunt copchilul Moţilor din Munţi / Şi voi rămâne până la 
neştire...” 

Locul din inima lui, numit Apuseni, numit Acasă, nu poate fi înlocuit cu nimic, 
când poetul spune: „Şi vine o vreme când simţi cum te-apasă / Pe sufletul vârstei părerea 
de rău- / Dorul de-atunci şi Dorul de-Acasă, / Dorul de numele Satului tău...// Ard flăcări 
albastre acolo pe crânguri, / Unde sunt ascunse comorile- zările, / Copilul, ce eşti, iar 
începi să te gânguri / Când te cuprind în auz depărtările...// Sunt locuri în lume cu 
farmecul mut, / Ochii mei le-au citit frumuseţea, deplina,/ Ce-i locul acela în care-ai văzut / 
Cum se naşte din pântecul maicii-Lumina? // Ce-i Ţara aceea, oriunde-ar fi ea, /   Spre 
care te cheamă-înapoi amintirile? / Se duc în uitare, cum se duce o Stea, / Oameni, păsări, 
arbori, zidirile....// Şi vine o Vreme când se face târziu / În Dorul peste fântâni-curcubeu-, / 
Amână răspunsul pe mai târziu, / Locul acela e şi-n sufletul meu!” (Ce-i locul acela?...) 

În afară de faptul că este plină de sevă, de înţelesuri, de taine şi de toate 
ingredientele poeziei adevărate, creaţia lui Nicolae Horia-Nicoară are darul neasemuit 
de a mişca sufletul şi de a te face să simţi vibraţia,  fiorul  freatic,  pe care ţi-l poate da 
muzica celestă, ori muzica sferelor. Şi nu se poate să nu fii profund impresionat şi să nu 
doreşti să te reîntorci la aceste poezii atunci când sufletul ţi-e amar de atâta dulce… 
 Stilul său este demult format, utilizând toate mijloacele artistice şi stilistice din 
bagajul liricii, începând cu  genurile şi subspeciile poeziei riguroase, clasice, încătuşate-n 
forme dar care  abundă de muzicalitate şi de frumuseţi, aglutinându-se în eufonii fără 
cusur, până la procedeele moderne de construcţie, fără  rimă, ori cu rimă ascunsă, în 
care ritmul şi  muzicalitatea înlocuiesc metodele de tehnica versificaţiei. 
 Mărturisesc cu mâna pe suflet că, citind aceste vibrante poeme, am dorit imediat 
să ascult vocea autorului care se confundă cu ele. Este o poezie de înaltă vibraţie 
patriotică, încărcată de un lirism autentic, specific marilor voci lirice ale României şi ale 
universalităţii. Şi nu pot a nu subscrie memorabilelor versuri ale lui Ioanid Romanescu, 
„Trăiască Poezia şi marii visători!” 
 Câtă vreme există poeţi, lumea dăinuie. Ei te fac să simţi că viaţa merită s-o 
trăieşti frumos şi adevărat, în chipul cel mai înalt posibil, ca să-i ridici şi pe ceilalţi pe 
aceste culmi ale desăvârşirii. Şi dacă nu schimbă lumea, Poezia are menirea de a 
produce mutaţii sensibile în suflete. Ceea ce nu e puţin, dimpotrivă. 
  Cât priveşte menirea poetului, autorul e conştient că scrisul e o ardere de sine, o 
jertfă continuă, fără de care nu ar exista Poezie : « Nu vă-ntrebaţi de ce/ Poeţii mor/ Cu 
fiecare vers pe care-l / Scriu, / De când se nasc întru cuvânt / Ei ştiu- / Aceasta este meseria 
lor...”  
 Prin tot ce scrie acest poet, are darul e a emoţiona şi a tulbura peste măsură şi, 
când îi deschizi slova, nu se poate să nu fii fericit că există oameni cu o asemenea simţire, 
pe care o  împart cu dărnicie, la răspântii, aşa cum  îşi împarte roadele sale, „mărul de 
lângă drum”. 
 
  
7-8 Cuptor 2009 
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EXEGEZĂ 
 
ELENA ARMENESCU ŞI PUTEREA FASCINANTĂ A  CUVÂNTULUI 

SCRIS, ROSTIT ORI GÂNDIT 
    
  
 Şi ce altceva înseamnă miracolul poeziei decât un  Joc tainic, care se joacă în unul, în 
doi, în trei  sau într-o infinitate de persoane? 
 Jocul tainic  al minţii şi al inimii, Jocul sufletesc, cu noroc atât de schimbător, jocul 
sorţii,  jocul firii şi-al nefirii, cel mai teribil şi mai serios joc din câte există!... Cine nu l-a 
jucat, măcar o dată? 
 Aşezată în inima jocului, autoarea de faţă, ne dezvăluie treptat monadele sufleteşti care 
i-au fixat traiectoria pământească. E un privilegiu. Ne-a ales pentru acest dar  pe noi, care 
suntem predispuşi la – cu totul altfel de jocuri. 
 Pare a ne spune: „Vrei să mă cunoşti? Iată-mă!” – predându-se în mâinile noastre 
sufleteşti, la fel cum Isaia s-a predat în mâinile lui Yahve, zicând:  
 „M-ai chemat, Doamne? Iată-mă!” 
 La fel cum Zaharia i-a strigat Domnului: „M-ai sedus, Doamne, şi m-am lăsat sedus,  
ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit!” 
 Disponibilitatea dăruirii e un lucru rar. Dar şi generozitatea primirii. Mulţi nu-l percep, 
trec mai departe, ca şi când acesta n-ar fi fost făcut. „Mă tem că trece Dumnezeu pe lângă 
mine cu harul Său şi că nu se mai întoarce” – spunea şi Sfântul Augustin.  Temerea aceasta l-a 
urmărit toată viaţa.  
 Să nu pierdem clipa de graţie, Clipa de Lumină, când s-ar putea să fim cercetaţi de 
Duh şi găsiţi vrednici.Candela trebuie să stea veşnic aprinsă. Să te laşi, aşa cum spune 
autoarea în poemul care dă titlul volumului, „Lasă-te flămând, năvălit de clipă” -   chiar şi 
sub dogoarea propriei flăcări, ars de dogoarea chemării divine. Aceasta înseamnă, de fapt, 
„starea de graţie”, iscată de teribilul daimon al fiecăruia. 
 De fapt, ceea ce ne sugerează poeta este faptul că trebuie să ne deschidem inima şi să 
nu pierdem clipa. Clipa când trebuie să fim fericiţi, să iubim, să dăruim. 
În drumul spre desăvârşire, nu trebuie decât să „ne aprindem de dorul luminii”. De fapt, este 
invitaţia filosofică: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. 
Eşti parte din  întregul « rotund de frumuseţe », şi de aceea, « şi pentru tine/ Se-nveşmântă cu 
lumină zorii, toată Creaţia » (Joc tainic). 
Aparent sub formă de catrene, versurile Elenei Armenescu păstrează ritmul şi măsura clasice, 
dar sunt  îmbracate într-o haină specifică modalităţii proprii de expresie. Acest fapt nu le 
diminuează farmecul, dimpotrivă, descoperim ceva nou şi plăcut în aceste forme mulate pe 
sufletul său delicat şi sensibil. 
Contemplaţia în mijlocul naturii, « la margine de drum », lângă un plop care-i devine 
complice descărcării de gând, are darul de a-i limpezi sufletul : « Ce linişte ancestrală! Ce 
lungă e secunda! /Ce luminos e norul, ce orbitor e gândul, / Ce vrăjitor e vântul ce vine cu 
descântul! / Când fruntea ţi-o atinge-n treacăt unda…//Aici, eu redescopăr în mine universul / 
Un microcosmos unic, rătăcitor, activ / Ce-l clatină doar visul şi dorul inventiv / Iar urii 
pătimaşe nu-i înţelege sensul! » (« Descoperire »). 
Poeta este sedusă deopotrivă de astrul  solar, ca şi de  vraja nopţii când :  „…ţi s-a prins luna / 
În plete, în gene, străluce-n iris/ Şi indiscretă se caţără nebuna/ Pe crestele de gânduri, de 
vis” (Vraja nopţii) – şi aceasta pentru că: „În aer e-o tainică şoaptă de greieri /  Şi fluturi 
perechi, în zbor nupţial / Îmbrăţişându-i cu gândul cutreier /  Sublimul, galacticul arc sideral. 
// Nimic în jurul nostru nu se clinteşte / A nopţii regină ne îmbată–n parfum / Rouă şi raze, 
totul străluce-zeieşte / Când dorul umblă zănatic pe drum. ( „Vraja nopţii”). 
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Este destul de ciudat cum, la Elena Armenescu, romantismul  cel mai pregnant, se împleteşte 
în chip fericit cu raţiunea pură, cu  meditaţia  transcendentală despre Cosmos, despre aştri şi 
naşterea lumilor în Univers. Toate acestea sunt legate  implacabil de destinul fiecăruia. Astfel, 
pe un fundal galactic în care: „Calea Lactee se roteşte-n spirală/ Efemeridele lunecă-n 
noaptea ireală / Curge lumina din ochi strălucitori / Vibraţia iubirii naşte noi fiori” totul 
geme de elemente lirice,romantice,  „Mătasea argintie ţesută de Lună/ Ţi-mpodobeşte fruntea 
cu-o cunună” – iubitul devenind „regele nopţii”, prinţ vrăjitor”, „răpit tainic de dor”,  în  
acelaşi timp el este „Îndrăgostit cucernic de materia vie” (…)  Bărbatul confuz, sclav neştiut 
femeii/ Gânditorii, tributari Gloriei şi Ideii.” (“Robi). 
Dar, toate acestea fac parte din Misterul acelui Joc Tainic, atât de ambiguu, atât de confuz şi 
atât de strălimpede în acelaşi timp. 
Tema zburătorului, a visului reîntoarcerii la mirajul  copilăriei, şi apoi, a trezirii în deplină  
singurătate, în zbucium şi chin sufletesc, au toate, acelaşi temei : dorinţa arzătoare pentru « o 
oră ancestrală de iubire » (« Reîntoarcere »). 
Autoarea se surprinde în oglinda poemului-lied ori a poemului elegiac, astfel : « Serafic în 
armonie mă frâng! / Mă supune sublimul o clipă / Atinse, corzile se tânguie, râd / În 
desăvârşire mă pierd cu risipă.//  Lebedele eterice ale sufletului plutesc / Pe lacul de argint, 
cristal împodobit/ Cu raze fascinante, nepământesc / Răsfrânte-n gândul copleşitor învăluit. // 
Sacră, radiantă lumină nevăzută / Se strecoară, topeşte frigul fiinţei / Anotimpuri ale astrelor, 
nălucă / Vin spre mine din era elocinţei. // Tulburător, mă-nalţă dincolo de stele /  
Transfigurându-mă o clipă într-un refren / Slavă şi Iubire în dans de Sânziene / Altarul 
biruinţei lui Handel şi Chopin. ” („Concert”). 
 Aici o putem vedea şi recunoaşte, aşa cum este şi nu aşa cum doreşte a se înfăţişa 
privitorilor.  „Mireasma minţii” celui plecat o îmbie pe autoare într-un „dans arcuit al 
conceptelor vitale” în care poţi să ameţeşti  „urcând spirale în ritmuri de livezi”.(„Celui care 
pleacă”).Acum, deşi „lumina-ţi taie drum spre infinit” -  şi „Zarea nu-ţi mai pare albastră 
ca-n poeme”  - nu mai e posibilă starea dintâi pentru că amândoi percep „un zgomot asurzit/ 
De îngeri ispitiţi, abonaţi la anateme!” („Celui care pleacă”). 
În lirica Elenei Armenescu – visul are un rol preponderent. Ele sunt prezente pretutindeni, fie 
noapte sau zi, stare de oniro-luciditate fiind specifică poeţilor.  Şi nu întâmplător, fiindcă 
visele deschid căile zborului şi induc o stare de bine, fiind legate de speranţă. „…enigmatic  
visele matinale / Căile zborului etern îmi redeschid” („Grădina”). 
Natura, exercită o  atracţie mirifică supra firii sensibile a autoarei, astfel că se lasă adeseori 
prinsă-n mrejele ei: ”Din crinii ancestrali fugar desprinse / Superbele petale, revolte de poem 
/ Adie în cristaluri, pe ramuri neînvinse / Incendiind în alb Imperiul boem! ” („Împărăţia”). 
 Şoaptele auzite în „laguna viselor” întreţin o atmosferă mirifică, propice poeziei,  ori 
specifică amintirii primilor fiori de iubire născători de fiori lirici: 
„Când am simţit că sunt o strună/ Care vibrează de-o mângâi” („Dorinţa”). 
Împinsă de acelaşi fiori tainic, dar cu aceeaşi nostalgie, autoarea cere:  „Întrupează-te, 
fantoma iubirii”,  în versuri foarte edificatoare: „Potop de lumină, fulger în gând / Şoaptă în 
privire, mut legământ / Leagăn de ape, vis spectral / Inima, simţirea şi mintea - altar!// 
Robeşte secunda! O nebunie! / Pădurea întreagă e o feerie.../ Martor stejarul, bătrânul 
sfetnic / Ce ne cunună cu Timpul veşnic”. („Descântec” – lui Victor Hugo). 
Amestecul  de real cu fantastic este specificul liricii acestei poete originale: „Seară de vis, 
seară fantastă, reală / Suntem fluturi de argint ce ating / Văluri plutitoare din era abisală / 
Incantabile cristale, lunatec anotimp!” („Evadaţii”). 
O adevărată profesiune de credinţă reiese din poemul: „Artistul”, pe care-l redăm integral: 
„Gândul tău înfrăţit cu mişcarea / Simţirea, arc de nesomn arcuit, / Dă liniştii sens, 
argintează visarea / Copleşitorul,  aprinsul dor nemărginit...// Te scalzi ades în zboruri de 
patimi, /Zbuciumi în laţul cunoaşterii de sine / Botezi laurii cu sânge, cu lacrimi / Interior 
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rezidit din seculare ruine. // Aici te regăseşti, simţirea reînvie, / Zicerea  fermecată te 
hrăneşte cu jar/ Timpul  se destramă lăsând să vie / Din trecut spre tine, eroul 
legendar.//Fascinant şi profund, sub atâtea lumini / La fel de mari ca şi iubirea-ţi prag 
/Cristal în răsfrângeri, cu eterni pelerini / Aduni sublimul, ni-l dăruieşti cu drag. // Înfrăţit cu 
adâncul gândului şi iubire / Ne stâmperi setea de vaer cu cântec / Te sfarmi tu  însuţi eterat în 
rostire / Ascet şi enigmă, balsam şi descântec.” („Artistul”). 
 Faptul că artistul  adună sublimul pentru a ni-l dărui şi ne astâmpără setea de vaier cu 
cântec – presupune jertfă totală din partea creatorului de frumos şi îl aşează în rândul marilor 
jertfitori pe altarele veşniciei. Cunoaşterea, transfigurarea prin artă e condiţia sine qua non   a 
creaţiei artistice. 
Fără echivoc, Elena Armenescu – declară deschis: „Puterea mea este cuvântul, / Patima 
auzului robit de Adevăr, / Trandafir însângerat spinând neantul / Privighetori îl fulgeră în 
viitor.” („Puterea tainică” – Doamnei Zoe Dumitrescu-Buşulenga); cuvântul este pentru 
autoare: „pasăre măiastră, ecou fermecat”. El are puteri magice: „Descătuşează energii 
sigilate / Cu imemoriale ţipete peceţi / Anulează ridurile cu şoapte / Naşte zâmbete în întreite 
vieţi // Pietruieşte potecile-n spirală / Albăstrit trece hotarul cerului / Zideşte iluzii, în adierea 
florală / E clopoţel spre lumina graiului.” („Puterea tainică”).  
La fel de fundamentală este şi fascinaţia autoarei pentru natură, pentru pădure – care înseamnă 
viaţă, pentru tot ce e viu şi bucură ochiul şi inima: „Măsură armoniei şi frumuseţii fabulos 
dar / Învecinându-se cu cerul, pământului hotar / Pădurea magnifică, neliniştită, -ngândurată 
/ Sacerdoţiu secular  de taină binecuvântată!” („Pădurea”). 
Câtă vreme omul este  „O tainică-mpletire de pământenesc şi divin” – el îşi găseşte sensul în 
urmaşi, prelungindu-şi astfel existenţa: „Poate şi eu prin fii şi fiii fiilor mei / Curg paralel cu 
torentul timpului / Dar acum vreau clipa mea de temei / Zâmbetul destinului ” („Sinteza”). 
 Sentimentul religios este prezent pretutindeni, dar, mai cu seamă în pastelurile scrise 
în ton elegiac, în care poeta se cufundă în nostalgică reverie, făcând să reînvie o gamă de 
sentimente într-o paletă coloristică nuanţată. 
Militantă activă pentru sănătatea Pământului, poeta aduce un elogiu ţărânii şi tuturor 
făpturilor, ca şi creaturi ale lui Dumnezeu şi face un apel stringent şi patetic pentru a-l 
respecta şi a-l ocroti pentru a salva însăşi viaţa. Acest lucru reiese dintr-un ciclu de poeme: 
„Pământul vrea iubire!”; „Pământul are nevoie de iubire” „Paradox” ş.a. în care mesajul 
este foarte limpede exprimat şi chiar imperativ, cu ajutorul verbului  „Implică-te”,  ceea ce 
presupune angajare totală pentru menţinerea vieţii. Este o  pledoarie pro domo, patetică, dar 
foarte frumoasă şi onorabilă pentru fiecare cetăţean al planetei. 
Uneori, strigătul e aproape de disperare: „Oameni buni! / Cum să zdrobesc această barieră / 
Acest tren al strigătului în pustiu/ Să mă puteţi auzi?” („Coşmar”).  
Această pledoarie pro vita  răzbate din multe poeme şi este scanată pe  deviza: „hic et nunc” – 
cât nu e prea târziu, aici şi acum. 
În căutarea de sine de care adeseori i se face dor,  poeta spune: „Coborând pe versantul 
extern/ Ajung în cuibul unui vis etern / De nemurire” („Sete psihică”). 
 Ştiinţa, fantezia, cunoaşterea,   luciditatea, dar şi credinţa, pietatea,  îşi dau mâna în 
creaţia Elenei Armenescu, în chip armonios, dând naştere acelui fior pe care poeta îl numeşte 
Joc tainic,  de fapt, Jocul existenţei. 
De asemenea, teluricul, onticul se îmbrăţişează cu celestul, cu metafizicul, în izbucniri 
metaforice care ating sublimitatea:„Uragan nevăzut mişcă energii nevăzute / O forţă a 
depărtărilor şi apropierilor / Bate dinspre inima tăcerii / Izvorul nerostirilor nespus caută / 
Enigmaticul, fascinantul Cuvânt / Al Zidirilor / Iată! Copacul din noi este înfrunzit / 
Adulmecă lumina cu setea clorofilei / Nebănuit / Aburul răsuflării munţilor/ Calcă peste 
tristeţi / Destrămându-le alcătuirea / Iar în locul lor apar / Într-o împletire firească / Ceea ce 
nu se poate descrie / În cuvinte, în vorbe omeneşti / Ce ştiu poate doar oştile Tale cereşti / 
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Cum răsar / Încolţirile, tainele frumuseţilor /ascunselor alcătuiri.//Numai ochiul ce este şi 
vede ştie /Numai urechea ce este şi aude ştie / Numai inima ce este vie şi bate  ştie / Pentru că 
are harul să ştie / Ceea ce vede ochiul ochiului dinăuntru / Ceea ce aude urechea urechii // 
Vocea inimii adunând şoapte / Din atingerea întâmplării / Interioare zvârcoliri / Începând cu 
timpul când /Mă însoţeşte Cunoaşterea în tăinuire / Mă plimbă ca un ghid atoateştiutor / Şi în 
frunzişul omenirii cu uimire / Citesc, ascult un vers, un cânt sfâşietor/inima cântă / Simfonia  
propriei înmuguriri” ( „Izvorul tainelor”)  
De fapt, acest inefabil, „ceea ce nu se poate descrie în cuvinte” – este însăşi viaţa. Ceea ce 
salvează de la raţional, de la epic, poemele Elenei Armenescu este tocmai inefabilul ce nu 
poate fi atins cu mâna, cu gura, cu ochii, ci doar cu sufletul minţii şi cu dioptriile inimii. 
Unele versuri sunt panseistice: „De ce? în mulţime cunoşti singurătate /Iar când eşti singur, 
îţi doreşti apropieri?” („Meditaţie I”). 
 „Mă logodesc cu căutarea / Să-l descifrez, să  aflu lumii sensul” – spune autoarea în 
poemul „Meditaţie II”. A căuta sensul lucrurilor, sensul Timpului, al lucrurilor ştiute şi 
neştiute, sensul vieţii şi al morţii, sensul Universului – sunt apanajul filosofului, al 
cercetătorilor care nu se mulţumesc cu ce li se dă şi vor să descopere mai mult, tainele 
neştiute ale Înaltului şi al Adâncului. 
Ciclul de poeme intitulate„Meditaţie I-X e edificator pentru firea cercetătoare a omului: 
„Mă însoţeşte Cunoaşterea în tăinuire / Mă plimbă ca un ghid atoateştiutor / Şi în frunzişul 
omenirii cu uimire / Citesc, ascult un vers, un cânt sfâşietor.” („Meditaţie III”). 
Construite sunt formă retorică, ele sunt baza unui tumult de întrebări care-i asaltează mintea: 
„De sunt materie de ce mă tulbur? /Dacă sunt spirit de ce mă doare? / Când mii de întrebări 
mă învolbur / Şi fratele Omul se pierde în vâltoare? //Destăinuiţi-mi din ce sunt făcută / Care-
i formula  chimică, ori codul genetic / Răspundeţi de ştiţi! Ideea-i pierdută? / N-aveţi liantul?  
se răspunde eretic? //De ce sunt legată oameni de voi / Cu fire nevăzute, imateriale / Şi sufăr 
când vă văd în „noroi” / Sau în  dezlănţuiri bestiale? //De ce vocea mea încă n-o auziţi / 
Aproape vă sunt mereu, în suferinţă! / De ce sunt singură? Vă chem să-mi fiţi / Alături în 
demnitate, nu în umilinţă! („Meditaţie V”). 
 Şi iată că printre cuvinte precum: „cuantic”; „sisteme metrice”; „impuls”, apare şi un 
„zbor de condor” ca să sublinieze încă o dată legătura tainică dintre materie, spirit,  gândire, 
sentiment. 
Glorificarea Omului ca şi încununare a Creaţiei divine este subliniată în „Meditaţie X”: 
„Măsura spaţiului, eternizarea clipelor / Mărginirea mărginitului de nemărginit / Zborul, 
mişcarea  arcuită a aripilor / Deschiderea fantelor spre infinit //Toate îţi aparţin Omule! o 
singură zi / O secundă din Timpul veşnic, / Dacă vrei poţi culege sau întrezări / Totul, ca 
bunul Universului sfetnic”. 
 O suită de poeme de inspiraţie biblică, gen parafraze la anumite pericope evanghelice, 
stau mărturie despre sentimentul religios al autoarei. 
De asemenea, din structura cărţii nu lipsesc poemele cu tematică istorică, aşa cum este cel 
intitulat: „Brâncovenii – sfinţii mucenici”. Aici este subliniată virtutea credinţei de care 
sufletul voievodului era animat şi care era mai presus chiar decât viaţa, aşa cum s-a şi dovedit, 
dându-şi obolul, împreună cu fiii săi, pentru a nu abdica de la Crezul său religios: „- Ce-i mai 
de folos omului, să-şi piardă trupul, /Viaţa pământeană care i-a fost încredinţată / Ori 
sufletul cel veşnic? Îl mistuise gândul / Pe Vodă, mult credinciosul şi veghetorul tată!”  
După descrierea în versuri a teribilului carnagiu, autoarea concluzionează: „E moartea 
Brâncovenilor, o sfântă chemare / Spre cerul năzuinţei,  Dumnezeiescului Tată!”  
Ultima parte a manuscrisului este destinată parafrazării psalmilor şi evocării unor personalităţi 
ale culturii româneşti. Stilul confesiv, meditativ-contemplativ este o caracteristică a autoarei 
care în acest „Joc tainic” de cuvinte şi versuri măiestrite, ne demonstrează arta sa 
inconfundabilă, Crezul artistic şi demnitatea fiinţei umane, ajunsă la cota cea mai înaltă. 
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Baletând cu graţie pe fruntarul subţire dintre realitate şi imaginaţie, dintre transcendent şi 
contingent, Elena Armenesc aduce şi cu acest volum de versuri, un plus de tandreţe, 
convertită-n mierea metaforei şi adiind de miresmele binecuvântate ale harului liric căutat 
încă de romanticii zilei. 
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UN LUMINIŞ CARE SE NUMEŞTE CREDINŢĂ 
sau 

FANTASTICA PEREGRINARE PRIN LUMEA ZEILOR 
 

ELISABETA IOSIF, Globul de cristal, Editura ANAMAROL, 2009 
 
 

  După cum mărturiseşte însăşi autoarea, distinsa doamnă Elisabeta Iosif,  
   prozator, eseist, ziarist, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi al Uniunii 

Internaţionale a Ziariştilor, preşedinte al Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români: 
„Întotdeauna m-a fascinat acea cufundare în fântânile de apă vie ale mitologiei. E un fel de îmbăiere 
în mister, o binecuvântare, un botez al zeilor. Într-o zi, însă, ceva m-a pus pe gânduri…” 

  Pornind de la „acel ceva”, care este o întrebare pusă de un copil, autoarea 
construieşte o suită de povestiri fantastice, care-şi trag seva din mitologie, dar, îmbrăcate 
în straiele sensibilităţii poetice  şi imaginaţiei autoarei, dobândesc sensuri noi, 
extrapolate la universul cotidian. 

  De ce caută omul această fântână de apă vie, unde se oglindeşte şi se recunoaşte în 
ceilalţi, ca şi când i-ar privi în ochi prin reflexia unei oglinzi fidele? 

  Lumea atât de diversă şi de misterioasă a zeităţilor a atras dintotdeauna minţile 
oamenilor. Amestecul de sacralitate şi de umanitate, puterile nemăsurate, faptele de 
vitejie şi actele de dreptate, dar şi slăbiciunile omeneşti, i-a făcut să şi-i aleagă drept 
modele, să se închine lor, să încerce să-i îmbuneze cu daruri şi chiar cu jertfe umane şi de 
animale, ori chiar cu bucate  dintre cele mai alese, pentru a le îndupleca mânia şi 
răzvrătirea şi a le fi pe plac. 

  Pe de altă parte şi din teama ca zeii să nu se răzbune şi să le trimită năpaste lor şi 
întregului neam omenesc. 

  Zeii biblici, zeii antici, zeii păgâni, zeii cunoscuţi şi necunoscuţi, care exercită o 
forţă de atracţie direct proporţională cu imaginaţia omenească, toţi ne-au populat mintea 
în copilărie, graţie unor scriitori renumiţi care ni i-au făcut cunoscuţi. 

  Scoase din hrisoave şi  papirusuri  şi repuse în circulaţie, au rămas vii miturile, 
legendele. Poveştile despre ei continuă fiindcă imaginaţia umană este nelimitată. 

  Vestigii, temple, locuri sacre, peşteri cu desene rupestre, reînvie mituri, ca şi 
operele de artă, picturi sau sculpturi, opere dramatice, opere poetice, epopei, legende, 
rămase nemuritoare, o întreagă literatură de gen despre aceste personaje misterioase 
care încă fascinează cititorul, auditoriul sau privitorul. S-au editat chiar dicţionare şi 
enciclopedii de mitologie ca să aşeze cap la cap aceste creaţii care, în felul lor, se întrec în 
nemurire chiar cu zeii care fac obiectul lor. 
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  Cu un curaj şi o imaginaţie greu de ţinut în frâu, Elisabeta Iosif îi reînvie, îi scoate 
din amorţire, îi zgâlţâie, îi caută, îi provoacă. Uneori le schimbă destinul. 

  „Cufundându-mă în legendă, am intrat în lumea fantastică a eroilor şi i-am luat cu 
mine în poveste. Atunci când soarta le-a fost potrivnică, le-am schimbat destinul şi i-am 
salvat uneori de la moarte, fiindcă ştiam cât de mult le place să trăiască”. 

  Aşadar, scriitoarea îi cunoaşte, a intrat în intimitatea lor,  şi uneori le  ghiceşte 
intenţiile. 

  Dar cine ar putea, îndeobşte,  cu puteri umane, să pătrundă destinul unor fiinţe 
supraomeneşti şi să-i schimbe? Poate Zeul Suprem? Poate scriitorul, el însuşi un creator 
care, prin opera lui se aseamănă cu divinitatea? Ba-şi arogă uneori, chiar şi atribute 
divine… 

  Iată ce spune autoarea: „Mi-am luat aliaţi soarele şi focul” (şi ei nişte zei – Helios, 
Hefaistos – în mitologia greacă). 

  Elisabeta Iosif ne invită în „regatul spiritului” – unde întâlnim personaje cu puteri 
supranaturale, fapte şi întâmplări nemaipomenite,  care ne aprind imaginaţia. 
Redevenim copii, cu acea înţeleaptă candoare a lucrurilor teribil de simple (înţelepte 
tocmai pentru că sunt simple!) şi urmăm firul poveştii, ca pe firul Ariadnei ca să ne 
scoată, precum pe Teseu, în luminiş din neînduplecatul labirint al lui Dedal. 

  Peregrinarea fantastică prin această lume este făcută de autoare cu mult farmec şi 
candoare, dar şi cu ceva în plus: un incontestabil talent de povestitor, dublat de 
sensibilitate poetică, fapt ce nu poate să te lase indiferent şi te cucereşte, chiar din primul 
moment. 

  Şi după ce ne-am trezit împreună cu eroii „Captivi în Împărăţia lui Hades”, am 
găsit „Globul de cristal” în „Seara sânzienelor” – şi, la  vreme de „Potop de seară”, am 
prins de coamă „Cometa cu plete” şi am ascultat „Cântecul fântânii din pădurea surdă”. 
Apoi ne-am întors în noi înşine, îmbogăţiţi, cu „Trenul de duminică”. 

  Pentru câteva ore am stăpânit aştri, ne-am luat la întrecere cu munţii în semeţie, 
cu vântul în năstruşnicii, am ascultat sfatul înţelepţilor, am îngenuncheat dinaintea 
copacilor sacri, am scormonit prin cutia Pandorei după „un strop de speranţă”. 

  În jurul focului am aţipit în glas de poveşti, pe când sânzienele dănţuiau în jurul 
nostru. O stranie împletire real-imaginar – o stare de oniro-luciditate, aproape o stare 
mistică, ceva aproape religios, aproape profan care te atrage şi te respinge în aceeaşi 
măsură. 

  De fapt, poveştile cu zei sunt simple pretexte pentru întâmplări contingente. 
  Personaje emblematice precum pictorul Alexandru – un om cu mintea lucidă dar 

încărcat de miresmele harului şi cu imaginaţia – pasăre albă – gata oricând să-şi ia 
zborul spre tării, artist în  a cărui pictură, după cum spunea un critic de artă: „culorile 
strigă, până când lumea întoarce capul, curioasă să le vadă,”  intră necondiţionat în starea 
de graţie propice creaţiei, atras de mirajul unor legende şi mituri vechi, la care, la un 
moment dat, ia parte el  însuşi. 

  Iscusinţa condeiului acestei scriitoare şi publiciste întrece limitele obişnuite şi se 
înalţă către desăvârşirea râvnită de toţi slujitorii cuvântului. 

  În prima proză, „Captiv în Împărăţia lui Hades” – au loc astfel de meta-
întâmplări: iubita pictorului, devenită sirenă, stând pe o stâncă şi pieptănându-şi buclele  
cu un pieptene auriu, cântă o melodie stranie şi răscolitoare precum mitica Lorelei, cea 
care atrage marinarii cu cântecele ei învăluitoare, până când corăbiile se sparg de stânci. 

  Formele de relief schimbătoare la cea mai mică atingere, pătrunderea într-o lume 
de vis, toate acestea fac parte din  bagajul mitologiei. Glisăm parcă pe valuri, în plină 
poveste, pe canavaua onirică. Desigur apar şi personaje ciudate precum Pitihar. 
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  Elementele specifice basmelor populare nu lipsesc: pelerina fermecată, pe care 
poţi zbura dar şi care te face nevăzut în ochii celorlalţi,  un coif fermecat care împietreşte 
oamenii, unele personaje care apar şi dispar inopinat. 

  Eşti ispitit să afli tainele pământului din pântecele acestuia. Nelipsită este şi 
bagheta fermecată din mâna saltimbancului. Joc de aparenţe, de iluzii şi de imagini reale  
amestecate cu cele virtuale. Suntem în  prozele fantastice ale lui Mircea Eliade, cel care, 
prin puterea cuvântului ori a tăcerii semnificative dublată de un gest, deformează 
Timpul şi Spaţiul,  sau, mai aproape de noi, prozele lui Cezar Petrescu. 

  Şi iluzia – Fata Morgana a nisipurilor, apărând-dispărând la orice pas, 
prinzându-te într-un joc straniu şi atractiv un fel de amoc,  din care nu te mai poţi 
smulge. 

  Nu lipsesc nici simbolurile: semnul infinitului ori unele învăţăminte date de 
oameni înţelepţi sau de saltimbanci. Dar scriitoarea pune accent şi pe păstrarea datinilor 
româneşti, ceea ce aduce oarecare specific local acestor scrieri în care fantasticul se 
îmbină  în chip fericit cu realul. 

  În peştera din stâncă în care Alexandru  intră pe nepusă masă, atras de năluca 
fetei, elementul fantastic, simbolizat de „Marele Vrăjitor”, stăpânul animalelor, care, ca 
să bea din izvorul înţelepciunii şi-a sacrificat un ochi, se îmbină cu elementul popular – 
hora din poiana montană. Desenele se însufleţesc la atingerea cu bagheta,  ca în prozele 
lui Henry James. Bărbatul este spus unor încercări precum Făt-Frumos. Trebuie să 
cânte şi să joace ziua şi noaptea, să nu adoarmă „până vei găsi poarta prin care soarele 
trece zilnic”. 

 El este investit ca pictorul cetăţii şi de aceea i se dă o misiune. De fapt, avem de-a face 
chiar cu Zeiţa cu coif, Atena, protectoarea Artelor frumoase. Pictorul, intrat în Peştera 
lui Hermes, efectuează această călătorie iniţiatică în tainele cunoaşterii artei, de fapt, a 
sinelui, pentru că, spune, mărturisindu-şi Crezul artistic: „Eu caut nemurirea prin artă” -  
de fapt, crezul oricărui creator de artă. 

  Personajele întâlnite: Pitihar, Atena, Cleopatra, au rol de ocrotitori împotriva 
Medusei, singura muritoare dintre gorgone. Nici elementele supranaturale nu lipsesc: 
ploaia de aur prefăcută-n cascadă, ori alte făpturi din mitologie: Pegasul, pe spinarea 
căruia se află Perseu. 

  Sincretism de elemente mitologice, fabuloase, care dau naştere unei noi poveşti 
plină de farmec, care ţine atenţia trează. Periplul prin lumea zeilor are darul de a ne 
reîntoarce la vârsta când ne alegeam câte un protector puternic din lumea nevăzută, care 
să ne apere şi visam să putem escalada Olimpul, să gustăm din cupă ambrozie, să dăm 
piept cu nemurirea şi să avem puteri aidoma zeilor. Tinereţea – apanajul acestei stări – 
care visează la veşnicie. 

  Personal, n-am avut apetenţă pentru această lume fantastică  deşi am iubit 
legendele locurilor şi ale personajelor care le-au populat. 

  Dar cum să nu te fascineze istorisirile despre faptele de vitejie ale eroilor 
pământeni,  care se iau la trântă cu zeii şi, de multe ori, ajutaţi de natură şi de 
vieţuitoarele-prietene, îi înving în lupte? 

  Amestecul acesta de real cu fantastic, specific universului mitologic, stârneşte 
imaginaţia oricărui tânăr. 

  Şi apoi, legătura tainică a mitologiei cu lumea reală – e un procedeu artistic folosit 
cu măiestrie de Elisabeta Iosif. Ea se întoarce din „chiliile întunericului”,  din peştera 
unde-l însoţise cu închipuirea pe artist, direct  în atelierul de pictură al acestuia, cu 
aceeaşi dezinvoltură cu care te întorci de pe o stradă a copilăriei, ca să o străbaţi din nou, 
cu nostalgie, cu ochii amintirii copilului de altădată. 
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  Paşii te poartă într-acolo. Paşii gândului o însoţesc, când într-o lume, când într-
alta, pe tăişul subţire al imaginaţiei. 

  Povestea are farmec şi e scrisă cu măiestrie, nu fără oarecare morală, transpusă în 
reflecţii aforistice de genul: „Eu sunt nebunul care a înfruntat vicisitudinile roţii 
norocului”. „A părea nebun e secretul înţeleptului…” „Nu ştiu de unde vin şi nu cunosc 
exact încotro mă îndrept”  şi multe altele. 

  Pare un îndreptar de înţelepciune, prin mijlocirea căruia se rostesc pilde şi  
adevăruri esenţiale. Şi astfel, printre mituri, basme, iluzii optice, întreprindem o 
călătorie la capătul unui vis, care îşi avea izvorul într-un ochi deschis larg către lume. 
Intri şi ieşi  prin ochii imenşi şi nu te mai miri de nimic până ce eşti scos din peisaj. Până 
la urmă totul se dovedeşte a fi un vis – avut în ceas de după amiază pe o plajă. Şi de ce 
adevărul trebuie scos numai din gura Nebunului? Iată o întrebare care necesită un 
răstimp de gândire. 

  Cea de  a doua proză „Seara Sânzienelor” – are ca pretext discuţia dintre doi 
bărbaţi situaţi ca vârstă la antipod. Un „om cu plete albe”  şi „un tânăr cu mustaţa 
mijindă”. Între aceste două vârste se petrece misterul mustos al vieţii. 

  Povestea este bazată pe o datină din  noaptea de sânziene – în care fetele dansează 
sub clar de lună implorând astrul nopţii să le arate ursitul. Sunt fecioare, sunt zâne-
drăgaice? Lucrurile se amestecă. Rolul celor doi bărbaţi  aşezaţi pe iarbă, într-o poiană – 
e acela de comentatori ai evenimentelor, la fel cum, corul antic, îngâna adevărurile 
cotidiene, spre ştiinţa norodului, subliniind prin repetare înţelesurile ascunse ale vieţii. 

  Ceremonialul dansului noptatic este  punctat de cântece şi de  dialogul celor doi. 
Senzaţia nou venitului Traian la această serbare florală, care se interpune acestor 
personaje este de  deja-vu. Până şi ceata de fete venind cu braţele pline de sânziene, 
împlinind un ritual vechi – are darul de a-l duce cu gândul spre alte lumi. Nici numele 
eroilor nu sunt întâmplătoare: Traian şi Daciana – nume predestinate  de a-şi uni 
destinele şi a rămâne împreună, dăruind urmaşi noului neam apărut în timp. 

  Totul se petrece pe linia subţire care desparte realul de imaginar, visul de trezie. 
Şi, nu întâmplător, acţiunea se petrece într-un sat dobrogean, ţinut încărcat de istorie 
antică, locul tuturor începuturilor. 

  Formulări axiomatice, poetic-aforistice, se găsesc la tot pasul şi ele sunt rostite, fie 
de bătrânul cu plete albe, fie de Traian:  
  „ -Mi-e trist amurgul gândului! Deşi îmi place răsăritul, fiindcă omul a fost creat 
de soare…Înţelepciunea şi-o aprinde de la el, dacă nu merge cu capul în pământ…”; „Dar 
pe unii oameni nu poţi să-i pedepseşti cu nimic mai aspru, decât lǎsându-i singuri cu ei 
înşişi”; 

 „-Priveşte-mǎ ca între bărbaţi, nu prigoni pe cine nu înţelege!” 
„Infernul este în noi, fiindcă uneori nu mai gaseşti drumul de întoarcere. » 
«  Ochii oglindesc spiritul! » 
 « Împlinindu-ţi destinul. Să-i faci şi pe alţii să fie fericiţi - e prima lege a 

împlinirii. » 
Din momentul discuţiei celor doi începe mirajul : 

«Traian privi spre soarele ce-şi fărămiţa oglinzile în sclipirile unor cioburi sălcii din 
râuşorul cu nume de sânziană şi vru să-l întrebe de planul labirintului. Dar omul cu plete 
albe dispăruse. Împins în spaţiul unei poveşti din ce în ce mai ireale, Traian se simţi ca în 
cercul unei lentile lacome. Unde se afla în dealul de cretă, castelul de legendă?!… » 

 Bărbatul se trezeşte în faţa unei galerii întortocheate ce ducea spre inima peşterii. 
El găseşte în buzunar un pumn de scântei arămii – florile de sânziene din coroniţa 
Dacianei. 
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 Un drum magic presărat cu sânziene şi cu însemne solare... E interesant cum 
autoarea îşi introduce cititorul în poveste, cum îl călăuzeşte şi-l îndrumă să găsească 
singur drumul. De semnalat poeticitatea textului de care Elisabeta Iosif nu se dezice : 
« Traian se apropie şi în atingerea sa florile se transformară într-un pârâiaş. Numai una 
rămase, clipind ca un suflet aruncat în primenirea dimineţii. Un sunet, ca de doină îl 
conduse prin labirint. Un glas feciorelnic, suav, străbătea galeria îngustă, lovind 
figurinele de cretă, ce se înmuiau, devenind stropi de lumină…  

Se trezi purtat de cântec în faţa unui lac în care se picurau astre…Închise ochii, orbit 
de o cofă de stele. 

  Lacul era de netrecut, străjuit de un balaur, apărut ca din senin într-o luptă aprigă 
cu un cavaler medieval. Cineva aruncă între el şi balaur un pod. Animalul preistoric îl 
înghiţi cu lac cu tot şi apoi scuipă pe gurile sale numai broaşte. Dintr-un jet de apă apăru 
Daciana. Balaurul o înfăşcă, azvârlind-o până în Marea Neagră. Mai făcu o întoarcere 
şi-l smulse pe Traian din galerie. În zbor, neliniştite ca stelele, sânzienele clipiră din 
batistă, risipindu-se de-a lungul galeriei luminându-i drumul. Ca firul Ariadnei, îl 
conduseră la malul mării. » 

 Sânzienele au rol de apă vie care trezesc din somnul veşnic pe cei lâncezi ori 
adormiţi. Povestea se termină rotund, la fel cum  a început : cu o rugăciune  adresată 
soarelui, pentru iubire şi cu « o sânziană la pălărie...pentru întreaga omenire ». 

 Pledoaria autoarei pentru iubire este evidentă. 
 Cea de a treia proză, « Globul de cristal » debutează cu un fapt aparent banal – o 

întâlnire la o cafenea, a unor scriitori şi publicişti. Dar, desigur, cafeneaua, cu un nume 
magic, are ceva misterios. La intrare, sub o boltă seculară de vie este atârnat un glob 
de cristal. Şi nu întâmplător, femeile din această scriere au nume de zeiţe ori de 
regine : Cleopatra, Hera. 

 Aici totul se petrece, rod al imaginaţiei personajelor, inventând fiecare, povestea 
globului de cristal : « ca un joc al imaginaţiei...un joc cu poveşti ». 

 Pretext pentru a reînvia Legenda Pietrei Invincibile care vindecă prin atingere, 
orice boală. Ca orice poveste, şi cea a globului de cristal are un tâlc. Nu trebuie să te 
joci cu harul încredinţat, fără să-l pierzi. Aflăm apoi povestea lui Liber, « cel îngrijit de 
nimfe » precum şi a nimfei munţilor şi a pădurilor, numită Echo, un bun prilej pentru 
autoare de a-l cita pe Borges, referitor la soare, acel « soare secret  pe care doar vulturii 
au voie să-l privească ». 

 O poveste frumoasă de dragoste între Liber şi Echo, relatată de autoare, se 
derulează imaginaţiei noastre : « Traian se apropie şi în atingerea sa florile se 
transformară într-un pârâiaş. Numai una rămase, clipind ca un suflet aruncat în 
primenirea dimineţii. Un sunet, ca de doină îl conduse prin labirint. Un glas feciorelnic, 
suav, străbătea galeria îngustă, lovind figurinele de creta, ce se înmuiau, devenind stropi 
de lumină… (...) 

 Când Liber sosi pe insulă, străzile erau inundate de parfumul florilor. Ghirlande 
albastre, ghirlande  aurii, ghirlande sângerii, atârnau la gâtul fetelor, le înfăşurau 
şoldurile, se aninau de glezne. Liber se amestecă în mulţime, nevrând  să se  afle că a  sosit. 
Pentru prima  dată le privi fără să  le bage în seamă. Avea chef  să colinde străzile, singur, 
fără  alai. Să vadă, fără larma ce s-ar fi făcut, oamenii îmbrăcaţi de sărbătoare. Deodată, 
într-o caleaşcă presărată cu petale de trandafiri împodobită  cu flori   portocalii, zări  un  
profil feminin, ce-i atrase atenţia. Ocoli calul, ce tocmai se opri şi o privi nestingherit, de 
lângă scara trăsurii. Avea braţe de marmură, păr buclat şi ochi de  culoare neobişnuită. 
Parcă se deschideau două violete. Privirea aceea liliachie îl tulbura, pe el, cel care nu se 
lăsase răpit de nici o frumuseţe feminină. (...) 
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-Echo! Echo! repetă şi Liber. Ce nume cu sonorităţi metalice, pentru o fiinţă atât de 
diafană! Simţi nevoia să  se apropie, să-i privească mai bine fascinanţii ochi violeţi. 
Deodată, Echo întoarse capul atrasă parcă  de un magnet. Un fior îi cuprinse întreaga 
fiinţă. Maiestuoasa  regină dori să coboare. Flăcăii se repeziră să-i întindă mâna. 
Instinctiv, Liber făcu acelaşi gest. Şi ea îi răspunse sprijinindu-se de braţul său. În acea 
clipă, ceva misterios se declanşă  între ei. Se plimbară în tăcere, în aclamaţia mulţimii. Din 
acea clipa nimic nu mai era la fel. Se  înţeleseră din priviri să repete acele momente şi pe 
înserat. Din acea zi nu se  mai despărţiră. » 

 Şi, încununarea acestei poveşti : «…După puţin timp, deşi legenda nu aminteşte, o 
rugă  să-i devină soţie. La nuntă îi dărui  o  coroană de aur. Atât de strălucitoare, încât, 
privită cu atâta iubire, de către cei doi îndrăgostiţi, se transformă într-o  constelaţie. » 

 Şi aici intervine adevăratul mister : 
 «...Ceea ce nu ştie nimeni, este faptul că Liber a adunat această constelaţie, ca să nu 

se risipească, într-un glob. Imaginaţi-vă ..., un glob plin cu lumini stelare! Numai un 
singur muritor primi însărcinarea să-l păzească. Era un  astronom din Tracia. Şi aşa, Liber 
se mândrea nu numai cu frumuseţea reginei, ci şi cu globul său stelar, pe care-l aducea la 
toate serbările. Grija pentru el, îi distrăgea atenţia uneori, de  a o ocroti pe regină, de  
invidia celorlalte frumoase insulare. Mai ales de cea a unicei Leto, considerată 
întruchiparea feminităţii. Îi purta ranchiună şi pentru că, printr-un gest făcut de regină, 
aceasta l-a interpretat ca o sfidare. Atunci Leto le ceru copiilor săi să o răzbune. Făcu în 
aşa fel, încât la serbare să vină şi Narcis. Şi legenda spune, că Leto prin puterea  copiilor 
ei, a reuşit să declanşeze o iubire nefirească a frumoasei Echo faţă de Narcis. Leto se 
răzbunase. A suferit nu numai Liber, ci şi Echo, dragostea ei nefiind împărtăşită.(...) 

Echo, s-a topit de durere, nerămânându-i decât vocea. Un ecou! 
-Iar Liber? 
Liber, îndurerat, hotărî să plece în Olimp. Dar, înainte de a pleca îl rugă pe tânărul 

astronom să ia  globul cu el şi  să-l păstreze pentru generaţiile viitoare. Astfel, globul cu 
stele ajunse în ţara natală a astronomului, considerat  aici un savant. Îl aşeză  în curtea 
Observatorului Astronomic. Dar, într-o noapte constată cum se desprindea câte o stea din 
globul  strălucitor, apoi  se ridică spre cer, ca o  ultimă lumină. Pentru un timp, se făcea 
întuneric. Apoi  apărea o uşoara licărire, iar   în locul stelei din glob rămânea doar o 
părticică din corpul fosforescent. Totul se risipea, ca vocea într-un ecou, dar şi se 
transforma  într-un diamant adăugat în glob. Curând acesta deveni parcă mai luminos 
despletind  lumina în fascicule colorate……. 

Mulţi tânjeau să aibă globul. Unii savanţi au oferit în schimb bogaţii şi bani. Dar pe 
tânărul nostru îl legau de el mii de fire nevăzute. Pentru  el însemna o poveste pe care 
nimeni n-o aflase. O păstra în taină. Ca să nu mai fie globul de cristal în atenţia curioşilor, 
hotărî să-l ascundă. Îl aduse în curtea sa, printre frunze de viţă şi boabe aromitoare. Ca să 
rămână mărturie a poveştii trăite de el… » 

 Şi mai interesant este faptul că Adrian şi Cleopatra hotărăsc să facă  o călătorie 
iniţiatică în globul de cristal, în măruntaiele globului cu « trenul singurătăţii ». 

 Elisabeta Iosif ne propune cu dezinvoltură variante de poveşti, invitându-ne în 
jocul de-a poveştile, să ne  închipuim şi noi una sau mai multe. Şi ce joc poate fi mai 
atrăgător decât cel al fanteziei ? 

 Ca să sporească şi mai mult misterul, în mijlocul  acestui admirabil volum de 
proze fantastice autoarea a introdus « Cometa cu plete », cu un subiect legat de un 
fenomen astral rar : apariţia unei stele cu plete vizibilă doar dintr-un loc anume. 
Elemente specifice ariei enigmatice ale prozei : un inel de jad cu ceas, filigranat cu 
măiestrie, ca şi un personaj misterios, Alil Al Djannin, sclavul inelului, ne stârnesc şi mai 
mult curiozitatea pentru a afla tainele Dinastiei San. Cu multă înţelepciune, autoarea 
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oferă aceste explicaţii eventualilor curioşi : « Dar la câte lucruri ciudate ni se întâmplă... » 
ceea ce se traduce prin : Nu vă mai miraţi de nimic, nici măcar de cele relatate de mine. 

 Acest personaj insolit, apărut intempestiv în odaia lui Marian – eroul poveştii – e 
capabil de a oferi răspunsuri la unele întrebări. Este cel puţin ciudat faptul că, un 
personaj, autointitulat « un ginn » apare şi e gata să-ţi îndeplinească o dorinţă. Dar, 
vorba autoarei... 

 Marian are parte de o experienţă stranie într-o expediţie într-o zonă montană 
înaltă : «Marian se duse  trei seri la rând pe creasta muntelui, fascinat de arderea mocnită 
şi prelungită a luminii în vatra soarelui. Niciodată, însă, nu observase în jurul astrului 
zilei, cele două aripi enorme, roşcat-aurii, care se zbăteau. Era ca o incinerare. Pasărea ca 
purpura, cu focul verii în priviri şi cu stea luminoasă în frunte, lăsa să se reflecte în aripele 
ei, soarele. Acum, ca niciodată, astrul coborî mai aproape, până doborî măiastra sub 
flacăra-i prăbuşită în asfinţit. Şi pe măsură ce pasărea de cinabru îşi topea frumuseţea în 
îmbrăţişarea ei cu soarele, începea să miroasă tot mai intens a scorţişoară…Pasărea deveni 
o lacrimă strivită între pleoapele adormitoare ale astrului… Iar lacrima se transformă într-
o stea ce se agăţă de cer. ”Mâine va renaşte din propria-i cenuşă” îşi zise, amintindu-şi de 
poveste. Îşi puse pixul alături de carneţelul de însemnări, pe care îl luase de acasă, 
promiţând  că va nota totul. Îşi freca ochii. Rămăsese pe retină imaginea “adoratei 
Heliopolisului”, cum o denumeau în vremuri străvechi. O asemenea poveste nu o uiţi! Să 
fie ea pasărea Phoenix?! (...) 

Ridică încet capul. Deasupra sa stătea cu aripile roşii întinse spre cer o pasăre cu trei 
ochi şi cioc de vultur. Era atât de aurie, încât îl orbise. Când redeschise ochii observă 
întunericul de sub trupul păsării. Soarele dispăruse. Lumina doar ea, pasărea de cinabru, 
cu luciu diamantin. » 

 « Pasărea nemuritoare de pe muntele Kaf » sau pasărea solară, e capabilă să-i 
împlinească dorinţa de a ajunge aproape de cometă. Desigur că această pasăre, ca toate 
păsările din poveste, cunoaşte graiul uman, mai bine zis, cunoaşte toate graiurile. De 
aici, toate iau proporţiile fantasticului : pasărea trimite o scară de mătase, Marian urcă 
şi intră pe uşiţa din pântecul păsării. Astfel începe « Călătoria spre inima Cometei  cu 
plete ». 

 Inserţia în real este în acest punct necesară : Marian fotografiază cu aparatul 
digital cometa şi tot ce vede în jur. 

 Soluţii magice, alifii, poţiuni fermecate, dăruite de sclavul inelului, sunt în stare 
să-l facă invizibil pe eroul curios. Pana, alifia, inelul, calul năzdrăvan cu un corn în  
spirală în frunte – fac parte din recuzita absolut obligatorie a băsmuitorului, ori a 
autorului de poveşti fantastice. 

 O fată transformată în floare din pricina unei zâne geloase, este trezită la viaţă de 
un tânăr care-i rosteşte numele, evident în ideea unei  iubiri nemuritoare. 

 Peisajul devine şi mai insolit când apare « omul orchestră » şi aici fantezia întrece 
orice limită : « Din pădure coborî un “om – orchestră”. Purta pe cap un disc mare ca un 
bor enorm de pălărie, pe care dansau personaje ciudate. Un pitic cu barbă albă până-n 
pământ, înfăşurat într-o mantie luminiscentă, cânta la saxofon. Un om cu cioc de pasăre şi 
coadă de vulpe, bătea într-o tobă de răsunau munţii, pulverizându-le lumina fluorescentă. 
La un gigant buhai sufla un elefant cu cap de om. O gorilă cu plete şi aripi lovea strunele 
unei chitare. Toate personajele din poveştile citite şi filmele văzute parcă se adunară la un 
loc… » 

 Personaje, păsări, comete, oameni şi animale sunt la un moment dat absorbite de 
aer.  

 Iată şi un panseu antologic, remarcabil : « Niciodată nu ştim care-i cu adevărat 
rolul nostru în comedia cosmică » -  de fapt, motivaţia pentru toate acestea 
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fantasmagorii, şi alte replici la fel de memorabile bazate pe dinamica existentă în 
cosmos : « Mişcarea e în noi. Ca o lumină ce nu îngăduie umbrei să se nască ». 

 Autoarea se foloseşte şi de citate din autori celebri. 
 « Potopul de seară » - porneşte de la unele reflecţii despre natură, viaţă, suflet, 

artistic  înseilate în context fabulos.  
 Pe fondul unor dezastre naturale şi anume, ploi şi inundaţii puternice, o 

întâmplare banală o poartă pe eroina poveştii într-o casă şi aici se petrece un fapt, cel 
puţin neobişnuit cu tânârul care o urmărise şi care o vede tânără şi irezistibilă. 
Autoarea pornise în aflarea misterului, nicicând dezlegat,  al metamorfozării frunzei în 
prag de toamnă, hotărâtă să afle taina  acestui proces de degradare treptată, până la 
murire, a plantei. 

 Ispitită de acest miraj supus culorii, din verde spre galben, apoi spre arămiu, 
urmăreşte cu atenţie evoluţia anotimpului, Pe drumul de-ntors spre casa ei, nu mai 
regăseşte strada, oraşul, casa, locurile şi oamenii cunoscuţi. 

 Suntem în plin Eliade. E vorba de o  întoarcere în timp într-un secol trecut, când 
pe acolo se afla o Stradă a Florilor. 

 « Cântecul fântânii din pădurea surdă » -  o altă stranie poveste. Şi aici este vorba 
de un ritual pe care eroina îl execută cu graşie cu ajutorul obiectelor necesare practicilor 
magiei : un ban de argind, pâine, miere şi sare, o floare... 

 Magdalena rosteşte descântecul magic. Vocea Înţeleptului o proiectează în 
fantastic. «Înţelepciunea este o marfă, pe care cine o vinde a cumpărat-o »  
rosteşte sentenţios Înţeleptul, cel care le ştie pe toate şi vrea să-i desluşească tainele 
sufletului  şi « calea cea mai scurtă dintre două puncte ». « Uneori e drumul cel mai lung 
între două suflete ». 

 Povestea de iubire dintre Cătălin şi Eliza e relatată cu şarm şi măiestrie stilistică. 
 Finalul însă e neaşteptat :«Magdalena luă floarea şi vru sa pornească în goană 

spre Cătălin. Un fulger îi taie calea şi un obiect zburător cu coadă de foc o smulse din 
pădure, ducând-o spre înalt. Dintre limbile de foc şerpuitoare se desprinse un chip. De fapt, 
un personaj ciudat i se arătă deasupra sa, purtând o eşarfă fluturândă.” 

(…) 
„-M-am înfăţişat în timpul somnului său, spuse Morfeu, fiul lui Hypnos, zeul înaripat al 

viselor şi-i smulse planta, îndreptându-se cu viteza spre pământ, în timp ce hainele deveniră 
straie de saltimbanc.  

Magdalena se uită prin geamul, ca un binoclu al aparatului şi observă că Morfeu purta 
cu el şi corpul lui Cătălin. I se păru sau era adevărat?!  Din trup picurau lacrimi, care pe 
pământ se transformară într-un izvor. Când obiectul zburător o readuse pe pământ, în acel 
loc se afla o fântână. Prin ţevile ei nevăzute ţâşnea melodios… apa… Parcă acolo se 
născuse lumina, din care izvorâse Orfeu, salvatorul oamenilor, iniţiatorul misterelor şi al 
melodiilor celeste, purtând lira sa cu şapte coarde. Era ca o sirenă ademenitoare, care o 
ţintuia în pădure. Îşi acoperi urechile şi o rupse la fuga spre Cătălin, înainte de cântatul 
cocoşilor. » 

 De o poeticitate încântătoare care nu se dezminte, textele poetico-fantastice din 
volumul « Globl de cristal » - ale Elisabetei Iosif aduc un plus de lumină sufletească peste  
aburul siniliu al cotidianului şi ne încarcă de miresme de basm, atât de necesare omului, 
ieri, azi şi întotdeauna. 

 Acesta este meritul exclusiv al autoarei care ne-a făcut un dar nesperat : vitralii 
din fereastra neînchipuit de frumoasă a sufletului omenesc, prin care, dacă priveşti, ai 
prilejul de a atriza pe meleagul atât de râvnit, îndeobşte, al copilăriei eterne... 

 
23 septembrie 2009 – Noaptea de echinocţ  
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exegeză 
 

,,O lucrare de interes major pentru literatură şi pentru viaţă”  
 
 
CONSTANTIN VLAICU, „STRĂJER LA PORŢILE PĂDURII”, Editura 
SINTEZE, Galaţi, 2009 
 
 
 
Creaţia de până acum a tânărului scriitor bănăţean Constantin Vlaicu se înscrie în 
spiritul tradiţionalismului autentic românesc de esenţă seculară, între jurnalism 
cultural, memorialistică, literatură de evocare, literatură angajată şi militantă în 
favoarea sănătăţii mediului, a echilibrului natural, breviarul său epic împletindu-se 
armonios cu un ideal fixat în inimă cu fire de aur nevăzute – de la care nu poate face 
rabat nici o clipă. 
 
Volumul de referinţă, „Străjer la porţile pădurii”, cuprinzând principalele articole de 
publicistică, de informare şi documentare, este structurat astfel încât să atingă acele 
coordonate umane legate de arealul în care a văzut lumina zilei şi şi-a desfăşurat 
activitatea până la această dată. 
Este un adevăr ştiut, că, o trăsătură specifică de caracter a bănăţenilor este aceea că, pe 
oriunde i-ar purta paşii, ei nu-şi uită matricea, da-seinul, locul de unde au survenit ca 
fiinţe, nici neamul, nici limba, nici meginţii, şi nu-şi renegă numele de român, 
reîntorcându-se pe meleagurile natale. 
Nici autorul de faţă nu face excepţie, dimpotrivă. 
De asemenea, principalele virtuţi creştine şi civice, corectitudinea, onoarea, eroismul, 
modestia, stau mărturie în veac şi fac cinste numelui de român, apărător vajnic al 
neamului, al bunurilor moştenite, al valorilor spirituale tradiţionale, garanţie a trăiniciei 
şi perenităţii lor pe aceste meleaguri. 
O datorie morală sfântă pentru bănăţeni este cunoaşterea istoriei locurilor de baştină, 
păstrarea vie a memoriei înaintaşilor, cinstirea valorilor autentice ale neamului şi gliei. 
Păstrând vie memoria oamenilor care au răsărit pe aceste binecuvântate meleaguri ei îşi 
asigură astfel viitorul, întinzând un arc peste timp de la cei care au fost, către cei care 
vor veni. 
Astfel devin mijlocitori de gând, cuvânt şi faptă care nu-şi îngăduie nici o clipă uitarea – 
echivalentă în viziunea lor cu trădarea, stau de veghe la porţile cetăţii, la porţile pădurii 
şi ale propriilor case, cu ochi vigilent la hotar de suflet şi sădesc seminţele vredniciei de 
neam, în pământul curat al sufletului urmaşilor. 
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Ce altă misie mai onorantă şi mai responsabilă decât aceasta? 
Aşa cum subliniază autorul Constantin Vlaicu, memoria identităţii spirituale este un 
examen de conştiinţă al oricărui român. 
 
Autorul mai crede că, a modela conştiinţa umană este cea mai nobilă îndeletnicire, prin 
urmare, precum ilustrul filozof şi gânditor Baruh Spinoza a şlefuit toată viaţa lentile, 
Constantin Vlaicu vrea să modeleze PRIN CUVÂNTUL SĂU, să şlefuiască suflete, 
caractere, voinţe, aducându-le cât mai aproape de perfecţiune. 
Întreprindere temerară, dar cât se poate de nobilă şi frumoasă în acelaşi timp. 
O aventură a spiritului viu, care-şi schimbă mereu coordonatele, direcţia de înaintare şi, 
când nu te aştepţi, apucă pe cărări nebănuite, în căutarea adevărurilor esenţiale şi a 
luminişului. 
Pentru autorul de faţă, întâlnirea cu anumite nume de referinţă ale culturii şi 
spiritualităţii româneşti a însemnat un moment de cotitură în existenţa sa, aşa cum 
mărturiseşte în articolul: „Nu suntem singuri. Ne-a rămas un crâmpei din fiinţa 
românească” – în care evocă în cuvinte calde şi emoţionante, figura luminoasă a 
mentorului său, cărturarul de excepţie Prof. Dr. Artur Silvestri, care l-a îndrumat, 
arătându-i calea spre acea „Românie Tainică”, loc de comuniune spirituală în care 
Profesorul a polarizat cele mai autentice personalităţi din ţară şi diaspora care s-au 
raliat acestei idei. 
Descoperirea acestei realităţi tainice a avut efectul unui miracol existenţial şi l-a 
determinat pe Constantin Vlaicu să-şi canalizeze forţele creatoare în această direcţie, 
punându-şi la dispoziţie întreaga energie, tot avântul tineresc şi generozitatea 
sufletească, în slujba acestei idei şi pentru a-şi îndeplini mandatul încredinţat, de 
redactor şi editor on-line al unor publicaţii purtând sigla Asociaţiei Române pentru 
Patrimoniu. 
Demers dificil la început, dar prin perseverenţă, dăruire totală, a ajuns la adevărate 
performanţe artistice în acest domeniu informatic. 
Legat de Istoria Mehadiei şi a ţinutului Banatului montan, Constantin Vlaicu are doar 
cuvinte de îndemn la reflecţie, cinstire şi păstrare a memoriei şi a spiritului locului, 
oamenilor, tradiţiilor şi specificului local, de a răspândi cu credinţă cuvântul bun şu cu 
folos sufletesc, pentru a nu se pierde bunele obiceiuri şi datini încredinţate lor de către 
înaintaşi. 
Ce dovadă mai mare de patriotism decât acesta? 
Toate aceste elemente esenţiale, componente ale specificului naţional, cu care poate fi 
identificat poporul român, stau la loc de cinste în mintea şi conştiinţa autorului de faţă, 
el aşezându-le pe altarul său sufletesc ca pe nişte efigii şi sfinţindu-le prin cuvânt şi 
faptă. 
Autorul aminteşte în acest sens, obiceiul locului de a organiza manifestări 
comemorative, montări de plăci memoriale, dezveliri de busturi, de monumente, 
„Simpozionul Cetăţii”, manifestarea numită „Fiii satului” şi cinstirea prin cântec, vers şi 
dans tradiţional a acestor personalităţi locale, care au lăsat o urmă vizibilă pe răbojul 
Istoriei neamului şi în conştiinţa acestor meleaguri. 
Revista locală „Vestea” pe suport clasic şi ediţie on-line, este de asemenea, o tribună 
spirituală de mare valoare şi cu deschidere universală, care a întrunit aprecieri unanime 
din partea unor personalităţi de peste hotare, revistă prin care Cuvântul bănăţenilor din 
acest areal încărcat de farmec şi miresme tainice, se face auzit astăzi, pretutindeni în 
lume. 
O lucrare de o importanţă covârşitoare pentru generaţiile care sunt şi care vor veni, 
pentru silvicultori, dar nu numai, prezentată în acest volum publicistic, sub formă de 
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„Fragmente descriptive” – este intitulată: „Aurul verde – de la Mehadia”, în care 
autorul prezintă pe scurt monografia Ocolului silvic din localitate, ca parte componentă 
a Banatului montan, cu istoria lui veche şi frământată, cu oamenii lui dârzi şi hotărâţi, 
cu spirit eroic, care poartă specificul locului ca pe o emblemă de mare preţ. 
Foarte bine documentat, autorul oferă date şi fapte din istoria şi specificul Ocolului 
Silvic Mehadia, fixându-i coordonatele temporale şi spaţiale, importanţa excepţională a 
acestui tezaur verde al locului şi al ţării întregi, prin bogăţia inestimabilă pe care o are. 
Autorul zugrăveşte totodată chipuri de silvicultori care au slujit cu devoţiune şi 
competenţă acest important obiectiv strategic, naţional şi economic – Pădurea – care 
oferă omului, adăpost, hrană, material de construcţie, suport material şi spiritual, fiind 
totodată o vatră milenară şi o comoară de spiritualitate. 
Autorul subliniază necesitatea ca toţi cei care slujesc acest obiectiv naţional, să-l respecte 
şi să-l păstreze în bune condiţiuni, atât pentru ei cât şi pentru urmaşii lor, ca pe un 
tezaur preţios al ţării şi al lumii. 
Pledând pentru sănătatea şi echilibrul ecologic al naturii, Constantin Vlaicu pledează, 
de fapt, pentru viaţă, argumentele sale fiind de bun simţ şi perfect îndreptăţite. 
Constantin Vlaicu are în scrierile sale un stil direct şi curat, jurnalistic, despodobit şi la 
obiect, în toate descrierile şi convorbirile sale cu diverşi interlocutori de marcă ai locului 
şi ai întregii lumi. 
Lucrarea „Aurul verde de la Mehadia” – este de un real interes, atât pentru silvicultori, 
pentru elevii de la liceele de profil, dar şi pentru toţi cei care doresc să se informeze 
despre această zonă mirifică a ţării – încărcată de istorie, de legende şi de mister, din 
care s-au desprins oameni de seamă, elita militară formată din 20 de generali, a 
grănicerilor bănăţeni ce au creat prima „armată” verde a pădurarilor şi brigadierilor 
silvici, care luptau în serviciul pădurii, asigurându-i gospodărirea, paza şi continuitatea. 
Constituindu-se ca un adevărat ghid pentru silvicultori, dar şi pentru cei care vor să afle 
mai multe despre zona Banatului montan, cartea, numită atât de inspirat metaforic: 
„Străjer la porţile pădurii” este totodată şi o lectură plăcută şi antrenantă despre 
oameni şi locuri care au intrat în istorie 
Articole despre aceşti oameni care sfinţesc locurile – sunt adevărate evocări şi portrete 
literare, profiluri umane de excepţie, cum e acela al preotului Dumitru Băşulescu din 
Valea Bolvaşniţei, Nicolae Danciu Petniceanu, personalitate marcantă a Mehadiei, 
scriitor, jurnalist, redactor şef al publicaţiei „Vestea”, un veritabil fiu al satului care s-a 
remarcat printr-o prodigioasă activitate dedicată acestor tradiţii şi locuri, ajungând la 
performanţe de invidiat. 
„Întâlniri cu fiii satului”; „Simpozionul Cetăţii (2 ediţii); Simpozionul „Datini, obiceiuri, 
tradiţii”; Simpozionul: „Un veac de istorie, religie şi tradiţie la Mehadia” şi 
Simpozionul: Ion Florian Panduru, sunt tot atâtea evenimente cultural-spirituale, 
devenite repere. 
Autor a numeroase cărţi, monografii, lucrări memorialistice, proză scurtă, roman, două 
cărţi de folclor, ş.a. Nicolae Danciu Petniceanu este intervievat de Constantin Vlaicu, 
prilej de comuniune spirituală şi de incandescenţă lirică. 
Constantin Vlaicu evidenţiază, de asemenea, figura luminoasă a unei alte personalităţi: 
Preot Coriolan Iosif Buracu – „apostol al armatei române în primul război mondial şi 
promotor al ideii de unitate naţională a românilor din Banatul de sud.” 
Pentru autorul de faţă, punerea în valoare a adevăraţilor eroi ai neamului românesc 
constituie o datorie de conştiinţă şi raportarea la ei, ca la repede fundamentale de 
conduită, înseamnă, de asemenea, o înaltă responsabilitate morală. 
Evenimente locale, izvorâte din tradiţii străvechi –sunt evidenţiate de autor cu 
profesionalism, în articole precum: „Plugova în sărbătoare”, care relatează despre o 
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impresionantă paradă a portului popular ce a marcat debutul manifestărilor denumite 
sugestiv: „Port, datină, obicei şi tradiţie în Banatul montan”, comunicări, lansări de 
cărţi, dar şi comemorări ale unor personalităţi locale, cum a fost cea pentru Ion 
Cornianu, la Plugova, culminând cu dezvelirea plăcii comemorative montată pe zidul 
casei memoriale. 
De asemenea – manifestările organizate la Uzdin – relatate pe larg în articolul: „Un cuib 
de românitate, Uzdin – focar cultural şi de conştiinţă naţională” – au avut ca subiect 
Festivalul Internaţional de Poezie „Drumuri de spice”, Simpozionul Internaţional 
„Oameni de seamă ai Banatului”, organizat cu periodicitate anuală la Uzdin. 
Volumul conţine şi un Memorial colonel protopop Pavel Boldea din Borlovenii Vechi, 
devenit „fenomenul Boldea”. 
Cinstirea acestei personalităţi a avut loc, printr-o slujbă religioasă, dezvelirea şi sfinţirea 
plăcii comemorative dedicată marelui dispărut, momente de evlavie şi pietate creştină 
care au rămas în memoria localnicilor. 
 
Alte momente, cum a fost: vizita scriitorului şi gânditorului care trăieşte actualmente în 
S.U.A., Alexandru Nemoianu – la Mehadia, fiindcă, se ştie că, această personalitate este 
legată sufleteşte de aceste meleaguri prin strămoşii săi, moment rămas încrustat de 
asemenea în memoria bănăţenilor ce constituie un reper spiritual şi cultural de neuitat 
pentru toţi locuitorii, sau întâlnirea de suflet cu scriitorul Dimitrie Grama (Danemarca), 
la Băile Herculane, în mai 2008, apoi, dezbaterea pe teme de istorie, contemporaneitate 
şi viitor cu profesorul Viorel Roman (Germania), cel care a oferit o percepţie originală a 
realităţii româneşti, constituie puncte forte ale spiritualităţii locale, adevărate întâlniri 
providenţiale care au provocat mutaţii în conştiinţele localnicilor, mobilizându-i şi 
sensibilizându-i către acest gen de manifestări şi comuniuni sufleteşti. 
Constantin Vlaicu inserează în volum mai multe interviuri cu fiii satului care se reîntorc 
acasă. Un astfel de interviu este cu inginerul Ioan Băcilă, fiul învăţătorului şi 
profesorului Ion Băcilă, una din personalităţile locale ale Mehadiei, autorul unei 
cunoscute Monografii despre Mehadia. 
Jurnalistul Constantin Vlaicu evocă, de asemenea, chipul luminos al acestui mare 
iubitor al vetrei satului, învăţătorul Ion Băcilă. 
Un alt dialog de suflet, constructiv şi interesant prin datele pe care le oferă, este cel cu 
inginerul Ovidiu Dan Câmpan, şeful Ocolului Silvic Mehadia, dar şi cu medicul 
ginecolog Borziac Grigore din Republica Moldova, care a ales Mehadia pentru 
desfăşurarea activităţii medicale pentru frumuseţea locului, pentru oamenii, tradiţiile şi 
obiceiurile de aici. 
Partea a II-a a volumului este constituită exclusiv din articole şi interviuri pe teme de 
educaţie ecologică. Autorul explică termenul, motivaţia ecologiei care înseamnă ştiinţa 
menţinerii unui echilibru între om şi natură. 
Autorul este un militant activ pentru sănătatea mediului înconjurător şi consideră că, a 
fi ecologist, este o îndatorire, atât pentru cei prezenţi, dar, în special pentru cei ce vor 
urma. 
În cuvinte emoţionante şi percutante, Constantin Vlaicu aduce un elogiu Naturii, în 
speţă – Pădurii – acest organism Viu care ne ţine, în seria de articole: „La început a fost 
pădurea”, subliniind că pădurea înseamnă viaţă, trebuie respectată şi păstrată cu 
sfinţenie. 
Un dialog interesant la început de drum, care-l are ca interlocutor pe inginerul 
Alexandru Vînătoru, şeful Ocolului Silvic Medadia, ori, mai recent, cu managerul 
Ocolului Silvic, inginer Sabin Nicolescu, subliniază aspecte actuale ale acestei profesiuni 
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– de silvicultor – legate de Luna Pădurii şi rolul ei ca factor ecologizant, ca şi atitudinea 
românilor faţă de acest aspect, în context european. 
Un portret de codrean – relevă faptul că omul – slujbaş al naturii, poate să se dedice 
acestei meserii interesante şi dificile, cu întreaga voinţă şi capacitate, slujind-o cu 
devotament şi simţ de răspundere, dar şi cu dragoste necondiţionată. 
Toate aceste aspecte privind „înţelesul tainic al naturii” sunt prezentate de autor cu 
farmec, profesionalism, discernământ şi cu măiestrie artistică, astfel că volumul „Străjer 
la porţile pădurii” câştigă interesul, nu numai al profesioniştilor, dar al tuturor 
iubitorilor de natură şi de plaiul străbun, zestre care trebuie păstrată cu înţelepciune 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pe această planetă. 
Şi faptul că autorul ne oferă aceste pagini interesante - este o dovadă de responsabilitate 
extremă faţă de acest tezaur de preţ încredinţat omului spre custodie vremelnică. 
 
 
 
 
 

CUVÂNT DE BUNĂVOIRE PENTRU O PERSONALITATE DE 
EXCEPŢIE: Pr. THEODOR DAMIAN (New-York) 

 
 
 
 
 Profesor universitar, scriitor, jurnalist, animator cultural, personalitate 
complexă, spirit enciclopedic, Theodor Damian şi-a câştigat de multă vreme un nume 
demn în cultura românească din lume, prin tot ceea ce a întreprins până acum, 
afirmându-se în peisajul literaturii de sorginte spirituală şi, în chip deosebit, în lirica 
sapienţială şi religioasă de azi. Neobosit ca însuşi gândul, spiritul său cercetător caută 
permanent, noi valenţe de exprimare. 
 Revelatoare pentru creaţia sa stau volumele de versuri publicate până acum, ca şi 
cele în pregătire, în care se afirmă ca un condei bine strunit, de o mână fermă şi de o 
minte ageră şi pătrunzătoare în spaţiile nebănuite ale spiritului omenesc. 
 Rod al unei trăiri de excepţie, prin tot ce oferă, lirica acestui prodigios autor se 
situează demult pe podiumul învingătorilor de Timp şi de Spaţiu, cerându-şi dreptul 
firesc la înveşnicire. 
 Animator al unei vieţi culturale şi literare în special în diaspora românească, prin 
cenaclul literar intitulat, (cum altfel?) Mihai Eminescu, director al revistei de 
spiritualitate şi cultură românească Lumină Lină, prezent în majoritatea publicaţiilor 
on-line cu profil spiritual ori cultural, părintele Theodor Damian îşi oferă migala minţii 
sub toate aceste aspecte, realizând performanţe de admirat şi de invidiat. 
 Una din aceste performanţe este şi realizarea Antologiei Cenaclului literar 
„Mihai Eminescu” din New York, condus de această personalitate eminamente pozitivă 
în peisajul cultural universal, antologie apărută la Editura Tipo Moldova din Iaşi şi 
realizată împreună cu Aurel Sasu. 
 Aşa cum mărturisea Theodor Damian, scopul şi prioritatea sa în tot ce face 
constau în cultivarea identităţii etnice culturale, spirituale,  în rândul românilor din 
diaspora. 
 Grupajul de faţă continuă ideile exprimate în volumele anterioare, printre care 
amintim publicului român ultimele volume de poezie, „Semnul Isar”  şi „Stihiri cu 
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stânjenei”  şi, în metafore pline de sevă şi parfum liric îşi exprimă Crezul artistic al 
preotului, profesorului, literatului şi omului de spirit care este Theodor Damian. 
 Promovând valori morale perene ca şi virtuţi cardinale şi teologale,  în ipostaza 
de poet, nostalgic şi visător, dar totodată realist, pragmatic în iureşul unei metropole 
care acaparează spiritul, Theodor Damian spune: „mă fulgeră o binecuvântare/ şi-o 
anatemă/ şi un dor/ ca lui Prometeu de stâncă” (La Boheme). 
 Aceasta este vocaţia jertfei sacrificiale a oricărui creator, după Modelul 
Supremului Jertfit pentru omenire. Cu preţul, uneori neînchipuit de mare, el aduce pe 
pământ focul sacru, cel fără de cenuşă, care aprinde spiritele şi întreţine viaţa. 
 Autorul accentuează în  versul său, ceea ce este cu adevărat important pentru 
om, în periplul său pământesc, şi în condiţia de trecător şi străin în această viaţă. Şi iată 
ce caută poetul Theodor Damian: „Caut un om printre milioane/ dar nu pe oricine/ caut 
un om care caută oameni/ care a terminat cu luatul/ şi încă e om/ care a terminat şi cu 
datul/ şi care nu mai dă ceea ce are/ ci ceea ce este// Caut un om care mai ştie ce-i uitarea/ 
uitarea de sine/ singurul lucru pe care vreau să-l mai învăţ/ aici unde trăim/ ca-ntr-o tufă 
de mărăcine” (Singurul lucru). 
 Adevăruri esenţiale sunt rostite firesc, cu ton ponderat şi îngăduitor şi nu 
acuzator şi vehement, un ton adecvat înţeleptului care a văzut şi a trăit multe, dar tot îşi 
mai găseşte resursa primordială de a se face „pontifex” între om şi Dumnezeu, între cer 
şi pământ, mediind in persona Christi,  pentru mântuirea aproapelui. 
 Se pare că Theodor Damian, în căutările sale permanente, a găsit „măsura de 
nectar” a vieţii, a sensului ei ultim şi doreşte să ne-o împărtăşească: „experienţa 
sublimului/ fulgerând naşterea şi moartea/ amândurora/ iată mostra esenţială/ a sensului 
ultim” (Mostra esenţială). 
 Ori, altăoară: „Am căutat tristeţea prin lucruri/ să-mi fac din ea rădăcină/ şi 
adăpost/ şi din locuire un rost.” (Rătăcirea lui Cain). 
 Deseori, versul său ia forma panseului liric: „aşa cum dacă nu ştii cum se trăieşte/ 
nu ştii nici cum se moare” (Degeaba mă duc);  şi: „toată filosofia lumii se reduce la o 
boare aspră/ a marilor lacuri/ la dulcele gust al marelui vid/ la jocul acesta în care-am 
intrat/ periculos şi perfid.” 
 Şi, ca o concluzie logică la zbaterea fiinţei în cele lumeşti, Theodor Damian 
spune: „Nu de moarte mă tem/ ci de Înviere/ şi de locul meu în Jerusalem” (Apoi Învierea). 
 Aceste eşantioane lirice probează, dacă mai era nevoie că teologul, profesorul, 
literatul, omul Theodor Damian îşi confirmă pe deplin Crezul, îşi asumă cu 
responsabilitate vocaţia sacerdotală şi socială, pe care o ridică pe înălţimile unde aspiră 
fiecare om să ajungă. 
 Dar, mai presus de toate, ne învaţă poetul Theodor Damian, cum să ne mişcăm 
dincolo de limitele posibile, spre cerinţa supremă a lui Iisus Hristos : aceea de a iubi: 
„undeva se termină/ şi zidurile acestei cetăţi/ încă nu s-a descoperit unde/ oricum limita de 
sus nu e cerul/ există şi alte cetăţi dincolo de el/ fără de care cetatea aceasta n-ar fi/ oricum 
orice lucru merge în jos/ spre a avea/ şi în sus spre a iubi”. 
 Este porunca divină, Legea de har a Iubirii, deasupra deasuprelor a tot ce există 
şi după care vom fi recunoscuţi în Faţa Divinului Judecător atunci când va fi timpul. 
  
22 MAI 2009 
 
 
Cronică de întâmpinare 
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DE ZIUA MEMORIEI LA TIMPUL PREZENT: 
 

DAN ALEXANDRU CRIŞAN - UN OM CARE TRĂIEŞTE VIEŢILE 
ALTORA – ÎN LUPTĂ CU PROPRIA VIAŢĂ 

 
 
 Trebuie să mărturisesc că de la primele  pagini răsfoite, am avut revelaţia unui 
scriitor autentic, cât se poate de insolit şi original care nu se încurcă în farafastâcuri 
literare, în fraze cu înţeles echivoc, superfluu, care nu spun nimic. 
Dan Alexandru Crişan – în deplinătatea maturităţii sale artistice, s-a hotărât să spargă 
cercul convenient în care se învârtise graţie sârmei meşteşugite cu pricepere, şi să 
evadeze din spaţiul închis şi rotund care-i limita mişcările. Evadarea, străpungerea cojii, 
a crisalidei care-l ţinea prins, fără aer, fără putinţa de a contempla cerul, dar care-i 
oferea căldura şi hrana suficientă pentru a huzuri în tainiţele în care, de la o vreme nici 
nu se mai putea simţi confortabil, pentru că se dezvoltase, crescuse peste măsură şi-i 
ieşeau gândurile pe afară, este cu adevărat un triumf, o victorie a sinelui împotriva 
condiţiei sale. 
 Cum a spart învelişul şi cum  a izbucnit în afară, aproape că nici nu mai are 
importanţă. Acum se poate mişca liber, de sine stătător, fără lichidul acela amniotic 
protector, dar şi fără cordonul ombilical care-i asigura oxigenul, plasma, hrana şi 
căldura maternă. Şi-a construit singur aripile şi le-a şlefuit cu migală, precum lentilele 
lui Baruch Spinoza, iar acum e gata de zbor spre Înălţimile ameţitoare, precum 
vulturul. 
 De aceea,  e în măsură să declare sentenţios: „Am trăit şi trăiesc viaţa 
dumneavoastră! Cine credeţi că vă poate înţelege nevoile mai bine: Eu sau cineva, care din 
goana 4x4 a văzut şi vede – cu superioritate, că în mod  cuprinzător, mai existaţi”. 
 De ce crede domnia sa că poate înţelege cel  mai bine nevoile celorlalţi? Pentru că, 
a avut timp suficient ca să mediteze, să descopere, să intre în intimitatea sufletului 
uman, din poziţia confortabilă pe care şi-a ales-o. 
 Şi ca să nu existe nici un echivoc, autorul ne pune în gardă cu întreg programul 
său etico-moral,  în cuvântul de început, ca să ştim cu cine avem de-a face: „o vorbă din 
bătrâni: “Spune-mi cu cine te însoţeşti şi-ţi spun, cine eşti”! Iar eu… Nu mă pot însoţi 
cu… minciuna, samovolnicia, spiritul gregar pentru a fura şi escroca!” 
 Textele încorporate în cartea de faţă, sunt veritabile pamflete sociale şi politice,  
în care ironia este la rang  de suveran, despre condiţia omului e azi, şi mai cu seamă 
despre condiţia omului de cultură şi artă. Stilul auto-persiflant este prezent în fiecare 
pagină, am putea spune că e chiar „naturelul” scriitorului, carisma lui, pe care nici 
măcar nu se străduieşte s-o ascundă, sub  je m’en fichicismul  pe care mulţi îl abordează 
şi-l cultivă, precum lustruirea frânghiei cu săpun de cea mai fină calitate, în vederea 
demonstraţiei  de curaj suprem, de sărit în gol de pe scaun. Cu alte cuvinte, autorul îşi 
aşterne pe tava noastră  bucatele şi ne invită să hăpăim din ele; că ni se vor opri în 
beregată, nu e neapărat vina autorului. Pe bună dreptate, adevărul e greu de îngurgitat, 
precum hălcile de bojoc crud pe care, animalele de casă le înghit nemestecate şi uneori 
se sufocă. Oricum, suntem avertizaţi încă de la început, să ne legăm centurile de 
siguranţă pentru o eventuală prăbuşire din abisul molcuţ al convenienţelor sociale şi 
etice ale cotidianului. 

Dan Alexandru Crişan ne atenţionează: „Avant la lettre:     Cele scrise mai jos se 
vor a fi - din partea autorului: Ceva de genul “Scene din viaţa de boemă” mai Mioritico-
Dâmboviţeană, fiind vorba, nu numai de artişti ci, cam de toţi Aceia şi Acelea, care ne 
tangenţionează viaţa - mai mult sau mai puţin benefic şi chiar, de toate Celea cărora, le 
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suntem supuşi puri şi, deci sigur: Cetăţeni turmentaţi! Turmentaţi de laşitate şi de lenea de-
a gândi! (Apropo! „Cetăţeanul” turmentat, a lui Nenea Iancu Caragiale, este cel mai trist 
şi mai de plâns personaj dintre toate câte s-au creat în dramaturgia mondială! Pentru că… 
Ghiciţi! Amintiţi-vă de voturile dumneavoastră date după decembrie 1989! Cui!... Aşa că: 
Să nu mai râdeţi când apare El în faţa dumneavoastră! Nici măcar…pe scenă!)” 
 Ei, şi după atâtea atenţionări, aflăm că de fapt, sub jurnalul bine ascuns al lui 
Alex, sub masca unui revoltat  căruia îi vine să urleeeeeeeeee, răzbate omul disperat de  
a nu putea schimba nimic din actuala ordine politică  şi socială mondială şi naţională, şi 
chiar cosmică,  ceea ce-i dă fiori de disperare şi îl acoperă cu pojghiţa deprimării şi a 
anxietăţii care înaintează, înaintează până acaparează tot ce se află în jur. Pretextul ar 
fi, în mod explicit, lectura Jurnalului de către personajul numit Cristina, unde 
elementele autobiografice năvălesc în pagină cu impetuozitatea  valurilor de nisip şi 
cenuşă sub puterea nemiloasă a vântului, stârnind vârtejuri de frunze moarte, dintr-o 
spirală a existenţei din care omul nu găseşte putere să iasă,  decât atunci când vântul 
încetează să facă ravagii. 
 De fapt, pretextul pentru a derula o poveste fierbinte de dragoste dintre cei doi, 
deşi autorul spune explicit: „Totul este atât de neverosimil…”  
 Şi cum altfel, când întreaga existenţă este neverosimilă iar noi, adeseori, nu 
putem discerne realul de meta-real, în setea noastră neostoită după fantastic!!! 
 Necesitatea consemnării vieţii în pagină,  atât de reală, este dublată de spaima 
aproape atavică de a nu fi receptat, de a nu fi înţeles, şi atunci, la ce bun? „Un gând 
teribil nu-mi dă pace şi, mă cuprinde groaza: Cititul, nu mai reprezintă o necesitate 
interioară pentru Umanul tembelizat de mass media audio-vizuală şi scrisă! Doamne 
fereşte, să fie chiar adevărat!”Autorul ridică sentimentul iubirii la rang înalt, de fapt, 
iubirea este pentru el vitală şi te transformă în zeitate, îţi dă aripi pentru zborul spre 
înălţimile de neatins ale celestului! „Pământul dispare pentru noi - la fel, ca toate răutăţile 
trăite în trecut, prezent şi viitor. Dragostea ne dă aripi şi zbor de aqvilă. Devenim, pentru 
câteva  clipe, Zei! Nimic nu ne mai poate atinge pentru că… iubindu-ne, EXISTĂM! 
Existăm prin dragostea noastră Acuma şi de-a pururea şi-n vecii vecilor, Amin! ” 
 Mai mult, iubirea este rugăciune, act de pietate, jertfă, bineînţeles dacă e curată 
şi  împărtăşită. 
 Elemente onirice, elemente fantastice, se îmbină în scriitură într-un real-
imaginar pe care, uneori e greu să-l urmăreşti. Cu oarecare emfază, autorul conduce 
acţiunea, persiflând şi autopersiflându-se, pe măsura înaintării în intrigă. O poveste 
cvasi-poliţienească, având inserţii reale şi personaje veridice care pot foarte lesne deveni 
fabuloase, cu puteri extrasenzoriale, cu abilităţi speciale în mânuirea puterii pumnului, 
ca-n scena căpitalului Nedelcu Cristina în care aceasta aplică corecţii unor studenţi 
neobrăzaţi din campusul studenţesc Grozăveşti. Dar acesta e doar pretextul naraţiunii. 
 Scenele se derulează cu aplomb, întrerupte doar de fragmente onirice, cu fiori 
paranormali: „Visase! Visase că zboară purtată lin de o forţă neconvenţională  şi total în 
afara legilor fizicii terestre. Era când într-un loc când într-altul, la distanţă de kilometri 
unul de celălalt, fără  a simţi mişcarea de deplasare. De mult timp ştia că "zborul" ei pe 
deasupra oraşului este un semn de Dincolo, din Îndeparte. Nu spusese nimănui, pentru a 
nu fi luată în derâdere o realitate pe care ea o trăia la intensitate maximă şi, îi rămânea 
întreagă  în memorie şi după ce se trezea. Îşi aminti cum, cu ani în urmă mama ei o 
anunţase - cu puterea gândului, de la sute de kilometrii depărtare, că a murit şi că:” Nu are 
nici un rost să o plângă, fiindcă îi este cu mult mai bine decât pe Pământ”. Când o întrebă 
unde se află, aceasta îi răspunse: „Nu a venit timpul ca să ştii dar poate, odată, ne vom mai 
vedea şi atunci.” 
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 După concepţia lui Freud, propriul zbor în vis semnifică dorinţele sexuale 
refulate. Capacităţi senzoriale şi extrasenzoriale legate de vis, fac din personajul 
Cristina, o persoană cât se poate de stranie. Ea-şi proiectează gândurile şi senzaţiile într-
un viitor apropiat şi are puterea de a simţi acut, palpabil, în prezent, ceea ce i se va 
întâmpla cândva, ceea ce nu e tocmai la îndemâna oricui. 
 Mai mult, lumina visată de Cristina are capacitatea de a iubi! E o lumină 
drăgăstoasă, tandră, plină de căldură umană! în timp de personaje fabuloase, pitici-
hiene, luptă şi-şi taie capetele: „În jurul trupului masculin radia o lumină argintie ce o 
înconjură şi pe ea, iubind-o! Ce sentiment profund. La acest moment al visului se trezise.” 
 Un uriaş melanj de real-imaginar, desfăşurat pe acelaşi palier de lectură, se 
desfăşoară sub privirile noastre şi te simţi tentat să intri în peisaj. 
  Pe măsura înaintării în lectură, vocea auctorială intervine de câte ori este nevoie 
şi punctează, iar uneori cade trăsnet, ca o sabie a lui Damocles, pe grumazul paginii, 
punând lucrurile la punct. Speranţele eroilor într-o schimbare şi într-un viitor demn şi 
uman, irosite o dată cu trecerea anilor, sunt tot mai des simţite ca o mare înfrângere şi o 
deziluzie  crâncenă. 
 Aparte-uri, scenete-n scenete, poveşti în poveste, sunt inserate  frecvent, cu 
aplomb şi cu un anume „scuipat la furcă” de către autor, care conduce hăţurile acţiunii, 
permiţându-şi să-şi spună părerea, ceea ce la un moment dat ar conduce la ideea unui 
singur personaj, înglobându-le pe toate ideatic, cu păreri, amintiri şi concepţii cât se 
poate de ferme pe care le induce subliminal, cititorului. Procedeul este  destul de 
cunoscut în literatură dar împiedică o viziune obiectivă, ontică,  asupra realităţii 
scriiturii, pentru că la orice pas, intervine subiectivismul autorului. Personajul principal 
(autorul?) împrumută trăsături de caracter şi idei ale altor personaje, cum e 
comandantul/ generalul poliţiei la omucideri şi cercetări penale, ca şi adjunctul acestuia, 
şeful de cabinet, maiorul Darie, care sunt un fel de alter-ego al autorului. Rând pe rând 
sunt dezvăluite neajunsurile sistemului judiciar şi coercitiv-poliţienesc într-o democraţie 
coruptă care serveşte doar interesele celor foarte puţini care au reuşit să se infiltreze şi 
să se caţere pe scara socială, cât mai spre vârf şi acum, sunt disperaţi de a-şi menţine 
poziţiile şi privilegiile dobândite peste noapte, prin fel şi fel de metode neortodoxe. 
 Ascuţişul condeiului lui Dan Alexandru Crişan nu iartă, ci scrijelă în piele, în 
carne, în suflet.   E adevărat că autorul poate trăi mai multe vieţi, tot atâtea câte 
personaje are scrierea sa, la fel cum actorul trăieşte viaţa personajelor interpretate, 
transpunerea poate fi perfectă, până la identificare cu gândirea acestora, ceea ce duce la 
măiestria în artă. Important e să nu-ţi pierzi identitatea proprie. 
 Asociaţii de idei, similitudini, pe fondul unei imaginaţii debordante,  nasc 
amintiri pe care, mintea nestăvilită pe scapă de sub cercul ei de foc. Cu toate acestea, 
scriitorul reia naraţiunea, de acolo de unde o lăsase şi o conduce cu artă. 
 Exerciţiile de rememorare merg în timp până la actul hotărâtor care a schimbat 
faţa României, nu neapărat în binele visat şi promis, ci în cu totul altă realitate la care 
acum, puţini aderă pentru că li s-au spulberat toate iluziile, ori sunt învăluite în fumul şi 
cenuşa  crematoriilor care au înghiţit atâtea vieţi tinere…Măcar în clipele acelea  mai 
aveam puterea de a visa… Spulber de vis s-ar putea numi starea actuală, cu întreg 
cortegiul dezamăgirilor mici sau de proporţii. Acum nici măcar nu mai putem construi 
iluzia în minte pentru că ea a fost retezată de la rădăcină. 
 Dacă nu fizic, măcar emoţional luăm parte la marile şi dezastruoasele prefaceri 
ale regimului instalat impetuos având la bază sânge nevinovat, care urcă de la rădăcină, 
precum seva spre  tulpină, ramuri până în vârful frunzuliţelor aflate în mugur. 
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 Jonglarea cu timpul e un joc predilect al autorului care face salturi sprinţare din 
prezent în trecut şi, de ce nu, într-un viitor incert, prin inserţii şi observaţii de genul: 
„dar sublocotenentul află aceasta hăăăt… la gradul de căpitan!” şi apoi, întoarcerea din 
nou în prezent, procedeu destul de frecvent în literatură la scriitorii iscusiţi, care-şi 
permit aceste artificii. Din naraţiune nu lipsesc adrenalina, suspens-ul, toate 
ingredientele unui policier în care eşti nerăbdător să afli ce se mai întâmplă. 

 Schimbarea profilului de muncă al Cristinei în „industria fraudei financiar-
bancare” – de la activitatea din campusurile studenţeşti, constituie pretextul unui foarte 
lung  dialog în biroul generalului, condimentat cu o licoare bachică sorbită din „cănuţe” 
artizanale, discuţie care trenează acţiunea, cu toate picanteriile de limbaj pe care le 
folosesc şeful şi subalternul. 

 Culisele vechilor structuri securiste şi ale miliţiei sunt divulgate fără 
menajamente în discuţia celor trei. Abuzuri în funcţie şi încălcări grave ale legislaţiei 
sunt la ordinea de zi şi ele sunt pretextul acestei lungi discuţii între cei trei ofiţeri, ca şi 
când autorul doreşte să spună tot ce ştie, tot ce a aflat, citit, văzut, trăit în aceşti 20 de 
ani de la marea transformare a sistemului politic şi social al României. Limbariţa 
comandantului şi a adjunctului său, dar mai puţin a Cristinei care ascultă, este de 
natură să scoată din sărite pe oricine. Dar poate că acesta e şi scopul naraţiunii, să 
exaspereze prin nota de veridic care trebuie şi care nu trebuie ştiută de tot natul. 
Adevărul scormoneşte, râcâie, provoacă răni, doare, înjunghie, înţeapă, nu convine, e, 
de cele mai multe ori inoportun. Şi totuşi, e adevăr şi e de preferat minciunii perpetue. 

 Discuţia trenând, are darul de a-l exaspera până şi pe şef, care-i propune 
subalternului s-o scurteze, timp în care Cristina îşi continuă meditaţia interioară: „Faţa 
generalului arăta ca sculptată în marmură-roşie; iar faţa maiorului, ca figura Sfinx-ului - 
nisip Saharian. Cristina îşi dădea seama că  se află în interiorul unui joc; dar, nu 
îi înţelegea regulile sub nici un aspect şi aceasta o deranja. Îl privi pe maior cum 
savurează băutura “inocent” şi; îl privi pe general, cum se străduia din toată fiinţa, de a fi 
disperat şi a nu râde, în hohote. Îşi puse întrebările fireşti: Cum şi, de ce, aceşti doi bărbaţi 
- care erau doi dintre cei mai puternici oameni ai României actuale şi, în faţa cărora 
tremurau atâţia miliardari de carton şi politicieni de doi bani; doi oameni, care erau atât de 
ocupaţi, că n-au avut timp nici să-şi menţină unitatea familială – circulau fel de fel de 
“poveşti”, despre vieţile conjugale ale celor doi prin toată poliţia Română – acuma, jucau 
de bună bucată de vreme, o comedie al cărui unic spectator era, ea? Îi era cât se poate de 
clar, că va fi dată afară din poliţie; fără drept de apel, pentru a putea lucra sub acoperire. Îi 
era clar, că trebuia făcută de "băcănie", pentru a fi cât mai credibilă atitudinea 
superiorilor ei. Şi atunci?... Nu înţelegea de ce jucau această comedie în faţa ei?” 

 Discuţiile, pauza dintre sorbiturile celor trei, au gustul şi savoarea poveştilor 
cazone sau a celor vânătoreşti şi pescăreşti  de la un pahar de vin fiert, în pădure sau în 
baltă, şi constituie fala şi emblema vânătorilor şi pescarilor argumentate cu trofee, 
distincţii, discuţii care sunt totuşi fără încărcătură politică, dar la fel de exagerate, chiar 
dacă sunt bazate pe un firicel de adevăr şi pe o experienţă care musai trebuie 
împărtăşită iubitorilor acestor sporturi. Mai lipseşte fumul din pipe ori din ţigarete, 
cafeaua amară cu zaţ gros şi uscat pe marginile cănilor din plastic, afumăturile fripte 
ad-hoc  pe pirostrii ori direct pe jarul mocnind al aducerii aminte. 
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 Şi totuşi, istorisirile  despre subteranele securităţii nu sunt lipsite de farmec, de 
picanteria provocată de poveştile de amor şi de cazurile grele pe care aceşti funcţionari 
activi ai sistemului coercitiv sunt nevoiţi să le rezolve. Limbajul colorat, pitoresc, dar 
departe de trivial, sporeşte şi el nota de amuzament. 

 O dată discuţia încheiată şi maiorul plecat, tânăra Cristina primeşte noile sarcini, 
în viitoarea activitate de strângere a datelor fraudei financiar bancare şi o multitudine 
de alte amănunte punctuale de la şeful ei. 

 Meditaţiile-confesiuni din Jurnalul lui Alex. sunt  menite a puncta filosofic 
aspectele vieţii cotidiene, într-un stil original, de fapt, gândurile oricărui intelectual de 
bun simţ din zilele noastre: „Mă  crucesc, când mă gândesc, la cum de a fost posibil ca 
oameni pe care-i cunosc personal - ca valori intelectuale, fără de nici un dubiu, chiar de 
excepţie, atei sau credincioşi, dispreţuindu-se până ieri, azi s-au unit conştient, întru 
distrugerea economiei româneşti şi, aruncarea în sărăcie lucie a milioane de români. Este 
sigur, peste puterea mea de înţelegere! Banul! Da! Banul, este ochiul dracului – înţelegând 
prin diavol, acea forţă distructivă, care-l face pe om, neom!… Omul adevărat iubeşte, cu 
totul altceva decât, banul! Îşi iubeşte, în primul rând, aproapele...  Iubirea? Un sentiment 
pur şi... numai uman!?! Dacă; nu cumva este doar, încă  o iluzie a noastră, a oamenilor, 
pentru a ne demonstra nouă înşine, cât de “unici” şi măreţi, suntem?” 

 Aceste paliere paralele,  gânduri inserate-n caiete şi viaţa propriu-zisă, intarsiate 
în acţiunea propriu-zisă, constituie, de fapt, firul care leagă scenele între ele. Trezit 
parcă din somnul în care zeci de ani fusese manipulat de un întreg aparat  destinat 
acestui scop, de a întuneca minţile, dar aflat acum la răscrucea a două decenii de la 
momentul crucial, Alex nu poate să nu se întrebe care, de fapt, a fost marea cacealma, 
aceea sau aceasta pe care o trăim continuu, într-o beznă în care nu se mai întrezăreşte 
lumina? 

 În tandemul general-maior care se înţeleg foarte bine, datorită comuniunii de idei 
şi serviciului comun, chiar dacă unul e subordonat,  îşi face apariţia un alt personaj ca 
să completeze trinitatea: Alex “vânzătorul de ziare”, bărbosul din Gara de Nord. Bunul şi 
dragul nostru, Alex. 

 Iată-l caracterizat astfel în discuţia celor doi:  „Păcat de Alex că nu vrea să intre în 
tagma noastră; că sunt sigur, ar face treabă bună. E prost de cinstit. Aşa, ca tine! Păcat, 
mai ales că moare de foame şi-şi mai şi flămânzeşte copiii tot  scriind şi nepublicând; dar, 
crezându-se mare scriitor. Ştii, că totuşi nu scrie rău; dar în scrisul lui, nu găseşti nimic 
pozitiv. Nici când vorbeşte despre ce a fost până în Decembrie 89 şi nici după...” 

„Şi din clipa aceea, vânzătorul de ziare îşi revendică rolul de personaj principal, din 
povestirile lui Darie către general: „Am ajuns pe mâna lui... Alex. Plutonierul care mă 
umflase, după ce a aflat povestea mea, m-a dus şi m-a prezentat lui Alex. Aşa am aflat că 
România, nu este plină numai de jigodii umane ci, şi de Oameni. Lui Alex îi făcea o 
deosebită plăcere, să ajute oamenii aflaţi la ananghie. Poate şi de aceea, nu este astăzi unul 
dintre miliardarii ţării şi; client patentat al nostru... (Îi zâmbi dulce-trist generalului.)” 

 Povestea se încheagă firesc şi destinele se împletesc armonios, pe măsura 
înaintării în lectură. Detalii tehnico-militare, vin să completeze tabloul unui mecanism, a 
unei maşinării infernale de care sunt străini mare majoritate a românilor. Cum s-a 
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acţionat, pe ce temei, din ce ordin, cu ce consecinţe, la marea confruntare din 1989? 
Chiar şi după două decenii nu se ştie adevărul sau SE TACE. E timpul ca adevărul să 
iasă la suprafaţă, şi autorul acestei scrieri, în acest sens dezvăluie maşinaţiuni secrete şi 
personaje ale căror conştiinţe, încă mai dorm liniştite în fotoliile lor înalte. O lecţie dură 
de viaţă şi de luptă cu viaţa. 

 Profilul moral al lui Alexandru este făcut de general, către subalternul său, 
Darie: „Tare curioasă fiinţă mai este şi Alex. Are o multitudine de posibilităţi de afirmare, 
dar el: "Ghenerale dragule, nu problema contului din bancă rezolvă  problema acestei ţări, 
ci sistemul economic pus în parametri normalităţii. Între un bogat bandit - cum aş putea fi 
oricând sau, un sărac cinstit -  cum sunt de altfel astăzi, prefer varianta: Cinstit şi bogat! 
Dar, încă nu este vremea. Acuma, vremea mea este aceea de a fi sărac şi... ştii de ce? 
Pentru a putea dormi liniştit şi; pentru a-mi bea votca plătită musai de dumneata, în 
linişte”. 

 În lungile lor dialoguri în compania cănuţelor cu licoare albă şi tare, „trotil”, 
„tequilla”, Generalul şi maiorul evită vulgarităţile, dar nu şi limbajul frust, argotic, 
folosit în armată. Explicaţia o dă maiorul: „Nu! Pentru că sunt un intelectual sadea şi nu 
înghit vulgaritatea sub nici o formă şi, cu atât mai mult, pe acea verbală - ce este, cea mai 
deplorabilă faţetă  a humanoidului vorbitor, pe care Domnul l-a miruit cu posibilitatea de a 
articula consoane şi vocale...”  ceea ce salvează de la vulg scrierea, în pofida picanteriilor 
servite la gura ceşcuţelor. 

 Şi totuşi, adeseori, autorul pune în gura protagoniştilor expresii neaoşe, fruste, 
chiar dacă uneori sunt „drese” cu un psalm:    ...”O, tu care asculţi rugăciunea! Către 
tine să se îndrepteze toată făptura mea! Păcate şi iar păcate mă covârşesc, dar tu ierţi 
fărădelegile noastre! Fericit este acel pe care l-ai ales şi l-ai apropiat de Tine - ca să 
locuiască în curţile Tale!” ( Psalmul 65 !) 

 Întreagă viaţa lui Alex e strânsă în câteva scrieri, după cum mărturiseşte în 
jurnalul său (de fapt, jurnalul autorului însuşi): „M-am uitat zilele acestea peste puţinele 
mele “scriituri”, ce mi-au mai rămas după aproape o viaţă de om. O viaţă, plină  de 
zbucium şi nedreptăţi strigătoare la cer, ce au fost îndreptate asupra fiinţei mele, cu 
bună ştiinţă sau nu - prin Lege! şi, de către nimicnicia stăpânilor şi proştilor, din sistemul 
“socialist”!  Prilej pentru el de a-şi face un bilanţ provizoriu al tuturor iubirilor sale, 
reuşite ori nereuşite până la acea dată. Dar nefericirea lui Alex nu rezidă din iubirile 
pierdute, nu din prăbuşirea statuii înălţate Femeii, ci din faptul că nu mai înţelege nimic 
din tot ce trăieşte, se simte depăşit, neadaptat şi învins de sistemul care a luat-o razna şi 
s-a pornit să distrugă sufletele şi conştiinţele. Situaţia lui Alex, ca a multor români care-
şi pun întrebări, este una dintre cele mai ingrate: ei au crezut într-un ideal, au luptat 
pentru ceva, iar acum  totul pare să se prăbuşească în jur:  

„Ce să facă? Vedea cum totul se prăbuşeşte în jurul lui şi nimeni, nu face nimic. Sau mai 
bine zis, toţi intraseră ca în transă. Furau distrugând, tot şi de toate doar, pentru a-şi duce 
existenţa banală şi în ziua, ce abia a început! Îşi puse întrebarea pe care ştia, că şi-au pus-o 
atâţia alţii înaintea sa, fără  a găsi răspuns: De ce am venit pe lume, Doamne? De ce în 
această  lume imperfectă; când, mi-ai dat noţiunile de: bunătate, frumuseţe, curăţenie, 
înţelegere, sinceritate, modestie, corectitudine, iubire, prietenie, întrajutorare, intelectual, 
intelectualitate? Se simţea singur... Enorm de singur; cu toate că, era un om sociabil cu 
multe cunoştinţe umane - cam prin toate sferele socio-profesionale: De la măturătorul care 
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mătura  noaptea  pe stradă, împrumutându-şi reciproc ţigări şi, până la miniştri - aceia 
care, nu se simţeau "degradaţi" prin cunoştinţa cu el. Îl căutau şi-l invitau şi acuma, fără 
formalităţi protocolare, la Cabinetul ministerial, la diferite sindrofii sau, acasă la ei. Câte 
lucruri bune pentru români şi, implicit pentru el şi familia lui, nu sperase că se vor 
întâmpla după dispariţia definitivă a lui Ceauşescu şi a soţiei sale.” 

 Cu toate aceste tulburări şi valuri din viaţa sa,  Alex şi-a păstrat principiile 
morale intacte: „Al naibii de greu, dar frumos şi înălţător, fiind cu adevărat, Uman. Nu pe 
interes pecuniar şi destrăbălare sexuală s-a clădit Umanitatea!... Ei; au avut şi au nevoie 
de el... Da! Şi el a avut, are şi, este foarte sigur, că va avea mare nevoie totdeauna de 
semeni; dar, numai de aceia care sunt şi ei, cu adevărat Oameni! De aceea, îi şi caută de 
când se ştie, peste tot; chiar şi prin lupanare şi cârciumi împuţite unde, nu odată i-a găsit 
cu adevărat! Suflete mari, obosite de sărăcie, agramaţi şi plini de Necunoaştere; dar, de o 
frumuseţe a sufletului, cum nici nu bănuiesc că ar exista pe lume, aşa ceva, "VIP"-urile 
cretinoide, din ziua de astăzi! 

 

 Un personaj destul de interesant este Polina şi autorul îi creionează portretul în 
tuşe naturale, seducătoare chiar. Autorul o investeşte cu o misiune foarte dificilă şi 
aceasta face faţă, în pofida tuturor obstacolelor. 

 Povestea ei se derulează în faţa imaginaţiei noastre într-un ritm halucinant, o 
poveste cât se poate de tristă, o copilărie marcată de un abuz din partea unchiului. O 
întâlnim apoi pe Polina împreună cu pictorul Daniel Schwartz, de fapt, Dan Ştirbu şi 
avem prilejul de a asista la boema Bucureştilor, alături de artişti. Povestea de dragoste 
dintre cei doi este una, aidoma tuturor poveştilor. Întâmplări spumoase, inedite, 
nostime, curioase dau farmec scriiturii. 

 Autorul ne poartă prin istorie, în perioada Regelui, a comuniştilor şi aflăm 
informaţii inedite despre politica acelor vremuri. 

 Cu un har neîntrecut de povestaş, Dan Alexandru Crişan – prin scrierea sa ne 
face părtaşi la un segment semnificativ din viaţa României  ante, revoluţionare şi post 
revoluţionare, cu popasuri dese şi nostalgice prin satul natal, cu reîntoarcerea într-un 
Bucureşti  al zilelor noastre în care intelectualul se vede dat la o parte cu brutalitate de 
semidocţii zilei. Puterea banului şi a tupeului iese triumfătoare în lupta cu cinstea, 
adevărul şi bunele intenţii ale celor care mai sunt capabili şi mai pot crea pentru neam. 

 Autorul oferă aceste mostre de viaţă, trăind viaţa eroilor săi, în contrapunct cu 
propria viaţă. 

25 ianuarie 2010 
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EXEGEZĂ 
   UN POEM NUMIT SPERANŢA 
     sau  
       CĂLĂTORIE ÎN UNIVERSUL CULORII 
 

SPERANŢA MIRON, „TANDREŢEA TĂCERII” –poeme,  
Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2007 

   
 Dacă tot aşteptăm „Un tramvai numit dorinţă”, de ce nu ne-am procura pentru 
călătoria  la „porţile tăcerii” – un poem numit Speranţa? 
 Cine are curiozitatea să bată la „uşa unui crin albastru”, va avea curiozitatea să 
descopere că lacrima acestui crin devine  melodie cântată de serafimi. Acest cântec suav 
poate străpunge „tandreţea tăcerii”. 
 Voi, care intraţi, păşiţi pe vârfuri, să nu treziţi sunetele neauzite ale acestui lied 
fără de seamăn! 
 Luaţi cu voi şi Speranţa, căci fără speranţă, nu puteţi ajunge la capătul drumului. 
Ori, drumul fără de capăt e o imensitate de gri în care doar liniştea strigă! 

Chiar dacă astrul tău amurgeşte, chiar dacă devii noapte în plină zi, nu-ţi fie 
teamă, Clipa e undeva, pe aproape… Curând, vei înzori, la fel de suav precum albastrul 
de crin care te naşte. 

Urcând apoi „schelele sprijinite de ploi” („Păcat”), dai de polenul secundei din 
care să guşti cumpătat, dacă vrei să simţi pe limbă nectarul ploilor înflorite în dimineţi 
feriale şi în duminica toamnei. 

Pereţii din tine sunt plini de icoane de flori şi tu devii o grădină în care îngerii 
rostesc „rugăciuni de Lumină” („Conturul mâinii”). 

Nici nu mai simţi „povara dimineţii” în care Cineva „cu cruci de dimineţi în 
spate” – te strigă pe nume de-alint şi te mângâie cu mâinile şi privirile Maicii. 

Atunci, devii negreşit : 
„Un dor, o stea, o greşeală,/ Un vânt cernut de tristeţi,/ Lacrimă-mbrăcată în 

gală/ în faţa unei dimineţi”. („Poetul”). 
Şi dacă „cearcănul unei clipe” e „ca un glonţ în aripă”, „durerea din somn care-i 

trează” îţi lasă amintire „un gând, un vis sau o rază”. („Glonţ în aripă). 
Urci „scara din alb”, la capătul căreia se află o poartă. Îţi ieie Lumina merinde şi 

în timp ce „icoanele toate cad în genunchi”, „zorii de zi fac din noaptea mea trunchi” şi 
crengile devin „Crucea lui Christ”. („Trunchiul lui Christ”). 

Astfel, universul liric al Speranţei, parcurs cu smerenie, descoperă prin ninsele 
raze de primăveri” („Lipsesc”),  un noian de nelinişti, lucuri nefăcute şi întâmplări 
neîntâmplate, absenţe durute, nesaţiu în plină saţietate, zori de zi într-o noapte, sau 
chiar „o noapte-n zi” în care frământarea şi chinul ajung la paroxism. 

„Mă caut, mă caut şi-aştept/ cu nerăbdare să mă găsesc,/ Dar, din păcate, lipsesc” 
(„Lipsesc”). 

Cu ultimele, parcă, puteri, Speranţa se întreabă : „Unde e cerul meu din 
pământ?/ Unde-i târziul meu cel devreme?/ Unde e gara mea care geme?/ Unde e 
verdele meu cel albastru?/ Unde a Lacrima de cântec măiastru?/ Unde e soarele de la 
amurg,/ Când visele mele ardeau ca pe rug?” („Lipsesc”). 

Această înstrăinare de sine, această nerecunoaştere în care izvorul se mută din 
albie, în care, chiar rădăcinile s-au dislocat din pământul lor şi sunt purtate la discreţia 
vânturilor de apus sau de răsărit, există prefacere din ceva în altceva aproape străin, o 
stranie metamorfoză care-o face să strige : „Nimic nu mai este!/ Nimicul meu s-a scurs” 
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(„Lipsesc”), îi sădeşte  în suflet o arzătoare dorinţă de regăsire, fie şi într-un bob de 
nisip, fie şi într-o „lacrimă de gri”. 

Şi totuşi, Speranţa există. Să nu deznădăjduim. Ea ştie că : „Există suflete ce 
suferă-n tăcere,/ Există, pentru fiecare, un pahar de fiere./ Există primăvară într-un 
ghiocel,…/Există omul gârbovit pe stradă,/ Există Ochiul care vrea să vadă,/ Există 
cântec care nu se cântă,/ Există întâmplări ce nu se-ntâmplă…/Există grădini în care te 
rogi,/ Există herghelii de inorogi,/…Există-o noapte albă-n care mori,/ Există o mare 
paletă de culori./ Există nişte zori ce te învie…/ Şi zorii-aceia sunt o Poezie!” („Există I). 

Dar mai ales : „Există degete-n genunchi,/ Există primăveri strânse-n mănunchi./ 
Există boli ce au o stradă,/ Există Ochiul care vrea să vadă., / Există în tristeţe bucurie,/ 
Există neştiutul deşi, nu se prea ştie,/ Există lacrimi care fac un dig,/ Există şi în cald un 
frig./ Există în albastru galbenul de crin,/ Există pentru orice om destin./ Există cântece 
ce nu-s cântate,/ Există-aproape, în Străinătate…” („Există II”). 

De aceea, Speranţa declară : „Aştept ca frunza să mă găsească/Atunci când va 
îngălbeni.// Aştept primăvara de gheaţă/ În care eu voi înzori.” („Aştept”). 

Fără doar şi poate, Crezul său poetic se află, chintesenţial în strofa memorabilă 
intitulată în chip foarte inspirat „Transsubstanţiere” : „Din miere de mi-ar fi secunda,/ 
Probabil că aş înflori,/ Iar spicul cel de grâu din mine/ Cu siguranţă s-ar pâini.” 

Acceptarea condiţiei de om presupune sine-qua-non – acceptarea suferinţei, a 
lacrimei, a crucii, parte intrinsecă a Învierii : „Dacă din Lacrimi/ S-ar naşte un cânt,/ 
Doar rugăciuni/ S-ar auzi pe pământ.” („Doar rugăciuni”). 

Înţelepciunea târzie de după, întoarcerea la esenţe, revenirea în fire şi intrarea în 
cămările sinelui, prin contemplare şi meditaţie, prin asceză şi rugăciune, duc la 
purificarea creaţiei şi la înălţarea ei pe scara îngerească a Luminii. De aceea, cu extremă 
luciditate, Speranţa îşi propune : „Am să-mi cântăresc timpul/ Şi-am să-mi măsor 
vremea,/…Voi alerga spre departe/ Cu paşii pe loc,/ Voi scrie o carte/ Şi voi arunca-o în 
foc./…Cenuşa rămasă, poate, va scânteia…/ Carte pe rug este inima mea!” („Cu paşii pe 
loc”). 

Acest demers anevoios pe scările Luminii presupune un curaj nebun şi o 
temeraritate fără precedent, pentru că, ce poate fi mai dificil pentru un poet decât să 
scrie o carte şi apoi s-o arunci în foc! E ca şi când ai clădi piatră cu piatră, o întreagă 
viaţă o catedrală, iar apoi, cu dezinvoltură, ai pune dinamită la temelia stâlpilor ei! 

E la fel de greu ca şi îngenuncheatul, cu privirile veşnic spre cer. Căci, sub 
genunchi poţi strivi lacrima, un astru ori chiar sufletul.  Dar nu Alexandru Manzzoni 
spunea că : „Omul este cel mai mare atunci când îngenunchează?” Doar îngenuncheat 
poţi pipăi aripa îngerului, coama curcubeului, colţul Stelei de la Răsărit, cămaşa ploii 
ori pletele ninsorii. Şi doar scriind în genunchi poţi îndupleca asupra ta, milostivirea 
divină! 

Fără trufia de a  te simţi creator, ci doar mărunt slujbaş la marea operă a 
creaţiei. Smeritul scrib anonim scrijelând pe nisip cronica vremurilor. În rest : „Vanitas 
vanitatuum!” 

Noima, urma jinduită rămân doar în carnea li sângele scribului, în izvorul de 
lacrimă, în oasele tasate şi apoi putrezite de încovoiere, în ceaţa din ochi şi-n bătăturile 
de pe degete. Dar mai ales în durerea atroce din piept, la întretăierile respiraţiei, 
durerea aceea de la încheietura sufletului cu inima. În arsura de suflet, dogoarea de 
minte, fierbinţeala din sânge. Iată preţul! Preţul trufiei de a fi creatură, de a-ţi câştiga 
dreptul la creaţie, dreptul la nemurire.  

Este ceea ce simte Speranţa : „Ţipătul se loveşte de pereţii albastrului/ Din 
verdele care mă înconjoară./ Este durerea pe care cândva am spart-o/ Cu pumnul 
tâmplelor./ Şi, de atunci, mă lovesc întruna/ De câte un ciob sau de câte o fărâmitură/ De 



 200 

Durere,/ Care îmi scrijelează timpanul inimii/ Şi-mi însomniază ochiul sufletului./ Totul 
în mine este („Ţipăt.”). 

Speranţa de „pe umărul unui gând” mărturiseşte : „Uneori îmi place/ Să-
mbrăţişez întunericul./ Da, îmi place/ SDă mă lovesc de noapte/ Şi s-o îmbrăţişez./ E un 
fel de a-i spune/ Că am Lumină/ Şi pot să dăruiesc din ea./…Alteori cade peste mine/ 
Fără să mă aştept./… Are şi ea pe cineva/ De la care să ia Lumină,/ Fără să ceară.” („Pe 
umărul unui gând”). 

Într-un bilanţ provizoriu, aflată „ pe o treaptă a serii”, Speranţa adună şi scade, 
înmulţeşte, dar mai ales împarte şi se împărţeşte (citiţi : se cuminecă!) dându-se – 
Pâine celor care vor şi celor care nu vor să primească. 

Face toate acele socoteli menite să-i cumpănească terezia. Iar concluzia : „Am 
fost o noapte plină de Lumină,/ Am fost un vis visat de un ocean,/ Am fost nisip, zgură şi 
tină,/ Am fost ceva ce nu eram.// Am fost o floare frântă şi căzută,/ Am fost o lacrimă-n 
genunchi/ Şi cearcănul de la secunda sfântă,/ De care m-am ţinut ca de un trunchi!// Am 
fost şi primăvară uneori,/ Atunci când visele urcau pe Carul Mare,/ Am fost şi zâmbetul 
din flori,/ Am fost, voi fi şi sunt (ning)soare!” („Am fost, rămân şi sunt”). 

În consonanţă, în altă parte spune : „Un cais se loveşte de geam/ Aducându-mi 
aminte cum eram” („Primăvară”). 

Cu toate acestea, Speranţa n-a încetat căutarea, aflarea rostului : „Într-un 
devreme din târziu,/ Când eu eram pustiu,/ Sub pleoapa serii m-am ascuns…/…Dar 
Luceafărul pe răni m-a nins/ Cu fulgi din flori de meri./ Deşi eram iernită de tăcere,/ 
Atunci când m-am trezit,/ Aveam, pe buze, miere.” („Pleoapa serii”). 

Dar câte înfăptuiri nu stau sub semnul Speranţei? „I-am zis strigătului, măr/ Şi 
albastrului, nisip,/ I-am zis cerului, mărgean/ Şi pe casă-am scris : zidit./…I-am zis 
strigătului, măr/ Când cerul era de vis,/ Albului i-am zis petale/ Dintr-un ochi ce s-a 
închis.” („I-am zis”). 

Şi după atâtea lucrări minunate, Speranţa mărturiseşte : „M-am rătăcit, mă 
rătăcesc mereu…/ Mă-ntreb: „de ce se-ntâmplă-aşa?” – şi iată răspunsul venit pe 
neaşteptate : „”Cărările din viaţa mea/ Sunt scrise chiar de Dumnezeu!” (M-am 
rătăcit”). 

Cu graţie, Speranţa creionează „scheletul aşteptării” : „Aştept./ Mereu am 
aşteptat să se-ntâmple ceva./ Mereu am aşteptat să se schimbe ceva./ Probabil că s-a mai 
schimbat câte ceva,/ Dar scheletul aşteptării a rămas./…Aşteptarea e un punct de 
plecare”(„Scheletul aşteptării”). 

Printre temele predilecte ale Speranţei se numără : „Strigătul spre Lumină/ smuls din 
rădăcină”, Aşteptarea, „ninsoarea albastră de nu-mă-uita”, crinul care este, contrar 
firii sale, când albastru, când verde, când galben, când gri, Lacrima cea verde, 
lacrima gri. Lumina predomină întreaga creaţie şi, ca o apoteoză, crucea care se 
profilează la orizont, o însoţeşte pretutindeni şi pe care o acceptă, când tristă, când 
bucuroasă, nostalgică, smerită, pioasă, căci ea e dăruită de Cel ce toate le dăruie, 
Împărţitorul harurilor. Cel ce nu dă omului peste puterile sale, ci doar atât cât să-l 
trezească, să-l conştientizeze, să-l îndrume pe singura cale. 
Cine a spus că drumurile paralele nu se întâlnesc niciodată? Ele se pot regăsi în 
singurul loc de-ntâlnire: Inima lui Hristos, doldora de Iubire… 

În Ochiul Sfânt, cel care, singurul linişteşte „furtuna din câmpul minţii” 
(„Furtună”). 

Atâta culoare în sunetele Speranţei! Atâta ninsoare de cerneală şi „lacrimă de verde”, 
„ţărm de gri” şi „crin albastru”! Albastru e şi nisipul, sângele e verde iar Lumina 
devine rotundă! 
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Până şi-n „Cântecul zăpezii” „soarele-i alb”, „steaua e căruntă”, încât Speranţa 
spune : „Sunt alb, sunt zăpadă, sunt frig…/ Aştept să se-ntâmple ceva!/ Deocamdată, voi  
începe să ning/ Cu fulgii mei albaştri de nea./ Sunt alb, sunt frig, sunt zăpadă…/ Florile 
mor până mâine,/ Când eu, din statuia din stradă,/ Voi frământa aluat pentru pâine./ E 
cântec, e soare, e alb,/ E verde, e floare, e ţipăt./ În somnul meu crinu-i dalb,/ Fluturele-i 
pictat cu un strigăt!/ E alb, e cântec, e soare,/ Dar crinul cel alb nu mai e!/ O rază mă 
doare,/ iar durerea devine scânteie” („Statuia din stradă”). 

Şi în fine, Tăcerea tutelară, predominantă, acaparatoare, mistuitoarea tăcere plină de 
zgomote infernale, de ţiuituri, şuietături, vaiete, strigăte înăbuşite în singurătatea 
amiezilor de sărbătoare, în amurgul sosit, vai, prea devreme, pentru că, iată, e seară 
şi mai sunt atâtea de făcut şi lumina se face mai mică… 

Tăcerea întâlnită-ntr-o gară care apoi se ţine scai de tine şi nu mai poţi scăpa de 
ea : „Am întâlnit Tăcerea într-o gară./ Era cuminte pe o bancă./ În mâini avea strigăte, 
parcă./ M-am aşezat alături, lângă ea./ Tăcerea nici nu mă privea./ Am vrut să mă 
prezint,/ Să-i spun ceva de mine…/ Tăcerea strângea-n mâini suspine./… N-am mai 
întrebat nimic./ Dar am rămas alături, lângă ea/ S-aştept acelaşi tren/ Ce nu venea…” 
(„Întâlnire”). Şi, o altă nuanţă a aceleiaşi Tăceri : „Am întâlnit Tăcerea într-o gară! 
/Stătea-n genunchi, rugând o seară/ Să-i dea un astru./ Voia să plece spre Albastru./… Şi 
am văzut Tăcerea cum plângea./ Lacrimile erau din vise,/ Erau un fel de manuscrise/ 
Ale strigătelor din Tăcerea mută,/ Pe care-acum, cu mult regret,/ Seara le-ascultă./ Am 
întâlnit Tăcerea într-o gară…” 

Acelaşi ton elegiac în „Porţile Tăcerii” şi „Doar cuvânt”, dar şi în : „Tandreţea 
Tăcerii”, „Aud tăcerea”, etc. 

Ajunsă la deplina împlinire artistică, Vocea Speranţei spintecă depărtările. Ea 
are o impostaţie naturală, un ambitus generos, o infinită gamă de nuanţe, de la registrul 
grav, la cele mai înălţătoare sunete eterice, cu o paletă coloristică originală şi un timbru 
clar, tulburător şi catifelat în acelaşi timp, în care „Tandreţea Tăcerii” se profilează spre 
un orizont pe care doar celor aleşi le este dat să-l atingă. 

Să pătrundem cu sfiiciunea cuvenită, cu paşi neauziţi, cu inima şi mintea larg 
deschise, în această impetuoasă şi ademenitoare Tăcere, plină de promisiuni în care se 
poate întrezări blânda şi mult iertătoarea Lumină, ce ne încorporează, ne îmbracă, ne 
spală, ne purifică, ne hrăneşte şi pe poate conduce, prin Vocea Speranţei, la mântuirea 
promisă. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
 
Galaţi 24 Ianuarie 2008 
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UN OM OBIŞNUIT CARE ÎNCĂ VISEAZĂ: ANA URMA 

 -cronică de întâmpinare- la volumul „File de jurnal” 
 
 
 
 
 Desigur, oricine s-ar putea întreba: oare un  om obişnuit, nu mai are dreptul de a 
visa? Ori, îşi mai permite astăzi omul obişnuit să viseze? 
 Ana Urma ne oferă răspunsul: da, are dreptul. Ea dă mărturie: visul nu costă 
nimic. În schimb, este nepreţuit. Cât timp visăm, înseamnă că trăim. Vai de cel căruia i 
s-au terminat visele! 
 Autoarea de faţă, după cum se prezintă, „un bun creştin”, „mamă, soţie şi 
bunică”, mărturiseşte: „visul meu este să aleg din tot ce am scris, cele mai frumoase 
rânduri şi să le adun într-o carte”. 
 De ce vor oamenii să-şi adune gândurile şi visele într-o carte? 
 Ca să rămână, evident. 
 Să rămână undeva, înscrise. Eventual, în MAREA CARTE A VIEŢII, care se 
scrie necontenit, chiar şi când lumea  va înceta să existe. 
 Un scriitor gălăţean, în vârstă de 84 de ani, a debutat anul acesta, în luna mai, cu 
o plachetă de versuri la care pigulise întreaga viaţă. Şi a rezumat lucrarea sa în câteva 
cuvinte, pe care mi le-a scris pe pagina de gardă a cărţii: „Am vrut să rămână şi după 
mine ceva!” 
 „Scrierile mele au venit ca un răspuns la multele întrebări pe care mi le pun. Pentru 
mine este cel mai uşor mod de a vorbi cu Dumnezeu”. 
 Şi ce alt dar, mai de preţ i-ar putea oferi Ana Urma lui Dumnezeu pentru 
supremul dar al vieţii? Decât prinosul gândului şi al cuvântului său, smulse din inimă. 
Aici nu încap mistificări. 
 E bine să-ţi pui întrebări. Mintea cercetătoare a omului şi-a pus întotdeauna şi a 
încercat să afle răspuns la marile dileme legate de viaţă, de naştere, de moarte, de 
creaţie. Chiar dacă răspunsul îl găseşti doar în clipa supremă, cea din urmă, sau nici 
atunci, nici măcar atunci… 
 Marile nelinişti au fost generatoare de opere memorabile. 

Şi apoi, neliniştea este apanajul poeţilor şi al filosofilor. 
Ana Urma nu este poet, cu atât mai puţin filosof. Ana Urma este un om (o femeie) 

în dialog continuu cu Dumnezeu.  Nu-L scapă nici o clipă din ochi şi nu-L slăbeşte cu 
întrebările. 

Are un nume de două ori predestinat. Sacrificiului şi Urmei pe care trebuie s-o 
lase. Aşa se înţelege din tot ce face. 

Iată un modus vivendi! 
Trăieşti în Dumnezeu, respiri în El, tot ce faci este întru Numele Său, conştient 

sau nu, aşa cum ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel, ca tot ceea ce facem, să fie în 
Numele Lui. 

Dumnezeu văzut în toate, trăit, respirat, asumat, însuşit. În chip omenesc, 
imperfect. Aşa cum ne e dat nouă, oamenilor. 

Dialogul Anei Urma cu Divinitatea se desfăşoară (cel puţin din partea autoarei), 
în chip poetic. Şi rodul acestor ciudate şi stranii experienţe şi frământări – sunt creaţiile 
– lipsite de pretenţii literare – ci doar trăiri autentice. 

Simplitatea şi căldura lor le conferă valoare. 
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Poemele, recent scrise, cuprind o arie largă de teme, de la pasteluri, „Nostalgii de 
toamnă”, „Pe pragul altei toamne prinosul să îmi las.../ În toamna mea frumoasă cu rod de 
albe perle/  Trezit de roua rece prin frunzele-ţi rebele, /  Sub blânda-ţi sărutare mi-am 
scuturat petala / Şi-a renăscut izvorul din zestrea sa natală, /  Bogat sunt eu în gânduri şi 
dăruit de Domnul, /  Smerit să-l văd în toate, El este artizanul / Şi-mi plec din nou 
genunchiul de dorul unei zile, /  Când petrecut de toamne voi poposi la stele...” –  la 
formulări aforistice: „ Recurs la cuvinte....” „Uneori rătăcim pe cărările drepte / Si vrem 
să trăim în vârful de munte, / Necrescuţi în urcus, în purtare nerosi/  De scara iubirii ce-o 
ducem cu noi”. Dar şi teme precum Iubirea, Credinţa, maternitatea, natura. 
 Raportarea  autoarei la Cuvânt este, îndeobşte, aidoma oricărui creator, care este 
legat ombilical de acest instrument – al doilea sistem de semnalizare, dat omului pentru 
a-l diferenţia de alte specii vieţuitoare. 
 Pentru Ana Urma, cea care şi-a adunat hrană din cuvânt,  nu mai e nici o 
îndoială că: „Uităm că suntem locuiţi de cuvânt,/ Cu limbă de clopot ne sună în minte” .    
Forţa cuvântului e atât de mare încât: „Şi-auzul alintă sau colţii-i împlântă, / Suntem 
creatorii cuvintelor grele” – iar poetului, ce altceva îi rămâne de făcut decât: „Un nume le 
dăm, ne-ncurcăm în ele /  Şi-încă respirăm …ne mirăm în treacăt /  De-a lor greutate , 
răpuşi n-am căzut. /  Pe roată le tragem, punem pioneze,/  Ne batem cu ele, fără să conteze 
/  Înţelesul lor, la tarabă este de vânzare,/  Negustori cu carul, marfă oarecare.../ Şi-apoi, 
ne mirăm că n-avem putere, /  Hrana e amară, litere stinghere, /  N-am ales neghina de 
bobul de grâu, /  De tresar străbunii în lanul pustiu,/  Cu florile rupte, cu spini în cununi,/  
Curg tăcerii lacrimi adunate-n pumni.” („Recurs la cuvinte”) 
 Creştinul, şi în chip deosebit Poetul, cel care se rosteşte pe sine prin Cuvânt,  are 
o responsabilitate imensă în această  (Co)participare la Creaţie, de aceea, autoarea 
subliniază: „Ai grijă copile când-napoi primeşti/  Hrană din cuvinte ... să nu te răneşti!” 
(„Recurs la cuvinte”) 
 Cu nici un chip Cuvântul adevărat şi pur nu trebuie vândut, înstrăinat, distrus, 
conform adevărului biblic: „Căci din cuvintele tale vei fi mântuit şi din cuvintele tale vei 
fi osândit”. 
 În aceste ultime versuri este subliniat şi un alt aspect, anume, acela că, tot ceea ce 
dăruieşti, vei primi în schimb înmulţit şi îmbunătăţit, conform Legii de aur a 
creştinismului: „Cu măsura cu care măsori, cu aceea ţi se va măsura”. 
 Fără lumina christică, acest Cuvânt  e nefolositor precum un lucru vechi care 
trebuie aruncat. Doar Cuvântul iluminat de Duhul lui Dumnezeu e capabil să ilumineze 
sufletul. Şi iată cum transpune poetic această idee Ana Urma: 
 „Când cerul darnic mi-a revărsat lumina,/  A visurilor aripi sub tâmplele-mi albite, /  
Nestăvilite-n zbatere şi fără de hodină,/ Deschis-au o fereastră luminii infinite. /  Şi a 
pătruns în suflet o armonie mută, /  Care-mi adapă cântul ca apa pe o floare,/  Şi  firea o-
ngenunche, supusă şi tăcută,/  Pe-altarul închinării cel fără de hotare.” („Va dăinui”) 
 Există, fără îndoială ceva sublim şi inefabil în gândul Anei Urma şi cred că este 
vorba de acea „armonie mută” – care-i hrăneşte şi-i adapă creaţia precum apa adapă 
florile, şi supusă acestei contemplări mute, autoarea spune: 
„Robit visării şi contemplării mute,/  Mă las purtat pe-a visului aripe /  Şi-nchin smerit în 
faţa strălucirii Sale, /  Pe-altarele credinţei al neputinţei şarpe. /  Purtat-adânc închisă cu 
tainice zăvoare,/  Statornica iubire în piept ce mi s-a pus,/  Îmi luminează calea în ruga-mi 
arzătoare, /  Căci foc cu foc aprinsu-mi-a Iisus!” („Va dăinui”) 
 Iată că în ultimul vers autoarea deconspiră sursa acestei stări de inefabilă graţie, 
când pluteşte pe aripile visului, iluminată de focul aprins în suflet de Mântuitor. 
 În retortele sufleteşti, alchimia produsă de lumina christică va produce „un strop 
de apă vie”. 
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 E adevărat, în „cămara ascunsă” – se găsesc toate visele, „lăuntrice zboruri cu-
aripe în piept”, iar omul trebuie să lase ferestrele deschise pentru îngerii care vin 
încărcaţi cu „flori de lumină”: „Din amfore pline parfumul ne varsă,/  Ne vindecă rănile 
zidite în noi,/  Cu mâinile goale revenim spre acasă / Şi lutul adamic se-ntoarce `napoi.” 
(„Din tot ce triumfă”) 
 Lecţia cea mai importantă a vieţii e dată – fără doar şi poate de natură – creaţia 
lui Dumnezeu care ne învaţă ea însăşi cum să trăim şi, mai ales, cum să murim, pentru 
că, din tot ce suntem, încredinţăm ţărânii doar un bob stropit cu iubire. „Natura 
întreagă, o necuprinsă carte, /  Ne-nvăţă şi moartea a şti.../  Din tot ce triumfă o clipă-n 
natură,/  Rămâne dar brazdei un bob, o sămânţă… / Din trestii firave cu-aripe de ceară,/  
Doar gândul iubirii la cer se înalţă.” („Din tot ce triumfă”). 
 Anad Urma are meritul incontestabil de a limpezi lucrurile neclare şi tulburi,  de 
a netezi cărările întortocheate şi a ne scoate la lumină, de a desluşi ceea ce este de 
neînţeles, cu o simplitate hărăzită doar „celor curaţi  în spirit” – celor care vor moşteni 
pământul. 
 Ea este fericita beneficiară a bogăţiilor spirituale şi a fericirilor de pe munte. 
Despre ea, gânditorul şi filozoful român Petre Ţuţea ar spune că e mai importantă în 
ochii lui Dumnezeu decât un filosof, identificând-o cu o femeie îngenuncheată la icoană 
care se roagă cu lacrimi fierbinţi Creatorului şi care este ascultată cu luare aminte şi i se 
face după credinţă. 
 Nici un univers poetic cu zeci de metafore şi alte figuri de stil nu poate fi mai 
înălţător decât aceste îndemnuri simple, rostite cu inima şi nu cu buzele: „Cum stele 
căzute rup cerului bolta,/  Tu, om trecător pe pământ trăitor,/  Adună în suflet iubirea cea 
sfântă, /  Că-n rest, până si ...stelele mor.” („Din tot ce triumfă”) 
 Pornită în căutarea amintirii, pe lungul drum al zilei şi al nopţii, poeta, care vrea 
să rupă „din curcubeu culoarea” , colindă cu ochii minţii meleagurile dragi, odinioară 
părăsite ale naşterii şi copilăriei, şi, însoţindu-se cu iubirea divină, recunoaşte smerită 
că: „M-ai hrănit ca lumina pe grâne,/ Şi podoabă-n gândire mi-ai pus…/  De-ar fi să mă-
nalţi pân` la stele,/ Găsi-voi un loc genunchii să plec,/  Şi ascuns de rouă-n petalele grele,/  
Înflorit de iubire, crinul alb să-ţi aduc...” ( „Dragoste divină”) De remarcat, smerenia 
înălţătoare cu care poeta se adresează Divinităţii. 
 Este un limbaj specific sfinţilor care trăiau în sfântă familiaritate cu Dumnezeu şi 
totodată i se adresau cu reverenţă maximă, socotindu-se nevrednici de un asemenea 
mare har. 
 În poemul „Flori de gând” – poeta îşi exprimă profesiunea de credinţă literară: 
„Ca o cheie fermecată ce deschide-o mare taină,/ E cuvântul care curge albul foii 
înnegrind,/  Ca o floare care creşte după apă suspinând,/  Dar în suflete rămâne ...un 
buchet de flori de câmp!/  Când mantia de cuvinte se destramă ca o plasă,/  Ea o vreme cu 
blândeţe ca şi coaja pe alună, /  Te-a ascuns în miezul dulce şi pătrunsă de lumină,/  
Prinde-un un fald de poezie, dezvelit sufletul lasă.../ Copt ca miezul în găoace, fagure de 
miere plin, /  Sufletul pe foaia albă se aruncă picurând,/ Sub bruma înţelepciunii, în 
veşmintele sclipind/  Curg cuvintele bătrâne, într-un cântec de alin./ De-ai tot adunat 
pelinul din cuvintele amare,/  Tânguinde printre gânduri, prinse-n laţe de liane,/  Frâul 
liber dă iubirii, rupe-i inimii din strune,/  Până plânsul le slăbeşte şi strânsoarea le mai 
curmă./  Puse două câte două, pe cuvinte-naripate,/  Urcă treaptă după treaptă înspre 
pacea cerului/ Eşti o stâncă în credinţă tu zidit în ea rămâi/ Şi aprinde rugii rugul cu a 
inimii bătăi./ Iar în ruga-ţi arzătoare, cu o mângâiere sfântă/   Când Isus te ia în palma-i, 
din buchetul inimii/  Se desprinde în tăcere floarea liniştii, a păcii/  Şi sfârşeşte în cuvinte 
...iară foaia ne cuvântă.”  
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 Tonul elegiac al celor mai multe dintre poeme dă un farmec vetust întregului 
volum, o dulce nostalgie după vremuri şi obiceiuri de altădată. 
 Precum Solomon dinaintea lui Yahve, Ana Urma, nu-i cere Stăpânului său aur, 
avuţii nenumărate, fală şi glorii deşarte, ci un dram de înţelepciune şi:  
„De nu-i târziu, mai lasă-mi Doamne, / Să văd un licăr viu al slavei Tale, /  Cum 
străluceşte în adâncul meu de om, / Să ard în flăcări pe sfintele-ţi altare, /  Iar scrumul 
stins, foc sfânt să ia din nou./ Spre cer să mă înalţ ca o săgeată, /  Cum val, de val e-mpins 
s-atingă ţărmul,/  Cu Tine deodată din inima descătuşată,/ Să zbor pe-aripa-ţi şi să se 
moaie lutul,/ Să nu rămâi în vasu-mi închis pe dinăuntru. / Să ştie lumea toată că-n vasul 
meu cu flori,/  Mi-ai înmulţit iubirea cu Harul cel de preţ,/  Mi-ai strecurat lumină şi scaldă 
de culori,/  Şi-o harfă ruginită, ascunsă într-un colţ,/  Tresaltă-n bucurie, ca apa de izvor!/  
Toate-au crescut şi sparg acuma vasul,/  Afară ca să iasă precum spre slăvi ţâşneşte,/ Un 
porumbel ce-n cuşcă un timp a fost ţinut,/  Deşi cu-aripe frânte de-al neputinţei cleşte,/  El 
zborul său rotat spre ceruri n-a pierdut. /  Din foi de psalmi mi-e cântul învechit,/  Ce-a 
rupt hotarul contemplării mute,/  Iar gândul meu e porumbelul nevăzut,/  Ce zboară-n 
rugăciuni, înaltul îl străbate / Şi mai smerit revine în vasul cel de lut…/ Fii milostiv cu 
mine, ce folosesc cuvinte/  Şi-adun pe-aripa înţelesului mărgăritare,/ Lumina a rămas din 
focul vremii ce-i trecută,/ Şi-un licăr viu din slava Ta tresare,/ Într-un creştin ce-avuse …o 
inimă rănită.” („De nu-i târziu”)  
 Cel puţin neobişnuite sunt aceste cereri şi intercesiuni pe care poeta le adresează 
Celui ce împarte totul tuturor. A cere smerenie, jertfa arderii de tot pe altar, „lumină şi 
scaldă de culori”, „un licăr viu din slava Ta”  şi putinţa de a se înălţa pe aripa divină, 
precum un porumbel se înalţă din abisuri, este un lucru rar în epoca noastră, când cei 
mai mulţi cer întemeieri  vizibile şi pipăibile. 
 Ana Urma se socoteşte pe sine un anonim scrib a cărui menire este să transmită 
cuvinte spre învăţătură. Cuvinte care nu-s ale sale. Nu-s moştenire din părinţi, nu-s 
chivernisite şi nici cumpărate pe bani, ci, sunt dovada că Dumnezeu a ales-o pentru a-i 
întocmi lucrarea şi a o da mai departe. 
 Şi iată că aceste cuvinte au ajuns la noi şi de la noi  la alţii, astfel că visul Anei 
este pe jumătate împlinit. Mai rămâne ca toţi cei cărora li se adresează să recepteze 
mesajul pe care ea îl transmite cu propria jertfă, astfel ca să nu-şi dezmintă numele de 
fiinţă jertfelnică pe altarul construcţiei sacre. 
 
 
19 septembrie 2009 
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CULTURĂ ŞI RELIGIE.  
 

PĂRINTELE SLOVEI CREŞTINE  ŞI RENAŞTEREA SA PRIN CUVÂNT 
  
 
 Licenţiat al Universităţii Babeş Bolyai – Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, în prezent preot stavrofor la parohia din Arduzel – Maramureş, editor 
fondator şi redactor şef al revistelor de expresie religioasă Slova creştină, Glas Comun  şi 
Slova copiilor, colaborator al altor numeroase reviste din ţară şi din străinătate, autor al 
unor volume de  versuri religioase pentru care a luat numeroase premii literare, autor al 
unor monografii locale privind bisericile din Maramureş şi al unui volum de „Sfaturi 
pentru mântuire”, acum, în ipostaza de poet, părintele Radu Botiş oferă antologiei 
Armonii celeste, un mănunchi de gânduri spirituale, transpuse în vers ori sub formă 
aforistică. În ele este cuprins Crezul său  religios şi cel artistic – ambele într-unul – 
acelaşi -, împletind credinţa cu fapta şi Cuvântul, într-o fericită alcătuire lirică, spre 
împărtăşire celor  binevoitori să o primească, aşa cum i-a fost inspirată  din Înalt. 
 Îndemnurile părintelui nu sunt în zadar. El ne invită să credem în realitatea 
divină, pentru că:  „Nevăzut, dar în preajmă/ Stă pururi Cel care,/ Purtător de speranţe/ 
Dă orişicui pacea împlinită.” (Crez). 
 Radu Botiş ne asigură că, în demersul nostru pământesc, „Nu, singuri nu suntem/ 
În suflet strângând măsura luminii/ Pe drumul cel bun,/ Nevoie împlinită, / de sacru”. 
(Crez). 
 „Şoaptele divine întrecând atotcuprinderea” – recheamă un dor de Înalt, de pacea 
serafică şi de „liniştea singurătăţii mântuitoare”  în locul unde sufletul se simte odihnit 
întru cele sfinte: „Acolo mă poartă paşii întru împăcare,/ Hotar dintre lumea aceasta şi 
cer./ Mănăstire de pace străjuind către zare,/ Lume de taină, de etern, de mister.” (Dor). 
 Cinstirea vieţii monahale, cu tot ce presupune ea: rugăciune, evlavie, pietate, 
jertfă, îndelungă răbdare, veghe şi smerenie, mortificare pentru cele trecătoare şi 
lumeşti, închinare şi adoraţie sacră, este pentru autorul de faţă o realitate şi o datorie: 
„Purtând povara crucii prin locuri singurate/ Un har ceresc veghează dorinţele de veci,/ E 
o plăcere adâncă la ei ca să petreci / Să guşti înmiresmarea dorind eternitate.// În liniştea 
aceasta grijitoare/ Un imn de voci înalţă ruga sfântă,/ Credinţa lor îţi dă curaj, te-ncântă,/ 
Ei veghetorii lumii viitoare.” (Monahism). 
 Şi într-adevăr, nevoitorii monahi, frăţiorii lui Hristos, desprinşi de lume, rămân 
pentru ceilalţi oameni efigii ale credinţei şi smereniei, ale ascultării şi curăţiei trupeşti şi 
sufleteşti, emanând lumină din ochi şi raze de bunătate din inimă,  unindu-şi voinţa şi 
rugăciunea într-un imn de voci care aduc slavă Creatorului şi Mântuitorului, aşa cum 
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noi aducem munca noastră, drept prinos, comunităţii în care ne-am născut şi ne 
desfăşurăm viaţa, familiei de care suntem legaţi cu fire nevăzute, celorlalte persoane cu 
care venim pe parcursul vieţii în  contact în diferitele împrejurări sociale. 
 Slujitorul lui Dumnezeu ştie că nu a venit pe lume doar pentru sine, pentru 
folosul propriu, ci pentru a-l sluji pe celălalt şi mai ales, a aduce foloase comunităţii. 
 Aceasta este o responsabilitate imensă, şi, dacă n-ar veni de la Dumnezeu, s-ar 
putea socoti, o povară, o cruce  pe care, lucid şi cu demnitate trebuie să ţi-o asumi de 
bunăvoie. 
 Prezenţi la chemare fără ezitări sau preget, cei unşi să-L slujească pe Dumnezeu, 
nu se mai gândesc nici o clipă la ei înşişi, ci doar la ţinta finală: mântuirea sufletelor, 
cum să-şi împlinească mai bine misiunea, apostolatul lor printre oameni. 
 „În dorul de iertare rugător” – autorul versurilor, vine sfios dinaintea 
Atotputerniciei Divine, cu o „Rugă spre închinare”: „Sporească-n mine bucuria sfântă,/ 
Prinos de roade, gest înălţător,/ Şi  grija Ta plăcută, luminândă/ Să mă înveşmânte în chip 
biruitor.// Auzi-mă-n a rugii îndrăznire/ Prin sprijin necurmat şi mângâieri,/ Mereu prin 
rostul tainic de sfinţire/ În  locul unor prealumeşti poveri.”  
 Rugăciunea este manifestarea sufletului – de suflet şi pentru suflet. Împreună cu 
Biserica Cerească, se roagă Biserica Pământească, mlădiţele viei şi mădularele 
Trunchiului Mistic, al cărui cap este Iisus Hristos. 
 În „grai sfânt de ocrotire” – credinciosul îşi înalţă vocea către Dumnezeu. 
 Câte gânduri înfăşurate între acele margini sufleteşti de necuprins cu privirea! Şi 
câte cuvinte vechi nefolosite încă,  în iureşul faptelor diurne! 
 Pe „Troiţa răbdării”  să  dăm mărturie de câtă iubire şi câtă nepăsare sălăşluie-n 
noi, de la crucea-nceputului de ziuă până la crucea amurgului. 
 „Troiţa răbdării străjuieşte semeţ, / M-apropiu, ating şi dau mărturie/ Că scopul 
iubirii purtat-a un preţ / Mult prea mare prin Jertfa Cea Vie.// Hristos, rodul tainic, în chip 
suferind,/ Sfârşise pe cruce sărac şi trudit,/ Dar clipa măreaţă, din morţi triumfând, / 
Lumina o poartă ca fapt împlinit.// Mănăstire, grai sfânt de ocrotire,/ Fiorul mă cearcă, de 
revenire.” (Mănăstirea grai sfânt de ocrotire). 
 Şi, câtă grijă prevenitoare găsim în îndemnul autorului pentru noi: „Dreptul 
nostru, fiecare/ Să nu-l dăm pe-un blid de linte” (Rugă monahică). 
 Şi nu în zadar  suntem numiţi „Fiii bucuriei” care, doar uniţi în rugă, putem 
parcurge „Calea înspre ceruri”:  
 „Uniţi-vă în rugă voi fiii bucuriei/ Pe calea înspre ceruri porniţi dar de acum,/ 
Alegeţi-vă locul în ţara veşniciei/ Şi nu cădeţi sub cruce chiar de e greu pe drum.// (…) / 
Uniţi-vă în rugă voi fiii bucuriei/ Căci Dumnezeu acelaşi e astăzi şi oricând,/ O cale duce 
numai spre Taina Veşniciei/ Pe când Iisus mai iartă şi mai aşteaptă blând.” (Uniţi-vă în 
rugă voi fiii bucuriei). 
 Un  preot, un păstor sufletesc, meditând la tainele duhovniceşti, pătruns de un 
dor tainic de cer, de un „ecou de împlinire”, şi un „fior de înalt”  care-l fac să năzuiască 
la biruinţa finală. 
 „Rămâi ca licăr al veşnicei speranţe/ Tu doar unică şansă – necuprins Dumnezeu,/ 
Deşi până la Tine par infinite distanţe, / Eşti foarte aproape, eşti aicea  mereu” (Meditând). 
 Pe troiţele înalte, menite să schimbe faţa lumii, dar şi sufletul şi gândul omului, 
Iisus încă mai sângeră şi Sângele Lui Preasfânt se răsfrânge la lacrima noastră, 
născătoare de regrete şi izvor de pocăinţă. Şi nu în zadar, pentru că Iisus este prezent în 
acestea toate, precum pe „altarul jertfirii”. 
 „Prezent e Mesia în oricare gest/ Gândul spre mâine adânc drămuit,/ Drumul 
umblării spre locul regesc,/ Atât cât se cade din tot ce am dorit.// Se înalţă troiţe schimbând 
faţa lumii/ Sunt semne prin care Puterea veghează,/ Trăim revărsarea, belşug al arvunii/ 
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Durerea şi plânsul şi inima trează.// Ne înclinară-vom iarăşi; troiţa semeaţă/ O punte a 
divinei pe veci revărsări,/ Hristos mai umbreşte cu drag şi povaţă,/ Chemări spre ale vieţii, 
de veacuri chemări.” (Se înalţă troiţe schimbând faţa lumii). 
 Poezie esenţială, fundamentală, de factură religioasă, abordând temele majore ale 
existenţei, creaţia, viaţa, mântuirea, veşnicia, meditarea, contemplarea adevărurilor 
divine, jertfa, cumpătarea, trupul şi sufletul – toate acestea capătă o semnificaţie aparte 
în lirica părintelui Radu Botiş, prin  modul de tratare original şi prin frumuseţea 
stilistică  a  expresiilor.  Prin toate acestea, autorul îşi semnează identitatea şi 
apartenenţa la Poporul lui Dumnezeu, la Slujitorii Cuvântului sacru, un Apostol vrednic 
împărtăşitor al Tainelor Sacramentale creştine şi al Misterului Credinţei: Moartea şi 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. 
 Şi, într-adevăr, a-L pune pe Dumnezeu drept Cap, mai presus de orice fiinţă mai 
presus de tine însuţi,  înseamnă a nădăjdui la viaţa pregătită ţie din veci, viaţă pe care 
trebuie să ţi-o pregăteşti cu minuţie încă de aici, în orice clipă a vieţi tale. 
 „Sus nemurind se’nalţă a păci cruce,/ Simbol măreţ de blândă înduioşare,/ Cea mai 
curată armă ce străluce/ Pentru creştinii dornici de înălţare.// Priviţi stindardul veşniciei 
noastre,/ Cu greu purtat de un Hristos ucis,/ El reînviind întru împliniri măiastre/ Spre 
ceruri cale nouă ne-a deschis.” (Priviţi stindardul veşniciei noastre). 
 Participând cu modestele puteri omeneşti la Jertfa lui Iisus Hristos, omul poate 
primi darul cel mai preţios, Învierea Veşnică a Mântuitorului însemnând arvuna învierii 
noastre: „Mă dor acele cuie încarnate,/ Şi sângele ce curge preasfinţind/ O lume pentru 
care neuitate/ Sunt patimile lui Hristos murind.// (…) // Ce scump e preţul mântuirii 
noastre,/ Ce fără vreme a murit Hristos/ Dar înviind în inimile voastre / E darul cel mai 
scump, mai preţios.” (Patimile mântuitoare). 
 Dar ce îi cere Iisus unui creştin? Să moară pe cruce în locul Său? Să se lase 
biciuit, scuipat, batjocorit?  Îi cere doar atât: Să-L privească în ochi şi să mediteze 
Jertfirea. Iar răsplata pentru aceasta este, nimic altceva decât propria mântuire: 
„Suntem săraci în  fapte şi atâta de lumeşti,/ Un gând nu  ne încearcă să medităm 
jertfirea.// (…)/ Iisus îţi cere astăzi în ochi să Îl priveşti / Şi darul este mare, e însăşi 
mântuirea.” (Motiv de meditaţie II). 
 Pe deplin conştient de condiţia de creatură, pelerin prin Valea de lacrimi, 
autorul, într-o perfectă măreţie a smereniei spune: „Ce-s fără Tine Bunule Domn?/ 
Pulberea zilei în vânt,/ O adiere înspre pământ / Gând fără noimă.” (Lacrimi n-ajung să 
mă bucur de Tine). Pentru ca apoi să mulţumească lui Dumnezeu, după puterile 
omeneşti: „Fiindcă exist; mă rog de iubire/ Şi gând. Privind cerul străbat prin răstimpuri,/ 
Tu Doamne de-a pururi chivernisind./ În grija Ta, eu, noi prin/ Legământul jertfei  pe 
veci./ Lacrimi n-ajung să mă bucur de Tine/ Divina lumină acoperind/  Murmurul paşilor 
mei/ Asemenea celui gârbovit se pleacă genunchii/ Puţină vreme de  închinare,/ Tot 
aşteptând.” Lacrimi n-ajung să mă bucur de Tine). 
 Sunt de remarcat rândurile lui Daniel Cornea, Redactor de emisiuni religioase la 
Televiziunea Cinemar, în legătură cu creaţia religioasă a părintelui Radu Botiş: „O ţară 
creştină are nevoie de poeţi creştini. Pentru că, cine poate exprima mai bine Logosul decât 
cei care trăiesc în comuniune cu Logosul. 
 Printre aceştia se numără şi preotul Radu Botiş. 
 (…) Un om în relaţie cu Creatorul său. 
 Şi poeziile sale tocmai despre aceasta ne vorbesc. Omul în relaţia de dragoste cu 
Dumnezeul său. Un Dumnezeu care în dragostea Sa, a dat ce a avut mai scump, pe 
Domnul Iisus Hristos să meargă pe crucea din Golgota (Ioan 3,16)  din dragoste pentru 
noi. 
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 Esenţa mesajului poeziilor este iubirea pentru că aceasta este esenţa poruncilor şi 
esenţa Universului. 
 Şi atunci când nu va mai fi credinţă şi speranţă ca rămâne…iubirea şi poezia.” 
 Şi tot privitor la volumul „…Ca tămâia înaintea Ta” , de amintit cuvintele 
călduroase ale pr. Vasile Hotea – Protopop al Chioarului: 
 „Micul volum de versuri sugestiv intitulat  <…Ca tămâia înaintea Ta> cuprinde un 
crâmpei din cugetarea poetică a unui confrate care, în clipele de linişte sufletească, inspirat 
de muza poeziei, compune nu doar oricum şi orice. Ca o mireasmă de tămâie <bine 
mirositoare> transpare din versurile măiestrit întocmite, vocaţia autorului şi pentru cele 
sfinte şi pentru poezie. 
 Slujitor al altarului străbun prin excelenţă, îmbină în mod armonios divinul cu 
umanul, cei ce se vor delecta citindu-i opera, se vor lăsa duşi sufleteşte spre înălţimi celeste, 
asemenea parfumului  nor de fum ce emană din titlul volumului de versuri.” 
 Uniţi într-un Glas Comun  cei care slujesc Slova creştină  sub înrâurirea şi 
iluminarea părintelui creator de metafore Radu Botiş, îi aduc mulţumire pentru 
bunăvoinţă şi strădanie, asigurându-l de preţuirea lor nemijlocită. 
 Asuprit de teroarea că Timpul se scurge ireversibil, atent la şoaptele Duhului, 
părintele Raru Botiş imploră Divinitatea să-i vorbească, atâta vreme cât nu-i târziu. 
 „Vorbeşte Doamne, clipele se scurg/ Şi cerul parcă-i mai sărac de stele/ Par zilele 
adeseori mai grele / Când totul se-nveşmântă în amurg.// Vorbeşte Doamne, vremea e 
puţină / Cărarea se îngustează tot mai mult - / Aş vrea cât mai e timp s-ascult / Cereasca 
simfonie în surdină.// Şi de-aş mai vrea să mă răsfăţ o vreme / Cu lumea pironită-n 
pământesc,/ Adu-mi aminte de-un tărâm ceresc / Lipsit de  înguste, sumbre teoreme.// Nu 
înceta Prea Bune să-mi vorbeşti / În astă lume atât de trecătoare, / Cuprinsă-n cea din 
urmă încercare / Pierzaniei, în lucruri nefireşti.” (Vorbeşte – clipele se scurg). 
 Nu de puţine ori, graţie eufoniei, a muzicalităţii fără cusur, a ritmicităţii 
versurilor, poemele părintelui Radu Botiş au fost puse pe muzică şi cântate, atât în 
biserici, cât şi în diferite săli de concert, în ţară şi în străinătate, şi de asemenea, editate 
pe CD-uri şi DVD-uri  sau pe alte suporturi electronice. 
 Misterele vieţii şi ale morţii nu-l  mai tulbură demult pe autor – şi e şi firesc – 
deoarece e deplin încredinţat că, săvârşindu-şi viaţa pământească, va fi purtat de îngeri  
„spre locul infinit, dumnezeiesc” (Orizontul tainic se întinde). 
 Dominând peste toate întinderile cereşti şi pământeşti, Stăpânitor Atotputernic şi 
Veşnic – este Cuvântul Înţelept al lui Dumnezeu, Nădejdea noastră că vom fi mântuiţi 
întru Numele Sfânt al Său. 
 Socotindu-se, pe drept cuvânt, călător efemer şi străin pe pământ, autorului, un 
lucru i-a rămas: ”Doream să-Ţi spun/ De multă vreme, însă acum/ Lucru curat m-a 
cercetat/ Cu-al Tău sfat./ Voi lăcrima în rugăciune,/ Gest de căinţă pentru puţinele bune.// 
(…) Acesta sunt/ Trăind, să renasc prin Cuvânt.” (Confesiune). 
 Şi într-adevăr,  trăind şi întru fiind în Cuvânt şi prin Cuvânt, Radu Botiş speră la 
Renaşterea prin Cuvântul dătător de Viaţă Veşnică. 
 
31 IULIE 2009 
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 ÎN CANDELA DE SUFLET - LUMINA IZBĂVIRII 

EXEGEZA 
STAN. M. ANDREI; „Flori de gând”, Postfaţă de Constantin Dimofte, 

Editura Mongabit, Galaţi, 1999 
 

 Izvorâtă parcă dintr-o euritmie cosmică, poezia lui Stan M. Andrei vine de 
undeva, din primele pagini ale Genezei, când toate cele create erau bune şi omul nu 
căzuse în, ceea ce teologii numesc îndeobşte, „felix culpa”. 

 Având sugestii eufonice şi un ritm interior fără cusur, chiar dacă e scrisă în vers 
alb,  poezia lui Stan M. Andrei urmăreşte, chiar fără o intenţionalitate explicită, o 
libertate intrinsecă, mai mult decât libertatea exterioară, având conotaţii biblice şi „acel 
ceva plăpând”,   care face  farmecul lirismului de tip orfic. 

 Aş zice că este extrasă din propriul paradis de dinainte de cădere. În aşteptarea 
parcă, a şarpelui, omul primordial se plimbă nestingherit pe alei, „în răcoarea serii” şi 
uneori stă de vorbă cu Dumnezeu. 

 Paradigma cunoaşterii este începutul discernământului între bine şi (ne)bine. 
„Abia acum/ sufletul are o axă/ şi se-nvârte în jurul ei/ căutându-şi echilibrul” 
(„Izbânda”). 
 În “timp schivnicit”, lovit de furia valurilor, poetul încearcă o coborâre în adâncul de 
sus, echivalentă cu o călătorie iniţiatică spre luminişul fiinţial.  O, dara prea fragedă e 
luntrea acelui trup, risipindu-se în lumina unei raze. În timp ce omul se nevoieşte să-şi 
ridice râvnita cetate pământeană, cu ochii mereu năzuind „spre tronul Înalt”,  spre 
zarea împânzită de curcubee unde pasc cerbi aripaţi, acolo, în „sărbătoarea 
dumnezeiască a culorilor”, „luând suişu-n răspăr”, sau poate „în vis/ turnat curmeziş/ 
mai murmură izvorul”, iar „fulgerele toamnei/ nu-s secătuite de culoare” („În cerc şi-n 
spirală”). 
 Numai pe o „eşarfă de aur” însă, se poate produce „căderea în dor”, precum li-i dor 
toamna gutuilor, „de iarba uscată şi arsă”. 

 În retortele gândului se produc alchimii nebănuite, reflex al unor stări de veghe, 
anxietăţi, reculegeri, revigorări, trezviri şi iar căderi în abisurile visării, recompuneri de 
sentimente ca sub o velă întinsă peste marea de alb. 

 „Sub regatul de alb”- sufletul se află „ca pruncul în scutec” („În regatul 
albului”). 
 Din baia de alb care-l ilumină-leoarcă, alb scufundat în alb absolut, poetul face „saltul 
de căprioară/ spre stâncile singuratice/ ale muntelui” („În regatul albului”). 
 S-ar zice că nici un poet nu e mai îndrăgostit de alb şi de verde ca Stan M. Andrei. 
Alături de azur, acestea sunt culorile fundamentale care-l tutelează, care-l fascinează şi 
cărora li se supune. 

 Într-o coborâre înaltă, se poate doar înainta „spre zări/ iscusind” („Coborâre 
înaltă”). 
 E vremea culesului „Din potire de crin,/ numai fire de alb/ şi fărâmi de lumină” 
(„Meşterul”). 
 Aidoma meşterului „ce-şi umple mâinile/ de filigranul/ râvnit/ în ucenicie” - Poetul - „În 
lacrimă-ncinsă/ îşi cântă lucrarea./ Cu inima-i ţese/ luciri argintii./ Şi gându-ncovoaie/ 
pe linia curbă./ Şi mâna urmează/ trasee de vis şi de lut” (…) „ Şi iarăşi mai ars/ în 
mâna-i ce frige/ şi-n dor/ ne-mpăcat” („Meşterul”). 

 „Mucenic/ pentru lumină” e poetul, strângând în candela de suflet „picături/ de 
lumină aburindă.// Fiori de străluminări.// Sub licărul ei/ descântul prinde vrajă”. Doar 
el, „părăsind nopţi adunate,/ pizmaşe şi reci/ ieşind din hrube-adânci/ cu mucegai pe 
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pereţi,/ un colţ de ferigă/ urcând muntele” („În candela de suflet”) -  are capacitatea de a 
empatiza cu natura. „Mă u-u-u-i-i în pădure!…// Îmi place/ să mă las uitata/ printre 
trunchiurile/ înverzite/ şi cu vârfurile-n alergare.// Nu ştiu de ce iau forma/ unui arbore/ 
cu tulpina plesnită-n crăpături/ şi cu crengile tinere,/ tinere-/ Frunzele se leagănă-n/ 
zicere,/ aducând/ ghers umilit/ peste fire doinit.// Frunză/ peste frunză,/ iată-mi cartea!// 
E în undă!…” („Arbore”). 

 Esenţele sale intelective sunt : inteligenţa elaborativă, anticipativă, virtutea 
spiritualităţii, un simţ estetic bazat pe principii morale sănătoase. Spiritul său genuin, 
biruitor sau biruit, „se mântuie-ntr-o pasăre/ albă” care „zboară în cumpănă./ Zboară 
până când penele/ prin a se albăstri uşor.// Schivnicindu-se,/ îşi face cu aripa( chilie/ în 
tâmpla cerului/. Înăuntru/ sau în afară/ atinge sfere/ nevăzute decât în vis” 
(„Neîncăputul de vatră”). 

 În continuă întrecere pentru „o bucată de cer”, după repetate-ncercări - poetul 
are „numai dorul,/ fragment în rostogolire,/ caută lame lucii de gând/ să taie/ doar un 
pătrat/ în întregul jinduit.// o ramă pentru portretul/ care-nalţă viaţa” („Numai dorul”). 
 Într-o continuă „procesiune/ spre altarul/ cunoaşterii” -, „nepătruns/ ne imensă mirare” 
- precum un însetat care oboseşte „aruncându-şi ochii/ în sus şi-n jos,/ în jos şi-n sus/ să 
afle gustul/ apelor intens albastre” - doar acolo stă Omul, între izvor şi cer „ ca două 
braţe/ rotindu-se/ în arc adunat” („Înspre altar”). 

 Aflându-se, în chip edenic, în „respiraţie comună” cu natura, cu făpturile,  cu 
cerul şi apa, cu toate elementele primordiale, iar frumuseţea acestei comuniuni, sub 
razele soarelui oblăduitor care se coboară şi peste cel drept şi peste cel nedrept, ia forma 
aerului dragostei, armoniei, păcii veşnice. 

 Dar vin uneori „nedemne furtuni”,  şi-n liniştea serii coboară „scâncetul unui 
gând”, „încercuindu-mă vicios/ în spaţiul de laur/ cernit” („În spaţiul de laur”). 
 E nevoie de un cântec neauzit, care să astâmpere inima tremurândă după lumile visate, 
dara pentru că în ape tulburi, nu coboară Înaltul şi „sufletul umilit/ se-aruncă disperat/ 
în deltă”,  omul jinduieşte spaţiul fiinţial „unde înfloare albul” şi unde „nu se vede 
mâlul”,  căci doar acolo : „Mă pipăie Domnul pe creştet!” - spune atât de inspirat 
autorul în “Cântecul din deltă”. 

 Emblematică pentru conştiinţa lui de ţăran, ajuns la oraş, dar care nu-şi 
tăgăduieşte rădăcinile, ci poartă încă „desenul pământului/ de-acasă/ în palme” - este 
poezia „”În palme şi-n suflet”. 

 Luăm cu noi în metropole, picioarele rătăcite, le purtăm obosit sau neobosit, în 
patru zări, îndurerându-ne până la bucurie, prin răscruci, descumpănite, prin 
„catifeaua fierbinte a prafului”, prelins prin clepsidrele dorului, la fel şi palmele şi auzul 
şi privirile, dar mai ales, vorbele, ducându-le cu noi spre niciunde, „Numai sufletul îl 
lăsăm acasă, să umple golul/ cu lumina din zori/ a pământului reavăn.” („În palme şi-n 
suflet”). 
 În străinele văi, pline de contururi neclare, albastrul dintâi se împuţinează, până devine 
un zbor alb tremurat în cerul de cântec. 

 În deplină comuniune cu natura, aşa cum am mai subliniat, aidoma unui salcâm 
care îşi adună sevele-n tăcere, sufletul consumat, dăruit, risipit în marea de alb, se 
bucură suspinând, căutându-şi verdele, tot în pământul trudit al sinelui, atins de 
grindinile de orice fel care se abat asupra lui. 

 Stan M. Andrei ajunge, chiar dacă nu-şi propune implicit, la esenţe, pentru că 
sufletul său genuin îl conduce la acestea, cu forţa desăvârşirii : „Inima,/ vatra.// 
Gândurile,/ lemnele încinse de flăcările vieţii.// Sufletul,/ cenuşarul.// Din altar,/ pe altar/ 
şi pentru altar/ lumină! („Lumina”). 
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 El încearcă să-şi recupereze candoarea, chiar dacă valurile îl poartă pe cărări de 
pulberi unduitoare. 

 Uimit încă de culoare, rămas cu ochii la fluturi, el se aşează smerit „în faţa/ 
aripei curate/ a începutului de zbor/ în sfântă adoraţie.”  

 În iubire, doar mireasma de busuioc răscoleşte simţurile. Şi-n răcoarea 
parfumată a primului măr, îmbrăţişările dor până la albăstrimea privirii.. 
 Din imnul scandat spre biruinţa iubirii, nu va rămâne „un spic secerat”, ci după căzutul 
în rod, „fragedul lăstar”, care cere la rândul lui, înnoire. 

 Cu inima ca un izvor cuprins de duhul mării şi ochiul smerit în care creşte 
lumina, aidoma salcâmului care „adună lângă el/ toată câmpia./ Dumică zările/ şi simte/ 
fiorul dezmărginirii” - Poetul, sub dulcele alb al adierii de sus, îşi făureşte „din loc în 
loc,/ ghimpi/ pentru însângerarea/ stricătorilor de linişte” („Fiorul dezmărginirii”). 
 Fibra lui cea tare, nefrântă în trăsnet şi vaier de vânt, deşi aplecată în rostogoliri 
disperare, îşi clădeşte sevele în înalt. „Şi/ ciucuri, ciucuri,/ însemnul biruinţei/ flutură 
alb” - prefăcut în dulce râvnit. („”Fibra de salcâm”). 

 Urmaş al plugarului cel adevărat, „sub ochii răi/ şi veşnic ameninţători”, Stan 
M. Andrei a rămas „aceeaşi cuminţenie a pământului/ şi drept credincios/ al aceluiaşi 
început.” („Nu l-a-ncântat povestea”). 

 „Sub cerul privirii albastre/ a înălţat/ trunchiul stăruinţei/ în tot ce-i alb.” 
(„Întruna). 
 „El/ plugarul cel dintotdeauna”, care „se-nstăpâneşte/ pe-nălţimea dulce a câmpiei/ să 
are, fără plată,/ şi-ogoarele văzduhului” („Pe-nălţimea câmpiei”). 
 Doar lui, urmaş al plugarului cel adevărat, „lumina/ îi pune cunună” ( un alt fel de 
aură) pe fruntea/ mirosind a grâu ne-ncins.// De aici,/ de pe-acest vârf,/ pe un tot de 
aleluia,/ se rostogoleşte-n mântuire/ pe crucea brazdei/ care creşte spice.” („Pe-nălţimea 
câmpiei”). 
 Poet solar, oarecum bucolic, cu rădăcini telurice, adânc înfipte în glia - Mater Alma, 
Stan M. Andrei are-n genom, sămânţa neamului oropsit şi biruitor de înălţimi, smerit în 
măreţia lui ancestrală, adunate-n trăiri, coame de gând, înduioşând văzduhul cu lumina 
care „îi toarnă/ pe frunte/ mirul său/ purificator.” („Răsplata”). 

 Este cununa, aura, care îl va înnimba pentru toate strădaniile sale, născătoare de 
prunci duhovniceşti, acum şi în cele din urmă. 

 
  

Galaţi, Armindeni, 2009 
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exegeză 
 

POETA GEORGIA TATU DESPRE O LUME CARE 
 SE DUCE DE-A DURA 

 
 
           GEORGIA TATU, „Oraşul tăcut”, - versuri -  Fundaţia  Culturală 
Antares, Galaţi, 2008 
 
 
 Un joc de aparenţe mai degrabă teluric decât celest, jucat de o fiică a ţărânii, 
înveşmântată în voaluri de amazoană voluptuoasă de Sheherazadă, unduindu-şi 
şoldurile, vrăjind cu glasul şoptit pe măritul sultan cu poveşti înşelătoare, care-i vor mai 
prelungi visul, în chemări gestuale de fată morgană, eternul feminin e la el acasă. Maya 
se-nvăluie-n tul alb seducându-şi peţitorii cu o simplă fluturare de mână, devenită 
uneori aripă… 
 A intra în joc, a empatiza cu sentimentul poetei, a te lăsa ispitit, sedus de căldura  
voalată din glas, de veşmântul exterior al Cuvântului, poate fi o capcană, dar, câţi dintre 
noi nu se îndreaptă, cu bună ştiinţă, înspre propria capcană, aproape cu voluptate, deşi 
ştiu ce-i aşteaptă? 
 Poeta de faţă câştigă prin persuasiune, prin insistenţa de a te convinge. Şi, până 
la urmă, te abandonezi – oblomovian – în braţele  pufoase ale fotoliului, cucerit de 
flăcările părelnice din cămin care-ţi dau iluzia căldurii. Până să observi artificialitatea 
flăcărilor, aţipeşti pe covor, cu ochii la ele… Un joc rafinat de nuanţe posibile. Avem aici 
tot bagajul seducţiei pe care, o femeie îl poate folosi, fără să se mai trudească să 
întreprindă ceva. Şi până să te dezmeticeşti, ai terminat cartea. Câţi dintre noi o vor lua 
în seamă, lipsiţi de langajul şocant, stradal, de gang şi de suburbie, al poeziei post-post-
moderniste? 
 Modul de adresabilitate al acestei  poete, aflată la cea de a 8-a carte  de versuri 
(opt este semnul infinitului!!!) este direct şi neconcesiv faţă de cotidianul care ameninţă 
să ne uniformizeze şi să ne înglobeze în imensul Nimic de ţărână, unde ne aflăm, boabe 
de tină ce-i îngrăşăm scoarţa, fără să ştim că înăuntru se află un ademenitor hău în care 
putem aluneca, fie şi dacă punem o jumătate de pas greşit, ori ne poate absorbi fără voia 
noastră. 
 Părerea mea e că poeta îşi ia măsuri de precauţie inutile, din teama de a nu fi 
prinsă pe picior greşit, într-o oarecare lipsă de decenţă şi cu pudibonderie se retrage – 
mimoza pudica – în propria carapace, lăsând dosar un colţişor de goliciune supus 
privirilor indiscrete. Ea pare că spune: Priviţi-mă, sunt frumoasă, sunt bună, sunt caldă, 
dar nu vă apropiaţi prea mult că mă molipsiţi de VIAŢĂ! Mirosul reavăn al vieţii 
oboseşte, fanează… 
 Georgia Tatu invocă şi salută această lume de nimic: „O, lume, ce te rostogoleşti 
ca nebuna/ spre nicăieri, ave!” (Ave). 
 Aidoma Pithyei din antichitate care prevestea viitorul, poeta străvede un final 
apocaliptic pentru această lume goală pe dinăuntru, goală de înţeles, goală de miez, 
străină de sine, sodomizată de cei mai iubiţi fii ai ei, care au pângărit-o şi au profanat-o 
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până în fibrele cele mai intime: „ave!/ ave, lume, ce nu mai crezi în nimic/ nici în surâsul 
unui copil/ nici în tandreţea unei femei/ nici în iubire, / nici în ură/ nu mai crezi în mituri/ 
nici în cer / ave. / până în al doisprezecelea ceas / te salut, / Ave!” (Ave). 
 Părerea dostoievskiană, unanim acceptată că doar frumuseţea poate salva 
omenirea, în acelaşi univers de interes, este convertită artistic în ideea, nici ea originală, 
că Poesia – ca act de credinţă şi mărturisire, dacă nu poate salva lumea,  cel puţin poate 
opera mutaţii sensibile în conştiinţe, şi chiar conduce la mântuire. De aici, rolul ei 
soteriologic, cu condiţia să ţi-o asumi şi să o slujeşti cu devotament, credinţă şi 
convingere şi nu doar în chip aleatoriu, prin  multiplele ocupaţii şi hobby-uri. Şi poeta 
de faţă face acest lucru, adică o slujeşte. 
 Ea ne oferă nostalgii feriale şi de duminică, în care nu aştepţi pe nimeni şi nu-ţi 
ciocăneşte decât vântul la uşă. Deşi lumina acestei duminici „nefolosite” a obosit, ea 
poate răni până la întuneric, cu chihlimbarul vinului de mai, cu frumuseţea 
trandafirilor fanaţi, fiindcă nu-i amiroase nimeni şi cu arsurile dragostei îndepărtate, 
rămasă în ambalaje  de staniol, frumos colorate, în scrisorile scrise şi netrimise, cu 
cerneala decolorată şi hârtia îngălbenită,  care încă mai păstrează mirosul amintirii de 
anul trecut, deşi au trecut peste dragostea ruginie,  cascade de miercuri şi joi, lăsând în 
urmă fuiorul de fum siniliu  cu care poţi  scrie pe orizontul închipuirii. Lumina are 
acum gustul şi culoarea amintirii acestor trecute duminici, în care se face brusc ceaţă şi 
fum în plină ziuă, se face întuneric în fiinţă şi în cuvinte. Ori,  de-atâta orbitoare lumină, 
ochii ard de prea multul dor, strâns peste timp, între pleoape, strâns între genele 
umezite şi-n căuşii streaşină făcuţi la sprânceană, să zăreşti la cumpăna orizontului pe 
cineva, fie şi un căţeluş care-ţi zdreapţănă uşa. 
 În această  obositoare absenţă, „în flăcări palide,/ îmi văd chipul umbrit./ orologiul 
bate ora cinci / a unei dimineţi adormite / de toamnă”. 
 Încă o „dimineaţă a nimănui” – cum ar fi spus Benedict Corlaciu. O dimineaţă de 
„sfârşit de septembrie”… când „bat vânturi nebune/ fără chip, fără nume” (Poem de 
septembrie). 
 Linia roşie, cuvântul de ordine al liricii Georgiei Tatu  se află în aşteptare, în 
jind,  în doruri neîmplinite, în chemări rămase fără răspuns, în plecări neaşteptate, într-
o nostalgie fără cusur. 
 Romantică incurabilă, aşa cum ea însăşi se declară sentenţios, în titlul unuia din 
volumele anterioare: „Sunt ultima romantică”,  Georgia Tatu cântă „eternele iubiri” – 
vrând să ajungă la acea înălţare spirituală propice marii creaţii. 
 Prin inima iubirii, prin sângele iubirii, prin respiraţia iubirii. Iubirea e propriul 
său, e acasa ei, altarul,  este esenţa vieţii sale. Ea nu ştie să fie negustoreasă şi să-şi 
negocieze propriul timp, să vândă „cu gramul timp lui Cronos”, aşa cum  un român ar 
spune în spiritul lui Păcală: a vinde castraveţi unui grădinar… 
 Ea declară nonşalant: „nu-mi este teamă, sunt hoinară / şi timpului îi râd în hohot / 
şi fug de el ca de-o povară / când anii mei îşi dau în clocot” (De ce să-mi fie teamă?) 
 Da, Poesia are această magică proprietate, unică prin inefabilul ei: de a ne apăra 
de ravagiile timpului. Ea poate fi acel magician care îţi oferă „tinereţea-fără-de-
bătrâneţe-şi-viaţa-fără-de-moarte”, eternul mit ce se regăseşte în basmul românesc. 
Înălţată la acest rang, ea este zămislitoare de viaţă eternă: „şi sfânta plăsmuire-a vieţii / 
îmi creşte-n inimă, precum/ un soare – mare - / uitat în drum” (De ce să-mi fie teamă?) 
 Cel puţin ciudat este că, deşi poeta cheamă cu disperare dragostea, aceasta,  
„străluceşte, stea polară / şi luminează dragostea mea/ care e departe…” (Străluceşte, stea 
polară!)  De ce  dragostea străluceşte cu cât se află mai departe? Şi de ce poeta percepe 
iubirea ca pe o stea polară, ca pe ceva rece şi  de neatins? Iată că vine şi răspunsul: „M-
am rătăcit într-un labirint de iubiri/ şi pe cea mai aprinsă, am pierdut-o/ străluceşte, 
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străluceşte, stea polară,/ condu-mi paşii şi luminează-mi calea/ cea plină de uimiri.// 
străluceşte, străluceşte, stea polară,/ eşti ultimul meu ghid în noaptea/ tot mai adâncă…” 
(Străluceşte, stea polară!) 
 Cu toate acestea, poeta se roagă iubirii ca unei entităţi: „Iubire, lasă-ne să-ţi fim 
credincioşi/ căci dincolo de tine  se întinde,/ un drum plin de întuneric / în noapte, spirite 
neştiute se ciocnesc / şi lumina e din ce în ce mai departe / iubire, rămâi cu noi încă o 
noapte / e visul cel dintâi şi el din urmă / peste care vor fulgui ani îndelungi / fulgere 
scintilante în întuneric / iar soarele nu va mai străluci nicicând.” (Rugăminte). 
 Câte armonii celeste nu răzbat din poezia Georgiei Tatu, deşi ea elogiază „eterna 
ţărână” – păstrătoare de taine, sufletul ei cheamă astrele să-i fie martore zbuciumului 
cauzat de ruperea zăgazurilor inimii şi răbufnirea cu forţa unei arteziene, a 
sentimentelor. Poeta este, fără  doar şi poate o senzuală. Până şi aerul  inspirat-respirat 
e impregnat de miresmele iubirii şi în creuzetul intim se petrec alchimii miraculoase: 
„miroase-n aer a iubire/ a trupuri tinere pierdute / în al visării labirint” (Vară).  Atenţie: 
iubirea „miroase a dumnezeire” ( excelent spus!) – şi, cum altfel, dacă Însuşi Dumnezeu 
este Iubire şi El ne-a învăţat Alfabetul iubirii, prin care ne vom recunoaşte între noi ca 
fii ai Săi şi, prin care vom fi recunoscuţi drept copii predilecţi ai lui Dumnezeu. „Şi mai 
miroase a absint / ce umple suplele clondire / miroase-a flori de tei şi iarbă/ miroase-a crug 
de vară, toată / când tu mă pironeşti, deodată / cu ochii tăi, regeşti safire/ miroase a 
dumnezeire / miroase-a iarbă-nltă-nltă,/ miroase-n aer a iubire.” (Vară). 
 Poate că e cel mai frumos poem despre iubire scris vreodată. Dincolo de 
pidosniciile carnale, vremelnice şi foarte înşelătoare,  poeta ridică la rang de virtute 
iubirea pură, care îşi are sorgintea în Dumnezeu şi tot spre El se revarsă şi-L 
preamăreşte, prin şi pentru oameni. 
 Iată şi un poem-omagiu lui Eminescu, în care autoarea se declară: „prea plecată/ 
ucenică” şi-l vede „cu alură de zeu”; îi scrie „pe o frunză galbenă de tei,/ pe o stea 
căzătoare, / pe Calea Lactee” (Bună seara, domnule Eminescu!) 
 Nici Veronica Micle nu e uitată. Şi ei îi sunt adresate cuvinte de reverenţă, 
Georgia Tatu numind-o „doamnă a palatelor albe”. Iubirea lor este etalonul frumuseţii şi 
iubirii umane, izvoditoare de mir, ea exercită o magie încântătoare asupra sufletelor 
feminine sensibile, aşa cum se întâmplă şi în acest caz: „când te-ntâlneşti în taină/ cu prea 
frumosul REGE / iubirea voastră-i vie / şi ea va fi să fie /  de-a pururi slăvită de florile de 
tei” (Scrisoare către Veronica Micle). 
 Se întrevede şi se simte un oarecare jind după o asemenea iubire, care să 
înnemurească FEMEIA. Cine nu şi-ar dori? Iar Georgia Tatu, „ultima romantică” – nu 
se putea să nu se contamineze de acest vis. 
 Georgia Tatu este o poetă nativă. Ea nu trebuie să se străduiască prea mult să-şi 
asume poezia, ci aceasta respiră o dată cu ea, amestecându-şi plămada şi înfrăţindu-se, 
aşa cum omul se-nfrăţeşte cu doina, cu pădurea, cu apa şi cântecul. 
 Aşa cum bine a sesizat distinsul Cezar Ivănescu pe coperta IV a volumului: 
„Îndrăgostită de poezie, Georgia Tatu aspiră în fapt la un mod de existenţă care-i este 
propriu, o existenţă transfigurată, trecută prin filtrul unei sensibilităţi livreşti rafinate” , 
autoarea îşi proiectează propriile dorinţe şi jinduiri  după modelele preexistente, în 
lumina proprie. Într-adevăr, care femeie se poate declara, ca Georgia Tatu „urmaşa 
prinţesei Ulala” -  plângând pe mormântul cavalerului celt: „…am cules flori de pe 
Movila Mare/ şi am păşit uşor / să nu tulbur somnul / celui îngropat de viu / fără o floare / 
am strâns bucheţele / de toporaşi / şi am plâns / peste mii de ani / eu, urmaşa / prinţesei 
Ulala.” (Mormântul cavalerului celt). 
 Fie că-i rosteşte descântece de iubire, fie că-l cheamă, cu nurii cuvintelor ori cu 
focul privirii, poeta rămâne în aşteptarea iubitului, a  marii iubiri, care, bineînţeles, 
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întârzie: „te aştept, iubite, la pontonul vechi / în liniştea seculară a sălciilor, / la picioarele 
străvechiului castru / Noviodunum./ te aştept, iubite, la pontonul vechi / căutându-mi 
copilăria risipită / în scaieţii în floare./ vino, iubite, la pontonul vechi / pe malul plin de 
cicoare…/ sub ploaia de argint a lunii / să ţesem pe o barcă răsturnată / împletindu-ne-n 
plase fulgerate / visul milenar.” (Te aştept la Pontonul Vechi. Noviodunum, septembrie 
1998). 
 Muzicalitatea liniştii, muzicalitatea luminii pe care o dau versurile Georgiei Tatu 
este stenică. Ea nu scrie încrâncenat, în starea de urgenţă lirică specifică firilor 
neliniştite. Tonul ei este cald, suav şi taumaturgic. Ea-şi cheamă iubirea, mai bine zis, îşi 
şopteşte iubirea, aproape de inima noastră. Cine are urechi de auzit,  ochi de văzut, 
simţuri de pipăit, o poate face cu uşurinţă. Şi va avea ce. 
 I se va deschide o lume intimistă, mirifică, un univers sufletesc care merită 
descifrat. Ca o poartă spre azur, sufletul unei femei frumoase, calde, sensibile  va înflori 
deschizându-se şi  vei fi invitat, printre miresme, culori, şoapte şi gesturi binevoitoare. 
 Şi care navigator prin valurile vieţii, poate să reziste acestei  tainice chemări de 
sirenă care-ţi face semne ademenitoare din mână? 
 
 
 
 
12 octombrie 2009 
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CUVÂNT DE BUNĂVOIRE – LA NAŞTEREA UNEI NOI ANTOLOGII 
 

  VITRALIU ÎN FLĂCĂRI – ÎN NUMELE POEZIEI 
 
 
 Câte definiţii se pot da Poeziei? Memoria sufletului, Rugul Duhului Sfânt, 
Configuraţia sinelui, Înţelepciunea clipei, Limbajul memoriei… 
 Poezia poate ascunde în ea sufletul Luminii? Sufletul Luminii poate fi ascuns? Se 
vede că da. În intimitatea fiinţei, acolo unde aproapele şi departele se logodesc şi se 
cunună. Ea stăruie – halo reflexiv în jurul fiecărui nume şi ne conferă privilegiul de a fi, 
acum şi de-a pururi. 
 Poezia este bogăţia săracului, e cea mai de preţ avuţie pe care, cu iubire 
jertfelnică, autorul o depune obol, pe altarul sinelui, unde flacăra focului sacru 
luminează potirul cu vin şi pâinea cea suprafirească, pregătite de împărtăşire… 
 Un mănunchi de iubitori de frumos, legaţi cu noduri semantice de sublimul din ei 
înşişi, oferă prin această Antologie  un dar nesperat: o fărâmădemiez ancestral, 
incandesent, care poate face lumea mai suportabilă.  
 „Îmbrăcaţi cămaşă albă şi scrieţi dimineaţa”- spunea poetul leton Imants 
Ziedonis. 
 Poemele cuprinse în această Antologie – sunt păsări albe, gata să-şi ia zborul în 
azurul nesfârşit. Un zbor nesfârşit săgetat de păsări măiestre – cuvintele. În fiecare 
pasăre sălăşluieşte un cuvânt de taină. Nu puneţi zăvoare la uşi. Singurătatea poemelor 
e ca un halo pe frunte de sfânt…. Sufletul vorbei răsare din lut, se leapădă de umbre, 
aşa cum s-ar lepăda de întunericul nepământean al urâtului. 
 Într-o continuă stare de har, în sanctuarul de sine, poetul ne trimite braţul de 
crini parfumaţi, ademenitori şi îmbătători. Oficiind ritualul tăcerii, el se slujeşte de 
propriile arderi. Şi iată, ochii noştri văd!!! 
 Ce văd? Se întreabă, peste măsură de uimiţi, oamenii. Ce văd ei şi noi nu vedem? 
Ce aud ei şi noi nu prididim cu auzul? 
 Văd lumina de sine izvorând, punctul pe (i)inimă… Trebuie să ai ochii limpezi, 
dar, limpede nu poţi vedea decât cu sufletul. 
 Poemele acestea sunt hohotele mâinilor, ecoul picăturii de linişte în apele 
lăuntrice. Albul memoriei capătă forme şi rotunjimi temporale. 
 Poezia uneşte, edifică, îmbunătăţeşte, strânge-mprejur, - oferă căldură, 
complicitate, alungă cât acolo singurătatea. 
 Să ne bucurăm acum de noi înşine şi de cei dimprejurul nostru! În numele 
Poeziei! 
 Încă mai putem să mângâiem arbori, să primenim o fântână, să dăm nume unui 
copil, să mai hrănim un prigor, oficiind cu gesturi hieratice faptul de a sorbi culorile şi 
miresmele dintr-un  lujer de crin. 
 Să ne câştigăm armonia, paradisul pierdut. Doar aşa vom putea, între o 
vremelnicie şi alta, să dăm naştere unui timp etern, al tuturor lucrurilor. 
 Şi, să ne câştigăm în felul acesta, dreptul la nemurire. 
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 Poezia – dreptul nostru la spovedanie. Triumful asupra ispitei, asupra neputinţei, 
călcâiul gingaş strivind capul veninosului şarpe… 
 O taină a zămislirii spirituale… 
 Poezia, al cărei nume e tulbure şi seducător, suav melancolic precum glasul toacei 
din lemn de cireş, chemându-ne la ruga comună, ca sunetul tânguitor al limbii de clopot 
vestind ceasul vecerniei. 
 Nume dulce pentru buze neprihănite, duios şi alinător ca un cântec de leagăn. 
 La rostirea ei se deschid izvoarele, cerurile se spintecă în prăpăstii de-azur prea 
înalte, cele vremelnice se mistuie-n cele eterne, munţii se pot dizloca şi rostogoli şi se pot 
înălţa iarăşi, maiestuoşi, într-o clipită. 
 În numele tău, Poezie, ne purificăm şi ne înnobilăm făptura. Ce melodie celestă! 
 Numele Poeziei aninat la piept pe dinăuntru. Ca să ne dea tărie în atingerea cu 
Infinitul. În care păşim, de la neliniştea lumii la pacea lui Cristos. 
 Ea ne distinge de celelalte fiinţe. Dar şi ne apropie de celelalte făpturi, înfrăţindu-
ne, în numele aceluiaşi Dor mistuitor de frumos. 
 Poezia – cea care ne redă libertatea de a crede. 
 A te recunoaşte în altul, a-l recunoaşte pe altul în tine, fără a te confunda însă cu 
alţii, această empatie firească – ne este dată şi prin această Antologie de Poezie. 
 Naşterea acestui nou Prunc de Lumină este un eveniment benefic care 
îmbunătăţeşte destinul celor care-l aşteaptă. 
 Orice naştere e o taină învăluită-n lumină duhovnicească, e un dar sublim din 
mâini divine. E un prinos sufletesc adus de creatori, Creatorului Suprem. Omagiu, 
ofrandă, jertfă. Pe rugul de linişte. Pe rugul iubirii. 
 O naştere în duh, o naştere spirituală, o sfântă plămadă de inefabil. 
 Cu dăruire jertfelnică şi cu o ardere pe măsură, se înfăptuieşte acest act sublim, 
într-o fericită comuniune de spirit, astăzi, prin acest volum – care ne înveşmântează 
într-o ace înaltă în care adâncul de sus se oglindeşte în adâncul nostru, ne deschide 
ochiul inimii şi ne întemeiază sufletul pe iubire. 
 Graţie muncii asidue şi jertfelnice a Valentinei Becart cea veşnic îndrăgostită de 
frumos, care a avut ideea generoasă de a aduna creatori de toate vârstele şi condiţiile, ne 
bucurăm astăzi împreună. Gaudeamus, igitur! 
 

10 decembrie 2009 
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CRONICĂ DE ÎNTÂMPINARE 
 

LUMEA MINUNATĂ A FĂPTURILOR NECUVÂNTĂTOARE 
 

 Mariana Lazanu, “Izvorul zânelor”  - poveşti, Editura Sinteze, Galaţi, 2009 
  
 Cu un farmec încântător, autoarea de faţă de introduce în universal domestic, 
acolo unde se înfrăţesc om şi animal, natură, cer şi pământ, ape şi aer,  legând prietenii 
de nedezlegat. Facem cunoştinţă cu personaje care ne devin imediat apropiate: pisicuţa 
Andruţa o micuţă hoinară care-şi avea reşedinţa într-un parc: “Ea avea ochii mari şi 
verzi ca frunzele de nuc, blăniţa tigrată şi ruginie, ca ierburile toamnei, iar în vârful 
urechiuţelor avea câte un moţ! Ce să mai lungim vorba? Andruţa era cea mai mică pisică 
din câte s-au văzut vreodată, dar şi cea mai frumoasă”. 
 Şi, după o astfel de prezentare, să vedem ce peripeţii a avut această năzdrăvană. 
Relaţia dintre stăpân şi animal e, de fiecare dată, altcum. Dorinţa de afecţiune e comună 
şi omului şi animalului, s-ar putea spune că există un transfer de tandreţe de la unul la 
celălalt şi în cele din urmă aceştia leagă prietenii pe viaţă.   
 Învăţămintele pe care, cu tact şi gingăşie ni le strecoară autoarea, nu pot decât să 
ne folosească, astfel, ea ne sfătuieşte să acordăm atenţie, milă şi îngrijire  animalelor, în 
special celor fără stăpân şi vom fi răsplătiţi cu o iubire pe măsură: 
       „Dragii mei, spune autoarea,  nu uitaţi că alături de o pisicuţă drăgăstoasă nu ne 
simţim niciodată singuri. Ea ne alungă  orice supărare şi este prietena noastră cea mai 
bună!” 
 Modul de adresabilitate către cititor este direct, cald, apropiat, matern,  educativ, 
grijuliu,  plin de învăţăminte. Dar şi şăgalnic, şugubăţ, cât se poate de ludic, pentru că 
Mariana Lazanu, participă ea însăşi la aceste aventuri şi peripeţii extraordinare alături 
de eroiii săi, captivându-ne atenţia. Jocul este firul roşu care străbate toate poveştile şi, 
antrenându-ne în el, participăm cu toată fiinţa la întâmplările ce se derulează în fantezia 
noastră.  Ea strecoară exemple şi pilde de comportament din lumea animalelor, 
raportate la oameni. De multe ori, noi trebuie să luăm exemplu de la alte făpturi create 
de Dumnezeu, pentru că acestea se bazează pe un instinct negreşelnic şi nu manifestă 
viclenia, infatuarea, invidia şi alte defecte omeneşti. 
 Deşi personajul care povesteşte este o mătuşică nostimă, vocea autoarei se face 
auzită, povestind ceea ce mătuşa ar dori să spună. E un fel de poveste-n poveste. A fost 
odată o mătuşică şi aceasta spunea poveşti. 
 Poveştile au, toate, la final o morală. Pisicuţa Katy, din zburdalnică şi poznaşă, 
care făcea multe năzbâtii, devine o pisică-model în  comportament, îşi ajută stăpâna la 
treburile gospodăreşti şi, mai mult, într-o bună zi, salvează casa şi pe stăpână de la un 
mare dezastru, mieunând şi atenţionând că e pericol de explozie de gaz metan. 
 Limbajul folosit de autoare este cel adecvat poveştilor, întâmplările devin, de la 
obişnuite la extraordinare, şi, ca în orice poveste, totul devine fantastic: „aşa-i când 
suntem copii şi totul se îmbracă în vorbe de poveste.” 
 Miracolul prefacerii unei omizi într-un fluture albastru este fascinant, ca orice 
fenomen din natură, pentru fetiţa Mona, care-i urmăreşte transformarea cu interes. 
Avem ocazia de a afla amănunte din uimitoarea  natură, pe care autoarea  le strecoară 
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cu graţie şi discernământ  în poveste. Minunile naturii ni se descoperă rând pe rând, sub 
ochii uimiţi şi încântaţi şi fac să răsară în suflet recunoştinţa pentru Creatorul lor. 
 E foarte interesant că, Mona, la îndemnul tatălui ei de a-şi pune o dorinţă atunci 
când fluturele este complet transformat, devenind un exemplar foarte frumos, alege să-i 
devină sufletul frumos ca al acelui fluturaş. Autoarea ne îndeamnă pe această cale să 
preţuim şi să iubim natura şi creaturile ei şi să privim în sufletul nostru pentru a regăsi 
frumuseţile creaţiei. 
 Povestea lui Toto cel ştrengar care face numai năzbâtii, roade cablul de la 
televizor, murdăreşte lenjeria de pat şi  alte năzdrăvănii, îi face pe copii  să se gândească  
la propriile şotii. Dar mătuşica Ica îi dă o educaţie aleasă lui Toto şi, în  cele din urmă 
acesta călătoreşte în Franţa unde îşi găseşte o pereche pe măsură. 
 La fiecare poveste, autoarea strecoară, spre final, o cimilitură specifică basmelor 
populare, pe care o prelucrează după propria poveste, astfel că, totul devine amuzant şi 
atractiv. 
  Atemporale şi aspaţiale, poveştile au drept cadru de desfăşurare, fie un sat, fie o 
pădure, fie un mediu familiar copiilor. În schimb, elementul fantastic este prezent 
totdeauna, amestecat cu cel real: „Odată, demult, pe când toate făpturile pădurii vorbeau 
cu glas omenesc, iar frunzele copacilor plângeau şi cântau odată cu privighetorile”, - în 
acest cadru se întâmplă o poveste cu o familie de gărgăriţe. Autoarea porneşte de la 
cântecelul, atât de cunoscut de fetiţe, care spune că, unde se aşează gărgăriţa, acolo se va 
mărita fetiţa, izvorât din tradiţia populară, în special la sate. 
 Că gărgăriţa cea mică îşi găseşte mirele într-un sat şi face o nuntă ca-n poveşti, 
nu mai e de mirare, dar, că-şi cheamă şi surorile gărgăriţe şi le găseşte miri chipeşi, e, 
de-a dreptul nemaipomenit. 
 În povestea lui Dragoş facem cunoştinţă cu un băieţel căruia, ursitoarele i-au 
menit să ajungă un om important. Şi într-adevăr, aşa ajunge, dar, în acelaşi timp, nu se 
poate bucura de desfătările vieţii pentru că este foarte singur…Cerând ajutorul lui 
Dumnezeu, el reuşeşte în cele din urmă, să-şi întemeieze un cămin şi să-şi găsească 
fericirea. Valorile familiei, ale căminului, sunt promovate de autoare în mai toate 
povestirile. „Alături de familia noastră iubitoare ne împlinim toate visurile,  suntem fericiţi 
şi puternici” – spune povestitoarea. 
 Printre poveştile fantastice, scriitoarea strecoară amintiri scumpe din copilăria 
sa, precum e cea legată de Bunica Sanda, o femeie admirabilă care le păstra dulciuri 
copiilor şi-i învăţa multe lucruri folositoare. 
  În „Frunza fermecată” păşim din nou în lumea basmului, atât de îndrăgit de 
copii: „haideţi să ne prindem de mână şi să păşim din nou pe tărâmul minunilor, căci 
urmează povestea unei frunze fermecate, cum doar în lumea basmelor am mai putea afla” -  
ne îndeamnă povestaşa. 
 Şi, într-adevăr, o dată pătruns în această lume, vei afla lucruri cu totul 
neobişnuite: „Razele de lună au învăluit stejarul într-o lumină albastră, de basm, apoi o 
zână a coborât din cer şi a i-a atins cu bagheta ei fermecată ramura cea mai înaltă. Ei, asta 
da, minune! După ce zâna a dispărut, pe ramura cea înaltă, despre care vă spuneam, a 
apărut o frunză vorbitoare. Ia te uită! Era chiar vrăjită.     
       În primăvara aceea, vremea era minunată. Era soare şi cald, iar pădurea mirosea a 
flori şi a ierburi proaspete. Uite-aşa s-a trezit la viaţă frunza noastră cea fermecată. Era 
atât de fericită, încât a început să cânte ca o pasăre. Celelalte frunze o ascultau încântate, 
însă acestea nu puteau nici să vorbească, nici să cânte ca păsările, pentru că, după cum 
ştiţi,  zâna nu le atinsese şi pe ele cu bagheta magică.” 
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 Şi întreaga poveste se derulează în faţa ochilor tăi uimiţi, fermecându-te cu 
ineditul ei şi cu darul autoarei de a istorisi, astfel încât, devii tu însuţi eroul acestor 
istorii. 
 Şi cine n-a dorit, în copilărie să fie el însuşi personaj de poveste? Să încalece un 
armăsar alb şi să colinde din castel în  castel în căutarea prinţesei? Să lupte cu zmei, 
spâni şi balauri pentru cucerirea inimii fiinţei iubite? 
 Mirajul acestei lumi îi farmecă şi pe adulţi şi, uneori, chiar şi pe bunici, care, 
inventează astfel de basme pentru nepoţei. 
 Ierarhia în familia gâştei Mariţa este respectată cu sfinţenie. Ei impun respect, ca 
o familie cât se poate de onorabilă. Gâsca mamă îşi creşte puişorii foarte bine iar 
gânsacul Gentleman, are grijă să le procure de mâncare. Prin aceasta, autoarea ne 
sfătuieşte să respectăm familia şi să ne iubim. Dar mai ales, aflăm că în viaţă şi în 
natură: Toate au rostul lor pe lume! 
 Povestea „Oiţa Negruţa” ne învaţă că, oamenii, chiar deosebiţi unii de alţii, au 
valoarea şi frumuseţea lor şi nu trebuie să ne uităm la înfăţişare, ci la calităţile umane.       
„Dragii mei, spune autoarea,  e bine să ne iubim aşa cum suntem, pentru că fiecare fiinţă 
este unică şi specială. Fiecare este frumos în felul lui.  
       Dacă avem încredere în noi, vom reuşi în viaţă şi vom fi fericiţi precum oiţa cea neagră 
din poveste.”  
 Un om simplu şi harnic precum pescarul Vasilică cel mintos, nu are altă dorinţă 
decât să-şi vadă familia îndestulată şi copiii să nu mai sufere de foame iar el să se bucure 
de ei în toate zilele. De aceea, cere peştişorului, nu bogăţii, nu palate, ci sănătate şi 
bucurie în suflet şi puţină mâncare pe masă. Sunt dorinţele unui om cu frica de 
Dumnezeu care-i răsplăteşte pe toţi fiii credincioşi care au răbdare şi perseverenţă şi 
sunt foarte cinstiţi. 
 În sfârşit, facem cunoştinţă cu Albinuţa Hărnicuţa, Cocoşelul Richi,  Porumbelul 
Gogu, Buzilă cel poznaş, Rica Elefănţica, Ţugurel cel năzdrăvan, Lia Ciocârlia, 
Motănelul Miţi, Şoricelul Riţi, dar aflăm şi povestea Cucubeului, Povestea despre 
Izvorul Zânelor, Povestea pepenilor, Oglinda fermecată şi  Piatra vorbitoare. 
 Toate aceste poveşti şi încă altele, cuprinse în acest frumos volum, ne pot procura 
un confort spiritual, o după amiază  plăcută şi o încântare pe care doar amintirea 
copilăriei, cu inocenţa ei, ne-o mai pot dărui. 
 Literatura pentru copii, s-a îmbogăţit astfel, cu o carte admirabilă, pentru toate 
vârstele şi gusturile, scrisă frumos, cu tact, acurateţe stilistică, măiestrie artistică şi care 
respectă toate canoanele basmelor. 
 Citind-o, intri cu adevărat în meleagul numit copilărie, unde întâlneşti prieteni 
noi şi îi regăseşti pe cei vechi. Ori poate, pe alţii pe care i-ai visat toată viaţa şi acum, 
prin condeiul autoarei de faţă, aceştia au prins viaţă sub ochii tăi. Să-i păstrăm în suflet 
ca pe nişte odoare şi să ne întoarcem la ei, de câte ori ne este sufletul prea greu, prea 
bătrân ori prea slab în încercările vieţii. Vom fi răsplătiţi, după măsura cu care ochii 
noştri măsoară infinitul dintre aceste cuvinte… Aceasta este, de fapt, o invitaţie la 
lectură, la petrecut un ceas alături de aceşti prieteni minunaţi prezenţi în cărţi şi, de ce 
nu, invitaţia de a crea voi înşivă, personaje de basm şi întâmplări cu totul şi cu totul 
extraordinare, ori întâmplări obişnuite care devin, în mintea noastră, deosebite, datorită 
harului cu care sunt povestite. 
 
3 decembrie 2009 
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CEZARINA ADAMESCU – RECOMANDĂ O TÂ NĂRĂ POETĂ:  
 

O FATĂ DE VÂNT ŞI DE SÂNGE – DIN LUMEA LUMINILOR : 
AELAIDA CRISTESCU ISELLIN 

 
Întreg Universul acestei tinere poete gravitază în jurul sentimentului esenţial 

uman, de sorginte divină: Iubirea. Ei îi dăruieşte poeta, cuvinte, gânduri, imagini, 
simţăminte, doruri, convertite poetic în metaforă. O poetă « ireal de adevărată ». Ea 
ne dezvăluie cum e atunci când « singurătatea  ne macină visele » cum e să trăieşti 
« în lumea luminilor » 

Poeta se autodefineşte astfel : « Sunt prima şi cea mai sinceră, pentru că sunt ireal de 
adevărată,/  aşa fără nume şi viaţă reală, / sunt mai concretă decât oricine pe lume,/  sunt 
fata de vânt şi de sânge,/ sunt fata din visul iubirii / şi atât. » (« Tu »). 
 O continuă zbatere, o lume a căutării şi a regăsirii, o lume în care comediantul 
care străbate lumea râzând, în căutarea unei iubiri de o vară, « Eu sunt comediantul 
care moare, / în fiecare dimineaţă, / şi învie în fiecare noapte, / sperând că va găsi 
Iubirea. ». (« Eu sunt »). Aluzia la  Shakespeare este evidentă. Dacă lumea e o scenă, noi 
nu putem fi decât comedianţi, marionete, păpuşi animate, veşnic în căutarea a ceva  care 
să ne desăvârşească jocul. Poate o muzică din Înalt, poate o scenă mai mare care să ne 
permită mişcarea liberă...Oricum, la sfârşit, cortina va cădea peste noi. Altăoară, poeta 
spune : « Suntem flori de tei, / dar nu stim, /  credem ca suntem doar oameni, dar de fapt 
nu suntem decat/  visul de vara /  al iubirii. » (« Flori de tei »). 
 Prin tot ce scrie răzbate o acerbă dorinţă de comunicare, necesitatea de a-şi găsi 
calea, rostul, împlinirea. 
 Versuri memorabile : « obrajii devin oglinzi pentru clipe » ; « noi singuri privim 
cum se pierde lumina, / printre genele dulci ale morţii din noi »  - ne îndreptăţesc să 
credem în evoluţia fericită a acestei poete. 
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BUN GĂSIT ÎN OAZA NUMITĂ ARIONDA 
   CUVÂNT DE BUNĂVOIRE  LA NAŞTEREA UNEI ANTOLOGII 

 
 Ca într-o  simfonie galactică, un mănunchi de voci lirice se adună şi se 
armonizează, fiecare după sunetul propriu, urmărind cu ochii, mintea şi inima tema 
principală, ca pe Steaua din Betleem, sincronizate conform ritmului cosmic.Arpegii, 
melodii originale, frânturi de cântec aglutinate în eufonii solare şi selenare. Toate se 
îmbrăţişează perfect într-un sunet prelung, transgresând Spaţiul şi Timpul. Ce au în 
comun aceste voci singulare în esenţă ?  

O undă uşoară de parfum inefabil care inundă încăperile inimii... 
 Un refren suav, repetat la nesfârşit, de fiecare dată adăugând noi cuvinte şi 
sunete? Instrumente neinventate?  Voci cu ambitus larg, ori îngust? 
 Cert e că fac parte din aceeaşi orchestră. 
 Şi ce-ar fi dacă fiecare ar cânta, în mod singular, în propria încăpere ? Nici nu s-
ar mai auzi pe sine în uruitul asurzitor al singurătăţii, zgomot fără echivoc, menit să 
rănească auzul... 
 Trebuie să ştii să asculţi vocea celuilalt. Fiecare partitură are ceva special, o 
tonalitate proprie. Şi cântă acordată după diapazonul universal. 
 Iar câteva voci iau tonuri specifice, după propriile meandre lăuntrice. 
 În tumultul de stări lirice curgând ca un fluviu nestăvilit, se disting voci 
puternice, ori firave încă. 
 Cu toate acestea, ele exprimă sentimentul gingaş al sufletului omenesc, în diferite 
forme lingvistice, cu valori stilistice sugestive. 
 Cântece sufleteşti  s-ar putea subintitula grupajul de versuri editate între  aceste 
coperţi. Căile pline de mister ale inspiraţiei fac lectura agreabilă şi plină de surprize şi 
aduc o sfântă adiere de Dumnezeu peste cotidianul care nu mai are răbdare cu semenii. 
 În popasul  vremelnic în lume, e bine ca omul să se străduiască să împrăştie cât 
mai multă lumină. Doar de lumina pe care ai împărţit-o vei avea parte la sfârşit, atunci 
când va trebui să străbaţi cale lungă în întuneric. Lumina aceea, fie şi cât un licurici  în 
noapte, se va răsfrânge spre tine şi-ţi va fi călăuză. 
 Sufletul aşternut în file de carte (şi iată că se poate să-ţi aşterni sufletul !) poate fi 
o asemenea luminiţă, de folos ţie şi altor drumeţi obosiţi, flămânzi, însetaţi, care doresc o 
oază de pace, o oază de tihnă. 
 Să presupunem că volumul acesta este o asemenea oază de linişte şi de pace în 
care te poţi regăsi, cititorule, într-o oarecare ipostază zugrăvită de un autor sau altul, în 
care te poţi oglindi şi te recunoaşte. Şi de ce nu ? Te poţi odihni în spotul de lumină 
proiectat pe marea scenă a vieţii, unde ocupi şi tu, un punct în formă de inimă. 
 Realizatorii acestui proiect colectiv, te invită să ne bucurăm împreună de 
mireasma florilor din grădinile sufleteşti ale semnatarilor acestor creaţii. 
 Şi, după principiul steinhardt-ian « Dăruind vei dobândi » - un mănunchi de 
oameni şi-au înmulţit darurile primite pentru a le putea da ofrandă celorlalţi, conştienţi 
că ele nu se  vor împuţina, dimpotrivă. Prinosul acesta de dar adunat azi într-o carte, va 
rămâne peste ani mărturie, despre comuniunile sufleteşti, despre afinităţile elective ale 
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unor creatori de frumos, care şi-au smuls din timpul şi din starea lor – un grăunte – o 
clipă de graţie, o Clipă de Lumină, pentru a le dărui altora, fără nici o răsplată, doar 
aceea de a aduce bucurie, linişte sufletească. 
 E mult, e puţin ? E de ajuns şi mai rămâne destul loc şi altora să facă asemeni, 
după modelul cristic al înmulţirii pâinilor şi peştilor, rămânând în plus coşuri cu 
firimituri, date făpturilor văzduhului şi ţărânei. Numai aşa ne vom  putea socoti 
învredniciţi a spera într-o legătură spirituală trainică, menită să ne edifice. Şi Glasul 
bucuriei comune se va face atunci auzit din orice colţ pământesc şi va rezona precum 
clopotul ori toaca mănăstirii cereşti, populată de copiii lui Dumnezeu şi ai Prea Sfintei 
Fecioare Maria. 
 Autorii de faţă s-au adunat precum zidarii şi au turnat o temelie nouă la un 
edificiu spiritual. Apoi au început să zidească, fiecare cu cărămizile proprii. 
 Duhul acestei construcţii a fost şi este animatoarea cenaclului Arionda,  Olimpia 
Sava, om de carte, om cu carte şi cu multe cărţi, un suflet deschis şi sincer, care a reuşit 
să focalizeze în jurul său talente pe măsură. 
 Volumul se bucură de o structură coerentă şi o paletă de nuanţe stilistice, pe 
gustul tuturor. Desigur, nu e vorba de performanţe, de meşteşuguri noi întru scrierea 
poeziilor, dar, în timp, fiecare semnatar poate atinge cote de performanţă nebănuite. 
Demersul fiecăruia este important în structura întregului şi faptul că au lucrat 
împreună pentru desăvârşirea acestui proiect, este meritoriu. Autori de cărţi ori 
debutanţi, ei şi-au conjugat talentele într-un efort colectiv numit frumos ARMONII 
CELESTE. Şi ce altceva ar putea fi poemele şi prozele poematice ale acestui volum decât 
acorduri la muzica şi poezia universală care străbat spaţiile şi timpul ? 
 Să urmărim evoluţia fiecăruia, spre edificare. 

 Licenţiat al Universităţii Babeş Bolyai – Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, în prezent preot stavrofor la parohia din Arduzel – Maramureş, editor 
fondator şi redactor şef al revistelor de expresie religioasă Slova creştină, Glas Comun  şi 
Slova copiilor, colaborator al altor numeroase reviste din ţară şi din străinătate, autor al 
unor volume de  versuri religioase pentru care a luat numeroase premii literare, autor al 
unor monografii locale privind bisericile din Maramureş şi al unui volum de „Sfaturi 
pentru mântuire”, acum, în ipostaza de poet, părintele Radu Botiş oferă antologiei 
Armonii celeste, un mănunchi de gânduri spirituale, transpuse în vers ori sub formă 
aforistică. În ele este cuprins Crezul său  religios şi cel artistic – ambele într-unul – 
acelaşi -, împletind credinţa cu fapta şi Cuvântul, într-o fericită alcătuire lirică, spre 
împărtăşire celor  binevoitori să o primească, aşa cum i-a fost inspirată  din Înalt. 
 Îndemnurile părintelui nu sunt în zadar. El ne invită să credem în realitatea 
divină, pentru că:  „Nevăzut, dar în preajmă/ Stă pururi Cel care,/ Purtător de speranţe/ 
Dă orişicui pacea împlinită.” (Crez). 
 Radu Botiş ne asigură că, în demersul nostru pământesc, „Nu, singuri nu suntem/ 
În suflet strângând măsura luminii/ Pe drumul cel bun,/ Nevoie împlinită, / de sacru”. 
(Crez). 
 „Şoaptele divine întrecând atotcuprinderea” – recheamă un dor de Înalt, de pacea 
serafică şi de „liniştea singurătăţii mântuitoare”  în locul unde sufletul se simte odihnit 
întru cele sfinte: „Acolo mă poartă paşii întru împăcare,/ Hotar dintre lumea aceasta şi 
cer./ Mănăstire de pace străjuind către zare,/ Lume de taină, de etern, de mister.” (Dor). 
 Cinstirea vieţii monahale, cu tot ce presupune ea: rugăciune, evlavie, pietate, 
jertfă, îndelungă răbdare, veghe şi smerenie, mortificare pentru cele trecătoare şi 
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lumeşti, închinare şi adoraţie sacră, este pentru autorul de faţă o realitate şi o datorie: 
„Purtând povara crucii prin locuri singurate/ Un har ceresc veghează dorinţele de veci,/ E 
o plăcere adâncă la ei ca să petreci / Să guşti înmiresmarea dorind eternitate.// În liniştea 
aceasta grijitoare/ Un imn de voci înalţă ruga sfântă,/ Credinţa lor îţi dă curaj, te-ncântă,/ 
Ei veghetorii lumii viitoare.” (Monahism). 
 Şi într-adevăr, nevoitorii monahi, frăţiorii lui Hristos, desprinşi de lume, rămân 
pentru ceilalţi oameni efigii ale credinţei şi smereniei, ale ascultării şi curăţiei trupeşti şi 
sufleteşti, emanând lumină din ochi şi raze de bunătate din inimă,  unindu-şi voinţa şi 
rugăciunea într-un imn de voci care aduc slavă Creatorului şi Mântuitorului, aşa cum 
noi aducem munca noastră, drept prinos, comunităţii în care ne-am născut şi ne 
desfăşurăm viaţa, familiei de care suntem legaţi cu fire nevăzute, celorlalte persoane cu 
care venim pe parcursul vieţii în  contact în diferitele împrejurări sociale. 
 Slujitorul lui Dumnezeu ştie că nu a venit pe lume doar pentru sine, pentru 
folosul propriu, ci pentru a-l sluji pe celălalt şi mai ales, a aduce foloase comunităţii. 
Uniţi într-un Glas Comun  cei care slujesc Slova creştină  sub înrâurirea şi iluminarea 
părintelui creator de metafore Radu Botiş, îi aduc mulţumire pentru bunăvoinţă şi 
strădanie, asigurându-l de preţuirea lor nemijlocită. 

De specificat că unele persoane semnatare, sunt acum în lumea îngerilor poeziei. 

Creaţia lor a rămas să vorbească şi să dea mărturie pentru ei.  

 Aşa sunt Elegiile ARIONDEI ADAMESCU – poezie spirituală sensibilă, pioasă, 
plină de reverenţă pentru Creator şi pentru Maica Sa, cu imagini delicate reflectând 
iubirea creştină de Dumnezeu şi de aproapele. Toate aceste poeme-elegii fac cuprinsul 
unei cărţi intitulate Mă nasc a doua oară, apărută la Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 
2000, pe care autoarea ne-a lăsat-o amintire. 
 Din ele respiră un dor de nespus pentru meleagul natal, Basarabia, pe care a 
părăsit-o fără voie, în împrejurări tragice. Răzbate un sentiment de înstrăinare şi 
(dez)locuire de ţară, de casa părintească, de tot ce avusese la un moment dat. Sunt 
momente reale, de un dramatism zguduitor, redate în vers elegiac, care tulbură. 
 Elegii de toamnă semnează învăţătorul STAN M. ANDREI, într-un grupaj 
frumos intitulat : « Toamnă, loveşte-mă frumos ! » 
 Festinul toamnei cu bogăţia ei de roade şi de nuanţe coloristice poate hrăni, 
sătura, potoli setea trupească, dar nu şi setea din sufletul trist, neconsolat al poetului, 
care, în luptă cu nostalgiile tinereţii,  şi cu singurătatea, cere timpului un răgaz şi o 
întoarcere în copilăria pierdută. 
 « Pentru celelalte clipe,/ Singurătăţile/ sprijinindu-mi/ tristeţile. » (Măsura 
întregului).  
 Lirica acestui poet este în mare măsură panseistică. « Înveşnicirea se ridică/ din 
sfinţenia lucrului/ bine făcut. » (Daruri). Dar iese la inveală şi un anumit ton didacticist, 
în mod indirect, prin sfaturile şi poveţele pe care le oferă cititorului : « Când te rogi/ 
lacrima să-ţi curgă râu,/ până când/ păcatul/ în iertare albeşte ! » (Năzuinţă).Predomină în 
pastelurile sale panseistice, culoarea galbenă. O poezie de notaţie, de gând respirat, de 
reflecţie, în imagini simple, dar foarte sugestive. El spune cu sinceritate : « În biserica 
secundei/ sărut iconostasul:/ Mulţumescu-ţi, Doamne,/ Că m-ai adus până aici ! » (În 
biserica secundei). Nu putem adăuga decât atât : « Fericiţi cei curaţi cu inima!” (Mt.5,8). 
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 Poetul oficiază liturghia singurătăţii care îi prinde bine şi-i este “cămaşă, 
mănuşă,/ merinde,/ respiraţie c-un stol de cocori » (Liturghia singurătăţii). 
 Un alt autor, de altă factură, GHEORGHE ANTOHI, tot învăţător, oferă un 
tablou amplu de nastură, în vers clasic şi după toate procedeele stilistice ale clasicilor, cu 
imagini solare, în care « Întreaga natură primeşte  bineţe » (De Armindeni), plină de  
« vise în clocot » - un univers fermecător ca un « cântec arzând/ pe-o verde chitară » (Pe-o 
dungă de vară). 
 Gingăşia imaginilor este specifică întregii creaţii a acestui autor. Un amestec 
inefabil de poezie populară cu poezie cultă, în care copilăria, tinereţea, au roluri 
primordiale. «Am strâns copilăria într-o floare,/ O floare-albastră de “nu mă uita”, / 
Petalele de dor înmiresmate / Mereu la geamul tău vor lumina. // Am strâns copilăria într-o 
stea, / Licăr firav în mândra galaxie, / Să lumineze tainic soarta mea, / Ca stihul cel 
stingher din poezie.// Am strâns copilăria într-un cântec / Meşteşugit pe-un tremur de 
vioară, / Izvod de doine şi de vechi balade, / Cântându-mi viaţa dulce şi amară. // Am strâns 
în inimă copilărie, /  
Un orologiu veşnicei iubiri, / O floare-albastră, stea şi cânt să fie, / Neşterse şi duioase 
amintiri.” (Am strâns copilăria). 
 MARILENA APOSTU – o poezie sensibilă în care sentimentul matern răzbate la 
fiecare vers. Dragostea  este pentru autoare un „anotimp continuu”. „Avalanşe de 
gânduri şi speranţe/ Ce vuiesc din adâncuri,/ Mă conduc spre un tărâm ideatic.”(Infinitul 
fericirii). 
 Acest tărâm ideatic este numit de autoare, bineînţeles,  „Infinitul fericirii”. 
 GEORGE BĂLAN – oferă un univers sintagmatic precum o „scorbură de ou” – 
în care sunt adunate elementele naturale: luna întreagă, stele care plâng, pustiul 
însingurat, Morgana care „umblă peste dune”, miraje adunate-n doruri. 
 O poezie mai curând filozofică, încărcată de sensuri adânci, care se cer 
descifrate: „Înalturile,/ ah, înalturile cum cad/ şi se năruie/ înăuntrul fiecăruia/ şi veşnic 
se nasc şi mor,/ tot în alte spaţii bătute de nor” (Spiritul). Sunt cântate elementele 
primordiale ale vieţii: Soarele prier, noaptea care „arde-n candele sihastre”, Lumina cu 
al său cântec sublim, amurgul, cântarea vremii ş.a. 
 Un anume mister se iscă din aceste versuri tulburătoare, sensibile, apropiate de 
poezia clasicilor. 
 NORY BELLU – cunoscută prozatoare, de data aceasta încântă cititorul cu o 
selecţie de versuri, unele pastorale, altele  cu un sentiment autentic de drag de ţară ori 
pasteluri-elegiace. Imagini limpezi precum în această strofă: „E-atâta farmec în natură/ 
sub ceru-nalt, nespus, senin,/ că dorul a pornit divin/ peceţi să pună pe-arsa gură.” (April). 
 Dorul de ţară este pentru Nory Bellu: „În tainic apus/ torpoarea înserării cade -/ 
estompă de jar/ peste frângeri de creste…” (Dor de ţară). 
 Şi în acest meta univers galactic; „Cu degete de lumină/ mirifice cugetări / 
mângâie/ magnitudini siderale” (Dor de ţară). 
 Un mic poem emblematic intitulat  Nemurire – dă întreaga măsură a grupajului 
liric: „Ascult siderala chemare /  pornind pe calea visului /spre azurul sibilin / pe raze de 
lună. / Beat de atâta strălucire, / în zborul meu astral / culeg / din adâncul veşnicelor / 
trăiri polen de stele, / tinereţe fără bătrâneţe, / NEMURIRE!”  
 ANTOANETA CHIBURŢĂ BĂLAN – Pasteluri nostalgice, simfonii coloristice, 
versuri duioase în ton elegiac, bacovian, simbolistic, „rime de toamnă”, amintiri prelinse 
pe retină, trecute pe relieful obrazului, stropite de roua însingurării, a oboselii: 
„Frunzele toamnei târzii/ Tristeţea naturii ascund;/ Sensul vieţii, de astăzi/ Îl înţeleg mai 
profund.” (Rime de toamnă).  
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 MARIETA DĂNĂILĂ ROŞU – Jocuri spectrale în dulcele stil popular, culori şi 
esenţe, „mireasma credinţei” – în petalele de crin. Într-un poem, autoarea face 
Radiografia lacrimei: „Bucurie,/ Amărăciune/ Durere,/ Revoltă,/ Neputinţă/ Pocăinţă/ 
Resemnare,/ Tristeţe,/ Recunoştinţă,/ Iubire,/ Totul strâns/ într-o lacrimă.” 
 Şi câteva versuri remarcabile: „Dalta tăcerii/ sapă cuvântul/ în peretele/ 
amurgului” (Ochii soarelui). Poeta a reuşit o performanţă rară: să facă portretul liric al 
misterului ascuns în lutul materiei: „TAINĂ/ Oare…/ câte virtuţi/ sau patimi/ ascunzi,/ ale 
celor dispăruţi,/ ce-au ajuns/ în tine,/ cană de lut?...” (Ninsoare). 
 Şi un rotund înmiresmat liric, intitulat Uşa luminii: „Şoaptele iubirii/ bat la uşa 
Tăcerii,/ Tăcerea strigă/ la uşa Cuvântului,/ Cuvântul strigă,/ la uşa Luminii/ Lumina 
strigă/ la uşa Veşniciei…” 
 CONSTANŢA HÂRJOGHE – aflată la a doua apariţie într-o antologie a 
cenaclului Arionda, de data aceasta oferă versuri de dragoste, de dor nostalgic după 
fiinţa pierdută, amintiri pe retină, insidioase gânduri, vălmăşie de stări. Sensibilitate 
acută, imagini delicate, inefabile. Şi, peste toate: „Tăcerea ea e indecentă/ şi viaţa îmi 
acceptă/ jocul extravagant/ cu discreţia/ unui duhovnic” (Pentru că…) Stările sufleteşti ale 
autoarei sunt  ca o „suită de mătănii” pe care le împleteşte pe degetele aducerii aminte 
rostind rugăciuni pentru cei de aici şi pentru cei plecaţi dincolo de zarea vizibilă nouă. 
„Şi pentru că verbul/ A EXISTA/ îmi provoacă/ o insuportabilă sleire;/ Dumnezeu/ m-a 
răsplătit cu tine,/ Având astfel puterea/ să mă sting/ în lacrima/ unui fir de iarbă” (Cu tine). 
 Poeta trăieşte ideatic, un „târziu de tandreţe”, cu singurărăţi populate de amintiri, 
tăceri, taine, temeri, stări emoţionale puternice care se răsfrâng în vers în chip cât se 
poate de potrivit. Şi, nu întâmplător, poeta declară: „Specialitatea mea e visul”.  Cum 
altfel? Aceasta este specialitatea  şi apanajul poeţilor. 
 Prin tot ce scrie, MARIANA VOICA GRECU emană o căldură şi un parfum 
matern irezistibil. Autoarea, îndrăgostită de copii şi folclor îşi deapănă sufletul pe un 
mosor fermecat care poartă numele MAMĂ. 
 Maternitatea se confundă adeseori cu creaţia sa şi, mai ales cu darul de a încânta 
prin melodiile pe care le interpretează, prin versurile pe care le 
compune.Tradiţia,folclorul, cântecul vechi popular, bucuria vieţii, surâsul copiilor, dar 
şi dificultăţile vieţii, sunt transpuse artistic, în imagini sugestive. Prin ele respiră 
sensibilitatea autoarei şi dorinţa ei de a se face punte între suflete. Prin artă, prin 
Cuvânt, prin muzică. Şi reuşeşte. 
 Despre MIRELA NICOLETA TONIŢA, cuvintele nu sunt de ajuns pentru 
multiplele talente cu care a înzestrat-o Creatorul. Prezentă în viaţa literară, prin diferite 
reţele culturale, reviste şi culegeri de poezie, Mirela Nicoleta Toniţa, oferă o pozie 
modernă, cu trimiteri la generaţia douămiistă. Imagini proaspete, într-un univers 
populat cu aşteptare, iubire, comuniune, frumuseţe lăuntrică, dragoste pentru natură şi 
oameni, meditaţii asupra condiţiei de creatură, nostalgii revolute, toate izvorând dintr-
un suflet, veşnic în căutare de altul aidoma. Sentimentul religios este prezent şi benefic 
în fiecare poezie, chiar dacă nu în chip manifest. 
 Tânărul ALEXANDRU IRIMIA, proaspăt debutant, pendulează între 
nonşalanţă şi farmec adolescentin, între îndrăzneală şi timiditate răsfrânte în imagini  
splendide, cum e cea a unei fete stând pe o plajă: „La urma urmelor / rămâne talpa,/ 
ultimul cel dintâi cuvânt / al unei minţi frumoase / ca inima unui prunc / rotund de iubire. 
// El scrie ce-a fost / pentru ce este mereu/ şi mai descoperă o perlă / nisipului pe care stă o 
copilă./ La urma urmelor rămâne marea » (Arheus). 
 Versurile lui, un « dans dintre fluture şi floare » adie precum zefirul, stârnind 
doruri şi « bucuria zăpezii de a fi » (Adela). El ne asigură că « îngerii n-au aripi, ei au 
inimi » (Îngerii n-au aripi) şi ne învaţă cum e « să cazi spre înălţare ». 
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 TUDOSIA LAZĂR, un parfum aduce cu proza sa « Cel dintâi regret », această 
autoare evocând întâlnirea dintre două foste colege, după ani şi ani. Această întâlnire 
constituie cadrul şi pretextul pentru relatarea unei drame petrecută cu una din 
prietenele comune, Mary, cu un destin cât se poate de tragic. 
 Relatarea are un oarecare caracter pilduitor. 
 Prin lirica sa, STANISLAV LACOMCHIN, autor al unui splendid volum de 
proză, poezie şi dramaturgie, recent apărut, oferă un univers aparte, impregnat de 
iubire, aşteptare, dor, nostalgie. Scrise în vers clasic, cu un oarecare parfum vetust, 
poemele sunt elegii, pasteluri ori poezii angajate, cum este poemul Avertisment, care 
meditează pentru pace şi înţelegere între oameni. 
 O notă aparte face povestea versificată Fetiţa de sub felinar care evocă drama 
unei copile sărmane care a sfârşit, împreună cu prietenul ei, căţeluşul Lăbuş, într-o  
noapte de iarnă geroasă, în stradă. Scrisoare de departe reflectă drama celui 
dezrădăcinat de ţara şi de casa lui, care doreşte să se întoarcă, dar nu mai e posibil. 
 IONEL MARIN – oferă cititorilor Punţi de iubire  în « chipuri de lumină ». 
« Clopot înfometat în / Anotimpuri migratoare / Suflet al lunii, / Eternă secundă / Umbră 
în paradisuri /  Curgând... » (Punţi de iubire). Poetul e mistuit de Invizibila ardere, 
conştient că  « Fiecare amurg poate deveni / Privelişte sacră... » (Invizibila ardere). 
 Şi o afirmaţie îndrăzneaţă :  Sufletul este « O verigă a lanţului de lumină/ 
nestricăcioasă »  care « întârzie ţipătul neantului » (Lanţuri de lumină). 
 Poetul peregrinează spre « Devenirea fecundă a Cuvântului »  Şi dacă n-am aflat, 
trebuie să ştim că « Totul este ardere ! ».  Când amintirile se întipăresc  « Memoria 
pietrei naşte/ Dureri în sufletul fiecărei/ Dimineţi » (Amintiri). 
 NĂSTASE MARIN – a venit cu o proză memorială, dedicată artistei şi scriitoarei 
Angela Cioltan-Zainea. O călătorie cu trenul este pretextul pentru autor de a constata 
lipsa de comunicare între oameni, care-şi duc necazurile singuri, pe când « Stâncile 
Nepăsării strivesc sufletele aflate în suferinţă, în derivă pe oceanul vieţii ». O poveste tristă 
despre destin. 
 La PAULA DANIELA MATEI se constată dorinţa de a se reîntoarce în universul 
copilăriei, setea de linişte, frământarea sufletească,năzuinţa de libertate interioară strigă 
în sufletul autoarei. « Acolo unde stelele /  sunt suflete plutitoare / Şi praful casnic /  este 
mama cerească /  a înfometaţilor, /Acolo unde diferenţele se uită,/ se contopesc/ Şi viaţa nu 
se naşte,/  ci doar merge înainte,/ Acolo unde totul e continuitate/  şi Univers./ Acolo îmi voi 
găsi/ pentru veşnicie / liniştea!” 
 Angoasă, durere, nostalgie, tristeţe. Un univers închis, străin, aproape fără strop 
de lumină. 
 TINCA MUNTEANU, autoare a unui volum de amintiri Vitralii sufleteşti,  vine 
cu o selecţie de versuri despre natură, anotimpuri, iubire târzie, confesiuni lirice, pline 
de sensibilitate. 
 OLIMPIA SAVA – oferă un poem In memoriam pentru Angela Cioltan Zainea, 
intitulat “A plecat un înger”. Autoarea spune : « Dar îngerii, ştiu, niciodată nu mor, / Ci 
merg să primească în dar steaua lor. » 
 În grupaj se află poeme pastel, poeme de iubire şi dor pentru măicuţa pierdută, 
dar şi un grupaj dedicat acelor suflete nefericite, părăsite de părinţi, copiii orfani. 
 LENUŢA TĂUNE, autoare a mai multor volume de versuri, este prezentă în 
antologie cu o suită de poeme despre satul natal. Ea susţine : « Înşir pe hârtie,/ ca pe  
mărgele,/ cărămizi ale limbii/ române// Într-un şirag de cuvinte sfinţite,/ ţes înţelesuri/ 
anume filigranate / cititorilor însetaţi.// Serviţi, / vă rog,/ de pe masa / în trei colţuri : / Al 
Tatălui,/ al Fiului / şi al Sfântului Duh,/ Totdeauna ! » Lenuţa Tăune prin poemele sale 
şi-a câştigat un prestigiu printre confraţii literari. 



 229 

 În încheiere, regretata autoare şi ilustratoare ANGELA CIOLTAN-ZAINEA, de 
curând plecată pe Planeta Poeţilor, este prezentă printre noi, cu un grupaj de versuri ale 
Olimpiei Sava, traduse în limba engleză cu multă măiestrie. 

Fiecare autor din această carte îşi conturează identitatea cu o mână de versuri. E 
mult sau puţin? E atât cât trebuie. O picătură dintr-o sticlă cu esenţele tari ale Poeziei. 
O amforă plină de cuvinte vechi, încă nefolosite. Fiecare cu timbrul, stilul, muzicalitatea, 
recuzita, mai mult sau mai puţin completă, cu tematica proprie, lăsându-şi amprenta 
sufletească în pagină. Valoarea şi autenticitatea o dau dorinţa de comuniune pe căile 
freatice ale poeziei, pe care o înalţă ca pe o apă într-un vas cu multe braţe şi ramificaţii, 
după principiul vaselor comunicante. 
 Cu sau fără tehnici evoluate de construcţie poetică, dar bazate pe intuiţie, pe 
simţăminte şi inspiraţie, poemele rezistă onorabil şi dau măsura adevăratei spiritualităţi 
şi a personalităţii fiecăruia. 
 Am descoperit în acest frumos volum autori foarte interesanţi, versuri 
memorabile şi versuri comune, care la un loc, alcătuiesc acel rotund numit îndeobşte, 
IUBIRE. 
 Desigur, a suprinde în câteva rânduri profilul liric al unui autor, e dificil. Cu 
toate acestea, trăsăturile specifice, liniile majore de forţă ale creaţiei fiecăruia se disting, 
alcătuind un mozaic dintr-un vitraliu celest, menit să reflecte lumina asupra celor din 
jur în egală măsură. 
 
31 iulie 2009 
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BUNĂ ZIUA, LIMBA ROMÂNĂ! 
 

UN DASCĂL DE ŞCOALĂ NOUĂ ŞI GRAMATICA LUI POETICĂ 
 

STAN M. ANDREI, Sărbători gramaticale,  Editura Olimpias, Galaţi, 2009 
 
 Limba Română – obiectiv principal în şcoală, în chip deosebit în perioada 
formării elevului mic, este pentru omul de mai târziu, mai mult decât necesară, pentru 
că îl însoţeşte pe om toată viaţa în parcursul lui, ca persoană fizică, intelectuală, 
spirituală, morală în directă corelaţie cu semenii săi. De aceea, nu poate sub nici un chip 
să fie ignorat ori neglijat, acest – al doilea sistem de semnalizare – care ne ajută la 
comunicare şi chiar la comuniune. 
 Gramatică poetică, gramatică distractivă, gramatică didactică şi toate la un loc, 
noua carte a lui Stan M. Andrei „Sărbători gramaticale”,  este un suport minunat pentru 
predarea noţiunilor de limbă, uneori abstracte şi greu de învăţat. 
 Ca un veritabil slujitor pe altarul Limbii Române, învăţătorul Stan M- Andrei 
strecoară – în această carte, pentru toate vârstele, pe lângă noţiunile gramaticale 
necesare, picături din sufletul său de dascăl sensibil, care şi-a închinat toată viaţa 
luminării copiilor, dar şi sufletul de copil pe care şi l-a păstrat intact până acum.  
Comorile lui de Lumină, prefăcute ca sub bagheta magică, în jocuri didactice, cântece şi 
poezii, dar, în chip deosebit, în poveşti – sunt scoase acum la iveală şi dăruite cu 
generozitate, nu numai celor care învaţă buchea gramaticală, ci şi celor care au uitat-o 
demult şi, prin acest chip, şi-o reamintesc cu plăcere, fixându-şi noţiunile trebuincioase, 
foarte lesne. 
 Pornind de la structura specifică jocului şi cântecului intonat pe mai multe voci, 
ori de către un solist – prima voce – învăţătorul Stan Andrei oferă în cărţile sale, reţetele 
unui ospăţ de cuvinte, cu toate dichisurile şi secretele lui, ceea ce-l face mai îmbietor, 
mai apetisant: de la gustările frumos asezonate pe platoul închipuirii, la sorbitura 
fierbinte şi benefică organismului, continuând cu apetisanta carne proaspătă a 
Cuvântului, bine împănată cu ingrediente şi în cele din urmă, desertul delicios, alcătuit 
din refrene şi jocuri de cuvinte vesele şi pilduitoare, nu lipsite de oarecare didacticism şi 
de o morală sănătoasă şi utilă. 
 Nimic nu e scăpat din vedere în ospăţul pantagruelic al Limbii Române, aromele, 
ingredientele necesare sub formă de învăţăminte şi pilde, aşa cum am spus, sub forma 
unor tartine cu unt sau cu icre proaspete. 
 Câte, câte poveţe şi cunoştinţe nu ne împărtăşeşte cu generozitate printre felurile 
de bucate alese? 
 Cum să ne comportăm, cum să ne păstrăm sufletul şi mintea limpezi, inima 
curată, trupul sănătos, cum să descoperim adâncimi de cuvânt, taine şi mistere în 
Abecedar şi în celelalte manuale, în cărţile despre cunoştinţele naturii, în atât de 
ispititoarea aritmetică, bogată în semne misterioase. 
 Lucru cert,  Limba Română e cea pe care se sprijină toate manualele şi fără ea, 
nici o materie n-ar putea fi înţeleasă şi însuşită.  Este, de aceea vital pentru elev şi pentru 
orice om normal să încerce să descopere comorile limbii şi regulile ei, ale gramaticii 
româneşti, de folos toată viaţa pentru formarea noastră ca oameni întregi, viitoare 
personalităţi complexe, în stare să alcătuiască o frază, o propoziţie, o sintagmă corecte. 
 Lucru deloc de neglijat. Observăm astăzi peste tot în mass-media, cum se 
strecoară erori de limbă foarte supărătoare auzului sensibil, cum oamenii dobândesc 
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deformări lingvistice, neglijenţe stilistice, cacofonii, tautologii, , nedelicateţi stilistice, 
dezacorduri. 
 Foarte supărătoare pentru cineva care a învăţat buchea gramaticii şi a stilisticii. 
 De felul cum deschizi gura şi rosteşti prima frază într-o conversaţie particulară 
sau publică, vei fi cotat toată viaţa drept un om învăţat sau neinstruit. 
 De aceea, se cuvine să dăm maximă importanţă acestui obiect vital pentru 
instruirea noastră. 
 Stan M. Andrei a ales acest mod fermecător de a ne învăţa cum să vorbim corect. 
E ca o pătrundere într-un univers necunoscut, plin de taine, nu lipsit de surprize şi 
capcane pe care trebuie să le depăşim, să le ocolim, şi să pătrundem, chiar dacă la 
început timid, apoi, din ce în ce mai sigur, după reguli prestabilite, riguroase, ca să ieşim  
din labirint, din hăţişul cuvintelor la lumină. Şi să aflăm şi drumul îndărăt, pe care ne 
putem întoarce, după urmele lăsate de cenuşa presărată. Cenuşa o reprezintă cuvintele 
de legătură, acele ligamente care unesc părţi de propoziţie şi de vorbire, în chip logic, 
fără întortocheli de prisos. 
 Pentru Stan M. Andrei gramatica nu mai e un obiect plicticos, agasant, fără 
poezie, ci o materie din care poţi scoate adevărate comori, săpând şi cercetându-i 
adâncurile. 
 Iată cum sunt poemele lui: „în apa inimii sunt înmuiate/ şi cu boboci de flori sunt 
împănate” (Dedicaţie). 
 Cuvintele ţâşnesc precum izvoarele în pădure. Susurul lor melodios încântă 
auzul. Câte fărâme de poveste nu se ţes în paginile acestei cărţi?  
 Grădina Limbii este neasemuită, ea are fel de fel de specii de flori, care mai de 
care mai frumoase, mereu  îmbogăţită cu alte şi alte soiuri, parfumate, gata să se lase  
admirate şi  mirosite de nările avide ale copiilor care vor să le cunoască şi să se bucure 
de ele. 
 Părţile de propoziţie şi cele de vorbire devin în cartea învăţătorului-magician, 
personaje de basm, eroi şi chiar Feţi-Frumoşi. Poveştile gramaticale au un farmec 
deosebit  fiindcă din ele se pot desprinde şi păstra reguli utile pe care le vom urma 
permanent şi de care trebuie să ţinem cont neapărat. 
 Rostul Substantivului este „să dea nume lucrului/ ori fiinţei de-orice fel,/ 
fenomenelor, la fel” (Rostul Substantivului). 
 Este „botezător”  al lucrurilor, fiinţelor, fenomenelor naturii, stărilor, însuşirilor. 
Întru aceasta el este nemaipomenit de deştept şi  îşi are locul în capul mesei la ospăţ, în 
semn de mare onoare.  
 Incursiunea în poveste este foarte amuzantă: cu pas vioi, ştrengăreşte, ca într-un 
joc trecem prin Felul substantivelor, prin Numărul şi Genul lor, cu exemple 
edificatoare, uşor de reţinut şi amuzante. 
 Jocul  de-a substantivele este şi mai amuzant fiindcă acesta e văzut ca un 
organism cu toate părţile lui componente. 
 Cu nimic mai prejos este Adjectivul, al cărui rost este de a colora, de a îndulci 
cuvântul: „Caut pata de culoare/ Pe-ale textului ogoare./ Mă întreb: Care-i cuvântul/ Care 
îndulceşte vântul,// Care umple de plăcere/ şi guriţă şi vedere / Şi-n lume n-are pereche/ 
Când îţi  cântă în ureche?// Nu-i sminteală că îl caut./ Gâdilă ca şi un flaut!/ Îmblânzeşte 
limba fiarei/ Şi toceşte colţul ghearei,/ Pune iernii primăvară,/ Peste tot dragoste cară./ E 
ca raza lucitoare: / Omoară tot ce te doare.// I-s splendorile divine / Fiindcă din lumină 
vine./ E-un amic cu substantivul.// L-am ghicit: e ADJECTIVUL.” (Rostul Adjectivului). 
 Cum plastic se exprimă autorul printr-o metaforă, adjectivele sunt „aripile 
substantivului”. 
 Povestea lui e la fel de interesantă şi de nostimă. 
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 La fiecare parte de vorbire autorul adaugă jocuri încântătoare care îi bucură pe 
copii foarte mult. Dar povestea devine şi mai interesantă când se pune problema foarte 
serioasă a acordului cu substantivul:  
 „Floricică” substantivul/ Cu „gingaşe” adjectivul/ Sunt ca doi cocoşi în ceartă: / 
Tari în cioc, privirea fiartă./ Dacă-ar da Hristosul, Sfântul,/ Pace pe întreg Pământul,/ între 
cele două vorbe, / Subţirele sau cu torbe,/ Nu s-ar termina războiul./ Prea e mare 
tărăboiul!/ „Floricică” trage-n gură:/ -Păi, eu în  luptă-s singură!/ Pe când  „gingaşe”, de 
gândesc,/ Cu ce mulţimi îl potrivesc?/ Se poate unul contra mulţi,/ Chiar de-s copii sau de-s 
adulţi?// (…) Când spre câmpul de bătaie/ Cele două vorbe-o taie, / Soare mândru se 
ridică./ O eşarfă din el pică, / Una singură-aurie./ Scris pe ea e: ARMONIE.// Şi-au dat 
mâna soldăţeşte,/ S-au privit prieteneşte/ Şi-au semnat acord: La cârmă,/ Substantivul. Şi 
pe urmă / Calcă adjectivu-n număr/ Şi în gen, umăr la umăr.// Pacea şi prietenia/ Le umplu 
împărăţia.” (Lupta pentru acord). 
 Facem cunoştinţă cu două personaje, Grămătel şi Grămătica, „şcolărei doar 
atâtica” -  care „mult se nevoiesc să scrie”, mai precis, să ordoneze alfabetic adjectivele. 
 Cei opt eroi, sprâncenaţi şi fruntelaţi, Pronumele personale, sunt la fel de 
năstruşnici şi fac o mulţime de  pozne şi ghiduşii, vorba autorului: „Orice frază 
înfloreşte/ Când guriţa le rosteşte” (Fel de fel). 
 Aflăm apoi Povestea Pronumelor  şi a Numeralului  cu ajutorul unor pisicuţe. 
Fără acestea, aritmetica  ar fi imposibil de învăţat. De fapt, nici n-ar exista. 
 Dezlegăm apoi un Aritmogrif  foarte năstruşnic care ne dă numele şi rostul 
Numeralului. 
  Despre Verb ce să mai vorbim şi ce să mai aflăm? Mai bine îl conjugăm. Cu 
număr şi cu persoană, ca să nu cădem în capcană. 
 El este, ne spune autorul „Miezul comunicării”: „Adâncită-n judecată,/ Minunata 
noastră fată/ Porni pe nerăsuflate/ Ploaie de-ntrebări mirate:// Miezul unei propoziţii/ 
Prins în front şi pe poziţii/ E cuvântul  care are/ în esenţa lui mişcare?!/ E elicea, e motorul 
/ care-nfăptuieşte zborul?!/ În orice comunicare/  e nucleu? E stea? E floare?!/ Şi cine cu 
grijă-l pune/ Cu el face acţiune?!/  Uneori arată starea,/ Ba şi existenţa, calea?!/ Cine este? 
Cine este?/ Cine mi-l aduce veste?// -Este VERBUL, măi copile!/ E-n viu grai sau scris pe 
file./ Tu-i admiră frumuseţea/ Şi-l învaţă cu stricteţea/ Ca la tine şi-n mulţime/ Doar 
frumosul să-l exprime!” 
 Poveştile, toate, sunt poematice, ele au un ritm susţinut, o candenţă fermă  şi o 
rimă întâmplătoare. Dar păstrează epicul povestirii şi acel realism magic specific 
poveştilor de azi. 
 Aceste jocuri didactice şi încă altele, la fel de interesante şi folositoare, pot servi 
copiilor la învăţarea cu uşurinţă a Limbii Române, lucru deloc de neglijat pentru orice 
om normal care doreşte să-şi dezvolte armonios personalitatea. 
 Cartea beneficiază de ilustraţiile şi coperta executate de renumitul pictor şi  
grafician Teodor Vişan, care dau un plus de consistenţă, expresivitate şi farmec 
volumului şi-i ajută pe copii să înţeleagă mai bine textele oferite. 
 Să le mulţumim acestor doi creatori că au pus la dispoziţie un instrument util şi 
plăcut învăţământului românesc şi să le dorim să fie consemnaţi în manualele şcolare cu 
aceste texte valoroase şi interesante. 
  
 
11 decembrie 2009  
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AVE, HRISTEA NICHITE! 
 
 

Autoarea se confesează. Cum am scris cartea „Ca o pasăre Ibis” 
   
 În decembrie 1984, la un an de la trecerea lui Nichita la cele veşnice, prietenul 
său, Gheorghe Tomozei scria : „Îngerii scriu articole de legi/ ori cioplesc săgeţi/ şi în 
pauza de prânz ling sare.// Ei patronează cu inclemenţă/ uzinele de ace cu gămălie/ fierb 
rachiu de crini în alambice/ şi se trezesc întrebând fără noimă : / Oare ce-o mai fi făcând 
poetul Nichita Stănescu?” 
 Această întrebare a „bătrânului Tom” a fost pentru mine scânteia care a 
declanşat un adevărat rug de cuvinte. De aici s-a iscat acel DOR de poet, aşa cum îţi este 
dor de cineva foarte drag, pe care-l simţi, cu toate acestea, deosebit de aproape, 
cotrobăindu-ţi prin gânduri şi astfel, uneori comunici pe undele freatice ale Poesiei.  
 18 ani mai târziu, tot întrun decembrie, marcat de trecerea sa la nemurire, avea 
să se nască „Dreptul la nemurire” sau „Nichita Azi”; prima ediţie a cărţii comemorative 
„Ca o pasăre Ibis”, apărută în 2003 la Editura Pax Aura Mundi. Tot în zilele sfinte ale 
Adventului, în anotimpul de taină şi pietate care pregăteşte Naşterea Supremă. 
 Dovadă a eternităţii cuvântului său, este faptul că Nichita îşi semna creaţiile 
înveşnicind Timpul : Nischita Stănescu, Anul de graţie AZI, sau Nichita AZI. Un AZI 
transformat în eternitate. Un AZI care va dăinui atâta timp cât va dăinui lumea. 
Zburând peste milenii. Acest AZI este dovada că Nichita ne-a iubit atât de mult încât, 
cerându-şi „Dreptul la Timp”, şi-a câştigat Dreptul la Eternitate, la nemurire. 
 „A nu fi este starea eternă!” Cu o condiţie însă: Să fi fost ceva. Şi Nichita a fost. Şi 
mai ales, ESTE. Ne este. Îl avem în patrimoniul de suflet de unde nu există smulgere. 
 Nichita este POETUL PRIN EXCELENŢĂ.  Pentru el Poezia e o stare 
existenţială, o stare de necesitate, este aerul său de respirare. 
 „ De ce scriu? Pentru că poezia este o lacrimă care plânge cu ochi!” 
 „În ce cred? Cred în forţa cuvântului românesc, care dă sens moral realului”. 
 În faţa titanilor se cuvinte să ne smerim. Acest sfios tremur de smerenie, de 
pietate dar şi de adâncă veneraţie îl cuprinde pe orice om de bun simţ şi se prelungeşte 
cât inima acestui bate. E o smerenie purtătoare de măreţie şi măreţia acestei smerenii te 
cucereşte şi te subjugă, obligându-te aproape să îngenunchi ca în faţa unei icoane. 
 Sfârşit de martie, cuvintele îşi aleargă cuvintele prin cireşi. O creangă tânără se 
sărută cu copacul Gică. Ai senzaţia ciudată şi ireală, mai ales, că poezia poate schimba 
lumea în care Nichita s-a născut tot în martie, în 1933. 
 Literele mirează spre roşu, inima se îndepărtează, poetul e doar „pata de sânge 
care vorbeşte” cu prietenii. Dincolo de toate, dincolo de mirarea de a fi, Nichita rămâne 
„între auz şi vedere”, în cuvinte. Rămânem în sărbători, în prieteni şi neprieteni : „eu 
sunt ce ţin minte despre mine că sunt”. 
 Fără Nichita mirosim a aduceri aminte, suntem prea născuţi pentru a mai trăi : 
„Eu, dacă ar fi fost după mine, m-aş fi speriat de faptul de a trăi, m-aş fi uitat la toate 
acestea contemplativ ca o literă.” 
 Există un dor de Nichita care ne determină să credem totuşi că, într-adevăr, 
răsturnarea clepsidrei este o tragedie”. 
 La sfârşit de martie, înfloriţi un cais pentru Nichita, faceţi ceva, ridicaţi Dunărea 
spre luceafăr! Măcar atât să facem şi noi pentru Nichita. 
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 Ne e dor de Nichita. Un dor nesfârşit, fără saţiu. Şi pentru toţi, este valabil 
îndemnul : 
 „Atâta să nu uiţi/ Că el a fost un om viu/ viu/ pipăibil cu mâna”. 
 Nichita, Azi.” 
 
      Cezarina ADAMESCU 
 
 
 
 

ÎNTRE AUZ ŞI VEDERE, NICHITA – 
O LACRIMĂ CARE PLÂNGE CU OCHI- 

     
       -frânturi din vol. „Ca o pasăre Ibis”- versuri încrucişate- 
 
     
      Moto: 
 
     „Nu cum sunt eu sunt eu 
     ci cum eşti tu sunt eu. 
     Un fel de tu sunt eu 
     pe care nu l-ai mai lăsat 
     să fie eu.” 
      Nichita Stănescu 
 
    Aş vrea să-ţi vorbesc tăcând 
    câteva vorbe despre tăcere. 
 
   Ce adiere! 
   Ce sfânt miros  
   de piele de Făt Frumos 
   trecând dureros din tăcere-n tăcere 
   prin aerul majestuos… 
   Ce stări şi ce sunete par 
   că nu se întâmplă 
   de la tâmplă la tâmplă, 
   născute din verbul natal 
   cu iz preacurat de Santal! 
   Încet-încet 
   Tăcerea s-a îndrăgostit 
   de poetul ascet 
   şi-acum suie spre inima lui 
   bătută în cui… 
 
 
    
     Ah, tu, lumină, tu, 
     întoarce-te acasă. 
 
   Se-mplinise anul 
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   de când Nicetas Remesianul 
   plecase spre zări mai albastre 
   să locuiască o stea 
   aproape de inima mea. 
   şi cu cât se depărta 
   devenea în mine prezent 
   imanent 
   ca un spirit înalt 
   cu străluciri de nevină 
   ce flutură-n larg 
   corăbii întregi de lumină… 
 
    
     Negru fără de alb 
     colţi de fildeş, fără de elefanţi, 
     eu fără de mine, 
     tu! 
 
   Doar cu privirea mai ţii timpul 
   fix în echilibru. 
   Pare neverosimil 
   dar nimeni nu ţi-a aflat 
   cu adevărat chipul tău metafizic. 
   Nimeni nu-ţi ştie candorile, 
   cântecul trist pe care-l cânţi 
   doar la vreme de bucurie. 
   Muşcând din ochi 
   Ca dintrun animal rănit 
   te cuibăreşti în străfundul vederii 
   din cădere făcând 
   o înălţare pe culmi nesfârşite. 
   Ave, Hristea Nichite! 
 
 
 
     Nenăscut fiind 
     nimeni nu mă va vedea 
     murind 
 
   Era la-nceputul secundei 
   cu numele Azi. 
   Natura lucrurilor se afla 
   ca şi ieri în devenire 
   de nicăieri. 
   De atâta zăpadă 
   se făcea primăvară în suflete. 
   -Ia-mă cu tine, îngere, 
   căci vreau să mă nasc 
   în inima ta.   
   -Chiar da? întrebă îngerul. 
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   -Chiar da, răspunse Nichita. 
 
    
     Doamne, ce fel de pâine 
     voi mai fi fiind şi eu 
     şi pentru cine? 
 
   Cât de viu ai rămas, 
   cât de viu eşti, 
   mai presus de fire, 
   în lumea limbii româneşti 
   născându-te mereu, 
   prin moarte întru nemurire… 
 
 
     El începe cu sine 
     şi sfârşeşte cu sine. 
     Nu-l vesteşte nici o aură. 
 
   L-am văzut cum se-nălţa, 
   se-nălţa 
   în timp ce în pământ cobora. 
   Eu l-am văzut înviind în timp ce murea. 
   L-am văzut cum din cuvânt 
   se năştea, nemurea, 
   l-am văzut cum 
   cu ochii închişi ne privea. 
   Îngerii îl dezmierdau, 
   îl priveau drăgăstos 
   şi cum de atâta privire 
   îl durea sufletul până la os. 
   Îl ridicau de subsiori 
   Până la nori zicându-i : 
   -Bate din aripi şi zbori! 
   Se făcuse aidoma lor 
   înger 
    şi blond 
     şi zburător! 
 
 
 
     Doamne, eu nu pot să mor! 
     mi-e viaţa veşnică şi rană 
     şi nu pot să mor 
     şi ninge şi nu pot să mor 
     şi mi-e foarte frig când 
     foarte ninge 
     şi nu pot să mor! 
 
   Nu muri 
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   dacă nu ştii încă să zbori 
   nu muri 
   pentru că nimeni nu ştie 
   cum e să mori pe vecie, 
   să cazi în cer 
   ca o ploaie de meteori. 
   Să mori, 
   mă gândesc uneori 
   e ca şi cum ai naşte 
   un cântec de lebădă argintie 
   să naşti stele-n dureri 
   şi să le azvârli de nu-ştiu-unde 
   spre nicăieri… 
 
 
 
     Eu mor cu fiecare lucru 
     pe care îl ating 
 
 
   Tu suferi 
    eu sufăr 
   pentru întreg universul. 
   Suferi şi sufăr de versul 
   sfărâmat în vitralii 
   întro biserică 
   sfântă şi sferică 
   plină de pietre sculptate 
   pe jumătate. 
   Cioplitorul s-a suit 
   şi atârnă pieziş printre sfinţi 
   pe un iconostas auriu şi pare 
   mai viu decât fusese vreodată. 
   Mă doare, te doare versul divin 
   cu care te-nchini şi mă-nchin 
   silindu-l să zboare-n ninsoare 
   precum o ceată de serafimi… 
 
 
 
     Ochii mei, fiii luminii, 
     Ce noroc al vieţii mele 
     Lumina asta cu fii! 
 
   Lumina mă alerga nebuneşte 
   spre rai. 
   Tu nu erai să mă aperi de ea. 
   O simţeam cum din creştet 
   îmi izvodeşte 
   şi mi se revarsă pe trup 
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   ca nişte spiţe pe care 
   nu puteam în nici un chip 
   să le rup. 
   Avea răsuflarea fierbinte 
   şi voia să mi se aciueze în minte. 
   Îmi sărea în obraz 
   ca o scânteie de topaz. 
   N-am nici o vină, am strigat 
   dacă nu pot să scap de lumină 
   şi trebuie s-o port pretutindeni 
   în sevă, în plasmă 
   ca pe o neasemuită fantasmă… 
 
 
 
     -Cum vedeţi poezia, acum, 
     faţă de celelalte arte? 
     -În chip amoros şi 
     îmbrăţişător. 
 
   Mi-e iarnă şi ning de Nichita 
   şi-un duh angelic mă fură 
   mă bate cu fluturi pe gură 
   cu nemiluita. 
   Împărtăşeşte-te, îmi spune, 
   din trupul cu răni al Cuvântului 
   venit în lume smerit 
   să se cunune cu poezia 
   cea care atât de mult l-a iubit. 
 
 
    
     Şi nici de frig nu pot să mor! 
     nu pot să mor! 
     Doamne, mă chinuiesc şi nu pot 
     să mor! 
     Doamne, eu nu pot să mai mor! 
 
 
   Pletele ninsorii 
   trebuiau retezate brutal 
   cum sunt retezate de aer 
   coamele albe de cal, 
   sub şeile fluturânde. 
   Doamne, mai taie, îţi zic 
   coama ninsorii un pic 
   sau leag-o de-o stea 
   de inima mea, 
   să poată muri 
   cel ce iubirea iubea 
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   şi nu poate 
   când ninge în hohot 
   ieşi din starea de A FI. 
 
 
      Nimic nu este altceva. 
      Totul este totul. 
      Iar eu sunt tu. 
 
   Se confunda înserarea cu aurora. 
   Nu mai ştiai, una alteia, 
   care-i e sora. 
   Se îngemăna codrul cu vântul. 
   Nu mai ştiai al cui 
   îi e şuieratul şi cântul. 
   Se unea cerul cu apa 
   de nu maia ştiai 
   a cui e oglinda, mioapa. 
   Numai tu nu te confundai cu nimeni, 
   nu, nu. 
   Deşi îmi spuneai mereu 
   că eu sunt tu. 
    
      -Spune-mi despre stele. 
      -Mă tac. 
 
   Haide şi nu mai zburătăci, 
   pasăre. 
   Haide şi nu mai şuiera-n ferestre, 
   vânt. 
   Nu vezi, soare, 
   Cum s-a împuţinat luna? 
   Nu vezi cum mi se întunecă faţa? 
   Nu vezi, mamă, cum mi se împuţinează 
   viaţa?  
 
 
 
 
     Nu se ştie cine respiră 
     pe cine. 
      
   Ai nemurit pentru noi 
   suav şi frumos 
   în mişcare. 
   Strigând : „Res-pir!” ai uitat 
   să respiri 
   şi n-ai apucat să ne spui 
   că te doare 
   lumina şi umbra, 
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   cerul şi stelele, 
   pana de os împlântată duios 
   la răscrucea cuvântului 
   cu vorbirea. 
   Ah, cum te mai paşte încă, iubirea, 
   Făcându-te prizonier 
   în ideea de zbor 
   nemuritor şi înalt 
   spre un cer de bazalt 
   care nu-i altul 
   decât acela care ţi-a sprijinit 
   matern, zborul… 
 
 
     Moare numai cel care se ştie 
     pe sine, 
     se naşte numai cel care 
     îşi este sieşi martor. 
 
   Şi astăzi te locuieşte zborul, 
   Nichita, 
   iar crugul lui – osie de lumină 
   mi se topeşte de văz, 
   de auz, de pipăit, de miros. 
   Un ochi se scurge-n clepsidră, 
   un altul pe şira spinării delfinului 
   îşi caută propria orbită. 
   Din întunericul încremenit 
   se naşte o stea de sidef 
   sculptată cu numele mamei… 
 
 
     Moartea se aseamănă 
     întocmai cu naşterea. 
     Nimic nu este altceva. 
 
   Şi-am zis aripă de stea 
   Moartea, Doamne, nu mă vrea. 
   Şi-am zis aripă de zeu 
   Moartea nu-i pe placul meu. 
   Şi-am zis aripă de lut 
   Moartea Doamne, nu m-a vrut. 
   Răsărit de soare nins 
   Moartea însăşi m-a respins. 
   Şi-am zis asfinţit de soare 
   Moartea asta e-o-ntâmplare. 
   Pace vouă, maştere, 
   Moartea-i simplă naştere! 
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     În caii cei mâncaţi de lupi 
     când încă mă mai ninge 
     un cer de stele care-l rupi 
     la mine pe meninge, 
     tu. 
 
   Iată, am vârsta 
   la care ai nemurit tu. 
   Iată am înapoi,  

înainte, 
   jumătate de veac de cuvinte. 
   Mi-s anii grei 
   aşa cum grele-s elitrele 
   deşi le-am lustruit frumos 
   până la os 
   căci crezum 
   c-ai să vii să mă iei 
   dincolo de praf şi de fum 
   pe spinări de nălucă 
   atunci când mă cuprinde 
   năprasnic dorul de ducă…  
     
 
    Noi doi, pădure, ce făcum? 
 
   Ningeam şi eu 
   ningeai şi tu 
   şi se-ngroşau 
   nămeţii-n câmpuri. 
   Ne sprijineam de raze stinse 
   tăiate-n unghiul unei seri 
   şi-naintam prin încăperi 
   purtând în vis 
   pe pleoape ninse 
   fantoma unui gând 
   de nicăieri… 
 
 
     Numai viaţa mea va muri 
     pentru mine-ntr-adevăr, 
     cândva. 
     Numai iarba ştie gustul 
     pământului. 
 
   Pământului de suflet – tu – sămânţa 
   Cu lacrime curate l-ai spălat 
   şi pe o troiţă de la Săpânţa 
   Nichita – numele ţi l-ai sculptat. 
   O candelă ce suie în tărie 
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   cuvântul tău mă arde şi mă doare 
   şi mistuie din cap până-n picioare 
   pământul meu de carne şi suflare… 
 
 
     Vino repede de tot 
     nici să măr nu ştiu să pot 
     duce-mă şi dulce-mă 
     naşte-mă şi moare-mă. 
 
   Doamne, priveşte, 
   Moartea nu mi se potriveşte. 
   Nu mi se potriveşte bunăoară 
   nici statul nemişcat la orizontală. 
   Când o fi Doamne, să mor 
   fă să fie lin, uşor 
   până-n fapt de înserare 
   să rămân drept în picioare. 
   Iar în fapt de noapte-adâncă 
   să rămân un stei, o stâncă. 
   Doamne, ascultă ruga mea 
   pironeşte-mă de-o stea 
   şi la mâini şi la picioare, 
   spânzură-mă de ninsoare! 
 
 
     Se moare din doi în doi 
     astfel că 
     numărătoarea se face pe sărite. 
 
  
   De din infinit coboară 
   stea amară. 
   Nu amară de amar 
   ci de dulcele nectar. 
   Nu amară de pelin 
   ci de crin muiat în vin 
   şi de harul sfinţitor 
   ce mă face mai uşor 
   (dez)însingurat să mor… 
 
 
 
     O, prietene, 
     cum este albastrul tău? 
      
   Aveam rău de albastru. 
   rău de ochi vezi aveam 
   azvârliţi spre înălţime 
   ca nişte suliţi rămase în aer, 
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   fără întoarcere 
   şi mă îmbolnăveam foarte des 
   de absenţă. 
   Rău de tăcere aveam, 
   de străină privire, 
   rău de gol de cuvânt aveam, 
   de neiubire… 
 
 
     Atâta să nu uiţi 
     că el a fost un om viu, 
     viu, 
     pipăibil cu mâna. 
 
   În fiecare noapte 
   te smulg din inima mea. 
   În fiecare dimineaţă 
   eşti iarăşi acolo. 
   În fiecare anotimp 
   sufletul tău, Nichita 
   mă ceartă 
   că m-am lăsat 
   crucificată de stele 
   în poartă… 
 
 
     Încerc să pătrund, să m-adaug, 
     să fiu. 
    
     
   Tinerele fete îţi poartă 
   ca pe cercei de diamant 
   cuvintele la ureche 
   iar Necuvintele ca pe verighete. 
   Îşi înfăşoară literele 
   la brâu şi pe sâni 
   şi te adulmecă 
   precum aerul aburind 
   de miros de pâini. 
   Fără saţiu 
   fecioarele îţi poartă 
   dorul în timp 
   şi în spaţiu…. 
 
 
     Pur şi simplu, 
     el adulmecă existenţa 
     şi ia naştere lăsându-se 
     devorar de ea. 
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   În anul de graţie, AZI, 
   de la naşterea sinelui 
   nici n-apucase 
   secunda 
   bine să se usuce, 
   pe când trupul tău 
   tăia aerul 
   în formă de cruce… 
 
 
     Născut dintrun cuvânt 
     îmi duc înţelesul 
     întro pustietate divină. 
 
   Parcă ai căzut din fire 
   văduvit de-o vrea iubire. 
   Parcă ai căzut din stea 
   cu o bufnitură surdă. 
   Umbra ta te urmărea 
   cu privirea grea, absurdă. 
   Râs cu plâns, zilele tale, 
   pâine de lacrimi căzută-n pocale 
   -hrană diurnă- 
   şi peste toate – surâsul – 
   se năştea dinăuntru 
   luminându-ţi umbra 
   răsădită-n pământul întoarcerii. 
 
 
     Aş minţi dacă aş spune 
     că nu regret nimic, 
     dar iarăşi aş minţi 
     dacă aş spune că regret ceva… 
 
   Spune-mi, 
   eşti în stare să fii? 
   Poţi tu să te naşti, 
   să adaşti, 
   să vii din venire 
   şi să-ţi fie drag 
   de această iubire? 
 
    
     O, prietene, asemenea fiind 
     altcuiva, 
     eu nu voi mai fi, căci un lucru 
     asemenea altuia, nu există. 
 
 
   Te-ai rupt, te-ai smuls, 
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   te-ai lăsat străpuns 
   de starea eternă 
   de-a nu fi, 
   continuând să fii pentru noi 
   -suflet- 
   de unde nu există smulgere. 
 
 
     Schimbă-te în cuvinte, 
     repede cât mai e timp! 
     Schimbă-te în cuvinte 
     precum îţi zic! 
      

   Ştii tu de unde vine   
   cel care se scrie cu sânge 
   pe sine? 
   Unde e patria lui? 
   Părinţi are dânsul, destui? 
   Unde sunt moşii, strămoşii? 
   Din pământul de sine 
   el scoate litere roşii 
   şi fără de ştire 
   inima sa devine 
   o neasemuită vorbire… 
 
 
     Eu stăteam la o margine a orei, 
     tu – la cealaltă, 
     ca două toarte de amforă. 
 
   Ah, cum te iubeau 
   iubitele, stelele! 
   Şi cum se-nvârteau 
   în jocul lor vesel, 
   nebunele, ielele! 
   Stăteai răstignit 
   între stele şi zâne 
   şi-ai adormit cu trupul 
   lungit, aburit 
   pe zăpada 
   scrijelată cu nuduri 
   păgâne… 
 
 
     De ce scriu? Pentru că poezia 
     Este o lacrimă care plânge cu 
     Ochi! 
 
   Limba în care te-ai născut 
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   limba numită duminică 
   e patria ta. 
   Şi printre atâtea popoare 
   migratoare  
   tu ai rămas să locuieşti 
   în această duminică,  
   la fel cum rămâi 
   în aerul de respirare. 
 
 
     Viaţa nu e născută pentru 
     a fi ucisă, nu, nu, nu! 
     striga mama mea, născându-mă! 
 
   Am mamă, nevoie 
   de o sfântă placentă 
   să reînviu 
   din moartea mea aparentă. 
   Am nevoie de-un ochi 
   să mă ascund de deochi. 
   De o inimă, să ies din viaţa mea 
   minimă. 
   De un suflet mi-e foame, 
   mi-e sete, 
   cu mirosul de serafim să mă-mbete. 
   De o nouă viaţă, mamă, mi-e dor, 
   ca o fluturare de aripi uşoare, 
   mă rog de moarte să nu mor 
   ci să-mi fie dor de-o zburare… 
 
 
    Dă-ne mie, mamă şi prietenilor mei de 
     de băut 
    şi după ce ne săturăm setea de viaţă 
    dă-ne de murit, mamă! 
 
 
 
   Ce fel de joacă 
   s-a mai născocit? 
   Lemnul de toacă 
   a lăstărit; 
   lemnul de cruce 
   pus în răscruce 
   să se usuce 
   parcă aşteaptă 
   mâini şi picioare 
   de răstignit… 
   Ce fel de astră, 
   blândă, măiastră, 
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   în infinime 
   s-a prăvălit? 
 
    Tocmai tu, tocmai tu, 
    de ce tocmai tu, 
    de ce tocmai tu? 
    Ca o pasăre Ibis, 
    Ca o pasăre Ibis… 
 
 
 
     Cezarina ADAMESCU 
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LECTURI NECESARE 
 
 

      „CETATEA LUI BUCUR” –O BUCURIE CONTINUĂ 
 
 Graţie unui colectiv redacţional inimos şi capabil, alcătuit din persoane 
competente care lucrează la un înalt nivel de profesionalism, această nou înfiinţată 
revistă on-line (al cărei pilon de temelie a fost, cine altul decât Cărturarul prof. Artur 
Silvestri) – se bucură, încă de la primul număr al apariţiei sale, din martie 2009 şi până 
acum, la cel de-al optulea număr, de un prestigiu fără precedent printre revistele de 
cultură on-line româneşti. 
 „Cetatea lui Bucur” – atât de inspirat numită -, care adună şi focalizează în jurul 
său, creatori din toate colţurile ţării, ba şi din toate colţurile lumii, este editată de Liga 
Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru 
Patrimoniu şi are în fruntea colegiului redacţional pe o doamnă a culturii noastre, 
jurnalist, poet, prozator şi realizator de emisiuni TV, Elisabeta Iosif – ca redactor şef; pe 
doamna Elena Armenescu – redactor şef adjunct, pe  scriitorul şi criticul literar Cristian 
Neagu – ca secretar   general de redacţie -  şi câţiva redactori de specialitate. E destul să-
i amintim  în acest sens, pe: Elena Buică din Canada, pe Viorica Enăchiuc, Paul Polidor, 
Viorica Bălescu iar George Roca (Australia) şi Nuşa Ilisie (Spania) semnează ca şi 
corespondenţi speciali. 
 O menţiune aparte, se cuvine pentru dl. Constantin Vlaicu,  editor on-line,  cu ale 
cărui străduinţe, revista atinge performanţa actuală de acurateţe estetică, aspect grafic 
îngrijit şi fantezie artistică greu de egalat. 
 Cu asemenea palmares redacţional este, mai mult decât suficient pentru un 
început promiţător. 
 Fie şi la prima privire fugitivă,  se observă că este alcătuită minuţios, aş spune, cu 
oarecare scrupulozitate profesională, de formaţie enciclopedică, bogată, variată,  bine 
structurată, ”Cetatea lui Bucur”  înmănunchează între paginile ei, nume care şi-au 
dobândit prestigiu  în sfera culturii româneşti şi universale. Impresia este deosebit de 
favorabilă. E chiar o plăcere s-o răsfoieşti şi să te adânceşti în lectura ei. De asemenea, 
plaja domeniilor luate în discuţie, a  genericelor obişnuite şi inedite, este foarte 
generoasă şi întâlnim tematici variate, de la  Informaţii, Noutăţi, Interviuri, Reportaje, 
Memoriale, Evocări, Jurnale sentimentale, Reţete…scriitoriceşti, ştiri despre „Soarta 
Cetăţii”, „Tablete”. 
 Se face auzită „Vocea Istoriei”. La loc de cinste sunt Editorialele, semnate de 
Elisabeta Iosif. Nu lipsesc nici  „Însemnările despre Artă”; impresiile de Cenaclu; 
Comentarii, Aforisme, Amintiri, Corespondenţă din străinătate, Cronici, recenzii, polemici 
– reunite în aceeaşi rubrică, Medalioane, portrete literare, Cronici plastice,  Ştiri fierbinţi 
de la  anumite lansări de carte, rubrici de Hai-Ku – numite inspirat: „Hai-Ku în Cetate”, 
în care se precizează primele reguli ale acestei specii tradiţionale de poezie fixă  niponă, 
cu reflecţii în gândirea românească. 
 De asemenea, avem parte de „Călătorii de suflet” cu Pr. Dr. Alexandru 
Stănciulescu-Bârda cu  texte referitoare la „Excursiile-pelerinaje” -  o rubrică de 
„Debut”  pentru aspiranţii la glorie literară, Eseuri, semnate de Al. Florin Ţene – 
Preşedintele Ligii Scriitorilor din România. 
 Surpriza revistei o constituie rubrica „Fabule…în actualitate” în care, tot pr. Al. 
Stănciulescu-Bârda semnează un text umoristic: „Caşcavalul popii”. 
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 „Imaginea ţării în evenimente” – este dată de Eva Defeses care ni-l aduce în 
actualitate pe „George Enescu – omagiat de muzicieni spanioli”, ori pe ”Pictorul Romeo 
Niram – singurul străin din Garda Regală a Spaniei” . 
 De remarcat, interviurile de excepţie ale lui George Roca – cu personalităţi pe 
măsură: „Dr. Ghe. Drăgan, fizician român stabilit în Australia”; cu „Adrian Şoncondi – 
poet şi traducător de excepţie”,  un „Interviu cu <un mare evadat>: scriitorul australian de 
origine română V. Nichols (Viorel Nicolae). 
 Octavian Curpaş intră în dialog cu distinsul Lucian Hetco, redactor şef şi 
webmaster al revistei Newagero-Stuttgart, în care relevă personalitatea de excepţie 
acestui  publicist şi analist român, animatorul unei vaste reţele culturale prin 
intermediul revistei Newagero. 
 Tot Octavian Curpaş  îi ia un interviu poetei Lelia Mossora ca şi scriitoarei şi 
artistei Melania Cuc, redactor la rândul ei, la revista Newagero. 
 Stelian Ţurlea – publică un interviu cu academicianul Mircea Maliţa. 
 Nu lipsesc lansările de  carte – printre care: „George Roca – Lansare de carte la 
Bucureşti” – prezentare de Georgeta Resteman. 
 Victoriţa Duţu are la rândul său o contribuţie cu „Lansarea Volumului antologic 
<Izvoarele vieţii>”. 
 Nu putea lipsi din generic „Memorialul Artur Silvestri – cu numeroase evocări în 
pagini emoţionante, despre mentorul marii mişcări spirituale şi culturale internaţionale  
Asociaţia Română pentru Patrimoniu, numită în chip metaforic, „România Tainică”. 
 La rubrica de Poeme semnează atât scriitori consacraţi: Adrian Botez, Aurel 
Anghel, Cristian Neagu, Dan Lupescu, Daniela Voiculescu, Elena Armenescu, George 
Roca, Gheorghe Neagu, Ioana Stuparu, Victoria Milescu, dar şi cei care îşi exersează 
condeiul la Prima Verba. 
 O rubrică specială este destinată Prieteniilor literare, în care Florin Dochia ne 
aduce în memorie „Mari prietenii în corespondenţă; Andre Gide-Paul Valery  şi tot 
domnia sa evocă într-un text „Paris:  de trei ori Cioran” – figura filozofului sceptic de 
origine română, trăitor la Paris. 
 Rubrica de Proză  este  semnată de Elena Armenescu, Elena Buică, Elisabeta 
Iosif, Emil Bucureşteanu; Nuşa Ilisie, Victoriţa Duţu şi alţii. 
 Sunt evocate personalităţile universale de curând plecate dintre noi:  Artur 
Silvestri şi Andrei Vartic. 
 Reportajul despre „Arizona” – al Elenei Buică  aduce impresii personale şi 
fotografii inedite ale autoarei prin aceste părţi ale lumii iar George Roca scrie despre „3 
bihoreni pe acoperişul Europei”. 
 Nu e neglijată nici componenta spirituală, ca dimensiune a personalităţii umane 
şi aici semnează Elena Buică, Elisabeta Iosif şi Melania Cuc, în articole cu tematică 
pascală. 
 „Vocea Istoriei” se face auzită prin scrierile lui Dumitru Rădoi – care oferă  
„Simboluri şi datini traco-geto-dacice”; Victoria Bălescu semnează mai multe articole 
despre perioada regimului monarhic românesc şi despre faptul că trebuie să aducem 
„Veşnică cinstire eroilor neamului românesc”. 
 La Semnale editoriale   este prezentată revista „Pagini Româneşti din Noua 
Zeelandă”. 
 De remarcat înaltul profesionalism – aşa cum am mai amintit, prezent în paginile 
acestei revistei, prin ilustraţia fotografică şi grafică inedită, prin tehnoredactare  
adecvată, şi editare, muncă depusă de editorul on-line Constantin Vlaicu, redactor şi 
ziarist, membru al Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti din România,  care dă întreaga 
măsură a talentului, capacităţii şi dăruirii sale.  
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 O revistă interesantă, frumoasă,  limpede, bogată, adresată acelor aleşi care încă 
iubesc  Frumosul, Adevărul şi Arta, revistă ce se poate citi pe internet  la adresa 
www.cetatea-lui-bucur.com  - la fel de bine ca şi cele  pe suport clasic. 
 O încercare de a învinge cu toate mijloacele, inerţia instalată de ani de zile în 
conştiinţe, nepăsarea, angoasa din jur, care tind să de acapareze  mintea, inima şi 
simţurile. 
 Cu regretul că n-am putut aminti aici, decât câteva fulguraţii, şi cu scuzele de 
rigoare că nu i-am putut menţiona pe toţi colaboratorii şi semnatarii ocazionali ai 
paginilor, sperăm că tot am făcut ceva: v-am trezit interesul şi curiozitatea spre o 
lectură agreabilă, utilă,  spre informaţii de interes general şi special, în orice moment al 
vieţii voastre. 
 Fie ca ea să vă fie călăuză sigură spre adevărata Lumină care vine de la Cuvânt-
Logos-Hristos, acolo unde vom avea  fiecare, câte o rază anume, cu rol de candelă. 
 Sperăm ca revista „Cetatea lui Bucur” să continue la fel de bine şi să ajungă la 
cotele sublimului şi desăvârşirii artei şi literaturii care oglindesc, de fapt, sufletul de 
român, în orice ţară s-ar afla. Pentru că, dacă Dumnezeu pune un Început într-o 
Lucrare, tot El ne dă şi mijloacele pentru a continua şi duce la desăvârşire acea lucrare, 
spre slava Lui şi a noastră. 
 
 
 
17 octombrie 2009 
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MARGINALII  CU INSERŢII STĂNESCIENE 
 
 

POEZIA CA VIAŢĂ DINCOLO DE VIAŢĂ 
 

Dincolo de a fi o stare existenţială, un modus vivendi,  Poezia, ridicată la rang de 
virtute, pe treptele superioare ale afectivităţii, îşi lărgeşte aria de influenţă asupra 
tandemului creator-cititor, devenind Viaţa-de-dincolo-de-viaţă. De fapt, viaţa la care 
aspiră orice creator de Poezie. 

Nu întâmplător, poate, mi-am intitulat primul  volum dedicat lui Nichita 
Stănescu: „Dreptul la nemurire  sau Nichita, Azi” , întrucât, prin creaţia sa, poetul îşi 
câştigă acest drept, dăinuind spiritual peste veac, indiferent de areal şi epocă. 

„Cum a fost atunci,/ La fel va fi ATUNCI./ Nimic nu este altceva/ totul este totul./ 
Iar eu sunt Tu.” 

Iată cum se săvârşeşte acea contopire, empatie perfectă între cititor şi creatorul 
de Poezie. Ce am dorit eu cu aceste volume omagiale, trei la număr până în prezent? Nu 
să mă afirm la  „la umbra nucului în floare”. Nu, aşa cum s-a exprimat un ziarist, că 
dragostea prea mare înseamnă „fariseism”. Ci, cu tot dinadinsul, am dorit să scot în 
evidenţă imensul tezaur al limbii ştiute şi reinventate, atât de original, care a făcut din 
Nichita Stănescu un  lider  desăvârşit, urmat de mii de emuli, mai mult sau mai puţin 
inspiraţi, dar, animaţi de aceeaşi admiraţie şi preţuire pentru maestrul lor. 

Mai mult, am dorit să-l fac iubit şi pentru cei care nu-l cunoşteau şi iubeau din 
prejudecată, că Nichita este prea dificil de citit şi, mai ales, de recitat. Am vrut să 
dovedesc contrariul,  că el poate fi recitat admirabil şi poezia lui trebuie (re)descoperită 
cu fiecare volum, postum ori antum. L-am citat cu aldine, cu verzale, în bold şi Arial, în 
toate modurile posibile, într-o empatie perfectă, până când, mutatis mutandis,  aproape 
că mă confundam cu scrierile sale. 

Vestitul poet şi traducător din elină, îndeosebi al tragicilor greci dintre care, 
dramaturgia lui Euripide în întregime (19 piese cunoscute), Alexandru Miran, numea 
Poezia, într-o admirabilă carte a sa,  „Cetate de refugiu”.  

Şi într-adevăr, Poezia este un loc de scăpare, un „Turn al lui David”, un loc unde 
te simţi apărat, protejat, sigur de viaţă.  

Câţi nu şi-au tras Poezia pe trup şi pe suflet, ca un jerseu călduros şi răcoros, în 
aceeaşi măsură? „Senzaţia că nimic rău nu ţi se poate întâmpla./ Filigranat, jerseul 
Poeziei./  Precauţiile inutile,/ de vreme ce mâinile miros/ a salcâm, a merişor înflorit,/ a 
tuberoze…/ Nici un deznodământ/ din pricina ninsorii/ Nici un dezastru” – scriam eu 
mai demult într-un volum. 

Câţi nu şi-au făcut din Poezie un „Adăpost pentru Rugă”? 
O încercare  superbă de definire a Poeziei nichitastănesciană este aceasta: 
„Totul pentru a rezema/ ceea ce se află/ de ceea ce va fi.” 
Şi altăoară, spune: 
„Ca o pasăre disperată bătând/ în invizibilul şi durul geam/ aşa mi-am scufundat 

capul în apa dură/ şi invizibilă a cuvintelor.” 
Şi chiar panseul-definiţie: 
„O, voi prieteni,/ Poezia nu este lacrimă/ ea este însuşi plânsul./ Plânsul unui ochi 

nenăscut./ Lacrima ochiului celui care trebuia/ să fie frumos./ Lacrima ochiului/ celui care 
trebuia să fie fericit”. 

Iar la întrebarea: 
„Cum vedeţi Poezia, acum, faţă de celelalte arte?” Nichita a răspuns, aşa cum 

numai el putea să răspundă: „În chip amoros şi îmbrăţişător”. 
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În legătură cu creaţia poetică, Nichita spunea: „Nu se ştie cine respiră pe cine”. 
Chemând daimonul, muza sa, Nichita zicea: „Cine eşti tu,/ Cel care eşti,/ şi unde 

eşti,/ Când  nimic nu este?// M rog să fii,/ de mine însumi mă rog să fii./ Arată-te.” 
 Şi, uimirea, peste măsură, atunci când acesta vine ca un foc: „Vine focul, îţi zic. 
Vine focul./ Schimbă-te în cuvinte”. 
 Ori daimonul poetic soseşte în zbor precum o pasăre şi trebuie să-i simţi adierea 
aproape imperceptibilă: „Ca o pasăre Ibis,/ Ca o pasăre Ibis,/ Tocmai tu,/ tocmai tu…/ De 
ce tocmai tu?/ De ce tocmai tu?/ Ca o pasăre Ibis,/ Ca o pasăre Ibis?” 

 Nu e de mirare că, aflându-se permanent într-o stare de graţie, Nichita 
recunoaşte că-l devoră: „Leoaică tânără, iubirea”. „Mâinile mele sunt îndrăgostite,/ Vai, 
gura mea iubeşte!” 

Roadele acestei  iubiri – născătoare de pronie, sunt darul pe care ni l-a lăsat 
Nichita: 

„Cuvintele sunt pruncii mei/ pe care-i alăptăm/ cu viaţa noastră.” 
Şi într-adevăr, într-o continuă jertfă de sine, Nichita spune: 
„Ceea ce e unic el însuşi/ se doare pe sine.” Şi faptul că el e conştient de propria 

zidire, în face să rostească: „Ce nuntă, Doamne, împărată,/ Între ce ştiu şi ce se simte.” 
Iată cum, în cuvinte simple ca aerul şi apa, ca sângele trecând în artere şi vene, 

Nichita defineşte rostul Poetului: 
Ceea ce doresc să spun este că, eu încerc, şi am avut adeseori certitudinea că am 

şi reuşit, prin volumele omagiale Nichita Stănescu, s-i fac cunoscută opera, 
personalitatea, firea sa neasemuită. 

De aceea, vă îndemn, ca, de două ori pe an, cel puţin, într-o zi de sfârşit de martie 
şi în alta de miez de Indrea, 13 decembrie, când el s-a făcut pe sine stăpân şi rege pe 
planeta poeţilor, încununat cu lauri, încă din viaţă, la Struga, când a devenit Regele 
Poeziei, ori premiat cu Herder, să faceţi, iubiţi poeţi de pretutindeni, următorul lucru: 

„La moartea acestui/ prelung menestrel/ cazi tu în genunchi/ şi roagă-te.” 
Pentru că, prin creaţia sa, Nichita a recunoscut: „Încerc să pătrund,/ să mă 

adaug,/ să fiu.” 
Şi nu întâmplător, pentru că: „Născut dintr-un cuvânt/ îmi duc înţelesul/ într-o 

pustietate divină”. 
Nichita ne dă mărturie astăzi, că Poezia pe care şi-a tras-o jerseu peste suflet, i-a 

fost totul: şi azimă şi mamă şi tată şi iubită, prietenă, uneori asupritoare, scăldătoare în 
care se scufunda până-şi pierdea respiraţia, strună, arcuş, culoare, ţărână. 

Şi mai ales, Patrie. Patria lui, Poezia nu i-a zgâriat niciodată talpa. Nici limba 
numită duminică, pe care şi-a ales-o drept Patrie. 

De aceea, el spunea: „Aş minţi dacă aş spune/ că nu regret nimic,/ dar iar aş minţi/ 
dacă aş spune că regret ceva”. 

Iar întrebat fiind, de ce scrie, Nichita a răspuns: „De ce scriu? Pentru că/ Poezia 
este o lacrimă care/ plânge cu ochi!” 

Da, el a rămas pentru noi, chiar şi după cele 101 de anotimpuri scurse de când 
pribegeşte pe planeta poeţilor: „Oricând şi oriunde,/ naştere, zestre/ a lui A FI 
schimbându-se/ în ESTE”. 

Şi Nichita ne-a fost. Şi ne ESTE. Şi mai ales, NE VA FI. 
În căutarea lui, în aceste anotimpuri în care el s-a prefăcut din A FI ÎN este, eu 

mă întreb şi azi: „Unde eşti tu cel de/ atunci,/ unde fugi?” 
 
Galaţi, 31 martie 2009, 
de ziua lui Nichita Stănescu 
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NATURA – GRĂDINA SUFLETEASCĂ  A  FIECĂRUIA 

 
Fiecare om are grădina lui reală sau închipuită. Cine n-a avut-o sau n-a inventat-o, e un 
mare nefericit. Avem nevoie de grădini. Grădini sufleteşti unde să cultivăm flori 
proaspete şi pastelate: prietenia, iubirea, înţelegerea, compasiunea, celelalte virtuţi 
morale. 
 
Cu toţii credem că grădina noastră este neasemuită. Şi-n ea ne păstrăm comorile 
copilăriei, ale tinereţii, ale maturităţii şi ale senectuţii. Desigur,  fiecare vârstă are 
dimensiunile ei spirituale. Tinereţea, aspiraţia către înalt, flori limpezi şi puternic 
parfumate,  maturitatea – Înaltul – flori în plină vigoare,  senectutea – flori de amurg, 
învolburate-n ceţuri sinilii, curgând înspre toamnă, cu parfumuri vetuste, abia mai 
păstrând adierea zefirului. 
 
Tot în grădinile noastre sufleteşti poţi întâlni, pe lângă plante  şi arbori de toate speciile, 
şi mulţi prieteni dragi: albine, fluturi, libelule, arici, broscuţe, melcişori, mioare, şi un 
norod de bondari şi insecte minuscule care ne ţin hangul la joacă. 
 
O grădină este o fărâmă de Rai. Aici poţi face orice şi poţi invita pe oricine. Nu există 
limite de vârstă ori de  altă natură. Paradisul e tot o grădină. Grădina Genezei. Prima 
grădină a omului. Acolo unde strămoşii noştri dintâi se plimbau nestingheriţi, pe alei, se 
înfruptau de roadele şi parfumurile ei,  „în liniştea serii”, până într-o zi când s-a stricat 
echilibrul.   
 
Uneori, e atâta mireasmă-n grădină încât parcurgi ameţit, năucit de culoare şi de 
parfum, luminişurile, ascultând harpe de îngeri, alăute şi flaute măiestre,  şi, la umbra 
unei tufe de liliac îţi îngădui să visezi.  
 
În vis încap de toate: castele fermecate, piramide, croaziere pe mări şi oceane, zâne şi 
feţi frumoşi, nelipsiţii pitici şi vrăjitoare, gnomi, naiade, ondine. 
 
Paradisul aici, pe pământ nu e altundeva decât în sufletul nostru. Ca şi infernul. În 
suflet sălăşluiesc toate, în pace şi armonie, ori, dimpotrivă în tulburare şi  mlaştină. 
Trebuie ca între sentimente să existe o profundă empatie. Dacă echilibrul interior se 
strică, florile încep a se fana, se îngălbenesc rând pe rând, animalele părăsesc oaza de 
linişte şi verdeaţă, pustiul invadează spaţiul înghiţind totul. În scurt timp, totul se poate 
transforma într-o imensă întindere stearpă. 
 
În grădină se află cele mai dragi icoane: aceea a mamei, a tatălui, a persoanelor iubite. 
Dar, mai presus de toate, grădina e stăpânită de Maica Domnului. 
 
Grădinarul e un om dăruit, un artist, un artizan minunat care ştie să cultive, dar să şi 
aşeze măiestrit florile, una lângă alta, astfel ca să nu strice armonia. 
 
Poţi întâlni, desigur, şi spini în grădină. Scaieţii mov îşi fac şi ei datoria, împiedicând 
creşterea altor specii, sufocând plantele şi, de cele mai multe ori, înţepând mâna ori 
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piciorul care îi ating. Dar, în lumea lor, şi spinii pot fi îmblânziţi şi atunci devin tandri şi 
catifelaţi. 
 
Se mai întâlnesc şi seminţe de neghină amestecată printre boabele de grâu şi cele de mei, 
dar, cu răbdare, pot fi culese şi îndepărtate. 
 
Câte minunate specii nu are grădina mea! Fiindcă, desigur, este un colţ de rai o 
părticică din copilărie. E raiul verde de acasă, raiul sufletesc în care cresc magnolii şi 
orhidee, crini imperiali, lăcrămioare, panseluţe, bujori şi petunii… 
 
Grădina e plină de… muze, fiinţe înaripate care cântă, dansează, se joacă. 
Şi mai ales, e plină de îngeri. Cine sunt aceste personaje misterioase? Cutreieră 
întinderile ei nesfârşite şi vei afla. 
 
Flori mature ori numai lujeri abia iscaţi, îmbobociţi şi înrouraţi stau şi aşteaptă ochii 
nepământeşti ai zefirului care să-i frunzărească  şi să-i alinte. 
 
Ca să fii locuitor al grădinii fermecate, trebuie să  împlineşti câteva condiţii: candoare 
obligatorie, sinceritate absolută, suflet deschis înspre cardinalele puncte, lumină-n 
priviri, credinţă neţărmurită, speranţă înmugurind, zâmbet larg pe buze fremătânde, 
inimă  generoasă, ochi cât cuprinde zenitul, mâini care doresc să mângâie, braţe 
deschise spre  îmbrăţişare, glasul de catifea, paşi măsuraţi, statură potrivită. 
 
Dar, mai presus de toate acestea e necesar un ocean de iubire. Crezi că te poţi descurca? 
 
Şi dacă toate acestea fi-vor împlinite, şi tu vei putea fi un beneficiar al comorilor ei 
tainice, care nu se dezvăluie decât sufletelor curate. 
 
Şi curcubeul e un vechi locatar al grădinii de vis, doar că el apare după ploaia cea 
repede de vară. E ca un arc multicolor, alcătuit din lanuri de maci roşii, oleandri, 
garofiţe, violete, albăstrele, irişi şi straturi de viorele.   Stau perfect aliniate şi strânse 
unul în altul, aceste straturi arcuindu-se pastelat pe zarea  albastră, încât, te uimeşti că 
nu le poţi răsfira, fără să se strice armonia. 
 
Culorile pot curge una într-alta şi atunci se nasc nuanţe deosebite, flori smălţuite, 
bordate şi împestriţate. 
 
Noaptea grădina e înstelată, cad luminiţe în iarbă, e un peisaj mirific, clopoţei cristalini 
sună continuu, miresmele te îmbată. 
O grădină veşnic înflorită este semnul fast al divinităţii. Ea poate măsura veşnicia clipei. 
Inima Neprihănită a Maicii Domnului este o asemenea Grădină înflorită. 
 
Aici este un loc pregătit pentru fiecare din noi. Ea ne aşteaptă, ne invită pe toţi. E loc 
berechet, doar să ştii să afli portiţa deschisă. 
 
Eu am aflat acest loc într-un vis şi i-am adus cu mine pe toţi prietenii.  
 
Şi dacă vrei să vii cu mine, şi tu afla-vei un rost şi un adăpost de odihnă şi rugă. 
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Să adăstăm. Să nu pregetăm nici o clipă. Cât nu-i târziu, acordă-ţi o şansă. Poţi deveni 
locuitor cu acte în regulă, doar cu un buletin alb al încrederii. 
 
Dă-mi mâna şi lasă-te în voia paşilor. 
 
Scoate-ţi legătura  cenuşie de pe ochi şi un înger ne va conduce. 
 
El ne va fi punte, scară spre cer, reazem şi aripă. 
 
Haide, curaj… Intrarea e liberă! 
 
 
 
 

26 Florar, 2009 
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UN SCRIITOR CU SUFLETUL PE FAŢĂ: 
 

STANISLAV LACOMCHIN, „MOZAIC”, proză, versuri, dramaturgie, 
Editura SINTEZE, Galaţi, 2009 

 
 S-ar părea că nu există dileme, frământări creatoare, strădanii artistice 
chinuitoare pentru autorul de faţă. Scrisul pentru Stanislav Lacomchin este un joc 
amuzant, prilej de destindere, ocupaţie de vacanţă, de week-end ori de sărbătoare, când 
toată lumea e plecată la promenadă ori primeşte musafiri.  El  nu zăboveşte îndelung 
asupra paginii, chinuind plaivazul între dinţi şi transpirând abundent, aşa cum o fac alţi 
scriitori. 
 Autorului de faţă, condeiul i-o ia înainte, îi dă cu tifla, şi el se ţine după condei, 
abia prididind, cu sufletul la gură. Mai bine zis, cu sufletul pe faţă. E bine, e rău, cine 
ştie? Dar, în nici un caz, nu-şi ia scrisul în derîdere, în pofida unor subiecte amuzante, 
care şi-ar găsi foarte bine loc într-o antologie de umor. 
 Fie că scrie proză scurtă, poezie, teatru, proză ritmată, autorul este egal cu sine, 
de o sinceritate dezarmantă, cu mijloace simple de expresie dar cu trăire autentică şi cu 
un simţ al adevărului cât se poate de relevant. Transfigurate artistic, prozele acestui 
scriitor, tratează diferite subiecte, pornind de la banalul cotidian, până la fapte ieşite din 
comun, numite de el însuşi „spicuiri din viaţă”. 
 Stanislav Lacomchin se remarcă prin uşurinţa de a construi personaje şi 
dialoguri, pornind de la o intrigă simplă, aparent banală, dar care capătă pe parcurs, 
înţelesuri multiple, conducând acţiunea cu măiestrie şi har, până la finalul, care, nu de 
puţine ori se dovedeşte neaşteptat, paradoxal. Un „mozaic” de întâmplări  comune, ale 
unor oameni cât se poate de obişnuiţi în aparenţă, dar, a căror carismă se luminează 
treptat, pe măsură ce înaintezi în lectură, fiecare personaj dovedindu-şi specificitatea în 
câte o împrejurare-cheie, care constituie pretextul nuvelei. 
 O revedere  romantică între doi foşti iubiţi, pe coverta unui vapor, când amândoi 
constată cu surprindere şi nostalgie că viaţa a trecut pe lângă dânşii, fără să-şi consume 
actul incandescent care le-ar fi putut schimba destinul.  
 Un Don Juan urban, numit Mitică, găsindu-şi o parteneră pe măsura faimei lui: 
Didina; suntem în plin Caragiale; întâmplări nostime, pretexte după anecdote sau 
folclor umoristic, gen bancuri şi poante, încheagă un subiect facil şi amuzant, fără 
substrat psihologic. 
 O întâmplare având ca protagonişti o familie de artişti de circ, caractere 
remarcabile cum e cel al Martei şi al soţului ei, Allberto, săraci, oneşti şi demni în viaţa 
şi munca lor  - în contrast flagrant cu directorul circului Globus,  un anume Krauss, 
care-şi exercită dreptul de patron, iar când este refuzat, recurge la ameninţări şi la 
sancţiuni, ceea ce-i determină pe artişti să părăsească Circul, la fel de săraci precum au 
venit, dar demni în hotărârile lor. 
 Multe proze au ca eroi, artişti de teatru, de circ, muzicieni ori pictori. Teatrul e 
domeniul predilect al autorului pentru că el a trăit în lumea artei pe care a iubit-o cu 
pasiune şi dăruire, toată viaţa. 
 Născut la Galaţi, în 9 august 1930, autorul a fost actor semi-profesionist în trupa 
de teatru condusă de T.Mazilu, între anii 1952-1954,  iar mai apoi la clubul Salom 
Alehem, între anii 1959-1965. 
 Din 1969 până în 1986 a fost actor amator la Teatrul Nostru, condus de 
regretatul actor Lucian Temelie, unde a dat măsura adevăratului talent artistic, luând o 
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serie de premii, medalii de aur şi titlul de laureat între anii 1972-1885. Ca scriitor a 
debutat în cenaclul Casei de Cultură „Gheorghe Gheorghiu-Dej între 1952-1955 şi cel al 
Casei de cultură a sindicatelor între 1975-1985, ca şi cel al Casei Armatei, până în 1989. 
 Autorul a debutat în cotidianul Galaţiului şi în diverse alte reviste, dar şi în 
culegeri  de poezie şi proză editate pe plan local. Recent a publicat şi în regvistele on-line 
„Ecoul”; „Cărticica de copii”, ale ARP. 
 În creaţia nuvelistică, de o factură aparte, este proza „Geşeft”, având drept cadru 
ambiental un târg de provincie la începutul anilor ’50, cu atmosfera lui vetustă, 
parfumul  aproape uitat, dar cu un farmec aparte al târgurilor înţesate de negustori 
evrei, lume pestriţă. Stanislav Lacomchin creionează caractere admirabile, surprinse în 
anumite ipostaze ale existenţei lor: Sami – un negustor   evreu care vinde coloniale şi 
covrigi, intră într-un admirabil dialog cu un puşti isteţ care luptă cu viaţa; Ilie – foarte 
bine prins în nuvelă, un samsar cinstit şi generos. Gheşeftul pe care-l pun la cale cei doi 
este un prilej de a-şi arăta omenia şi frumuseţea caracterului. 
 Nuvela „Mogoşoaia” – cu o încărcătură de dramatism cu totul extraordinară, 
este un document autentic şi istoriseşte drama care a avut loc pe Dunăre, la Mila 80, 
lângă Cotul Pisicii, cu  vasul de călători care trecea Dunărea spre Dobrogea, vas intrat 
în coliziune cu o barjă  sub pavilion bulgăresc, impact care a avut ca deznodământ 
pierderea a câteva sute de vieţi omeneşti şi scufundarea vasului românesc, supravieţuind 
doar câţiva pasageri. Dovadă că moartea nu are ultimul cuvânt, este faptul că, un 
bărbat şi o femeie, afectaţi deopotrivă de pierderea partenerului de viaţă în acest 
nefericit accident, hotărăsc să-şi  unească destinele şi să meargă mai departe, formând 
un cuplu, în cele din urmă, fericit. 
 Tot istoria unui cuplu face obiectul nuvelei „Retro”, de data aceasta e vorba de 
doi colegi de teatru care se reîntâlnesc după zeci de ani şi în pofida diferenţei de vârstă, 
încheagă o relaţie afectivă. 
 Cât priveşte lirica, Stanislav Lacomchin păstrează canoanele poeziei clasice, iar 
paleta nuanţată a versurilor, cuprinde teme de dragoste, pasteluri, câteva poeme 
antirăzboinice! şi elegii, în care-şi proclamă iubirea pentru fiinţa pierdută. Versurile 
sunt simple transcripţii ale unor stări afective care-l stăpânesc şi pe care doreşte să le 
împărtăşească. Peste tot, romantismul este la el acasă. Multe poeme sunt retorice, în 
care autorul îşi pune multiple întrebări privind sensul existenţei pământeşti şi, mai ales, 
existenţa cerească. Există, desigur şi reversul întrebărilor, în poeme ca „Să nu mă-ntrebi 
de ce”, dar care, ascund întrebări şi dileme mai dureroase şi, de bună seamă, inutile. 
 Tristeţea, angoasa, nostalgia, suspinul, singurătatea şi chiar plânsul, răzbat în 
aproape toată lirica autorului. „Avertisment”; „Perla vieţii” – sunt poeme 
antirăzboinice care militează pentru sănătatea şi liniştea planetei.  
 „Fetiţa de sub felinar” – o poveste tristă, versificată, despre soarta unui copil 
sărman şi a prietenului ei, căţeluşul Lăbuş, răpuşi de frig într-o noapte geroasă de iarnă, 
are darul să emoţioneze cititorul până la lacrimi. De asemenea,  „Scrisoare de departe” 
– care evocă starea şi condiţia de imigrant care se confruntă clipă de clipă cu dorul de 
casă şi de toţi cei dragi, rămaşi în colţişorul de rai în care s-a născut. „Verigheta”; 
„Clepsidra”; „Zbucium”; „Nunta”; „Lacrimi” – sunt tot atâtea  crâmpeie dureroase din 
existenţa autorului, care şi-a pierdut fiinţa iubită.  
 A treia secvenţă a volumului, destul de consistent, cuprinzând aproape 450 de 
pagini,  este alcătuită din  două piese de teatru şi o scenetă versificată. 

„Un caz în familie” – evocă destinul trist al unui tânăr orb talentat violonist care, 
în cele din urmă îşi găseşte fericirea în persoana unei studente la Conservator, care-i 
împărtăşeşte sentimentele. 
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Intriga se ţese în jurul acestor două personaje, dar acţiunea se desfăşoară în 4 
acte, 7 tablouri, evocând starea unei familii mijlocii din a doua jumătate a veacului 
trecut, gen „Gaiţele” lui Al. Kiriţescu, având multe personaje, fiecare cu interesele sale. 

 Cea de-a doua piesă, „Stradivarius”, „în două acte  şi 4 sau 5 tablouri”, cu două 
finaluri, la alegerea regizorului, este o comedie spumoasă.  Întreaga acţiune se petrece 
într-un bufet de gară al unui oraş de provincie. Un artist amator, înfrigurat şi flămând, 
este gata să-şi vândă pe câţiva lei, pentru ceva de mâncare şi o sticlă de bere, vioara 
Stradivarius, moştenită de la bunicul său, celebru artist care a colindat lumea împreună 
cu – nu mai puţin celebrul Georges Boulanger. Aflăm şi povestea artistului Georges 
Boulanger, celebrul interpret de muzică de cafe-concert al secolului al XIX-lea, român 
de origine, care a colindat lumea cu vioara sa, câştigându-şi faima cu celebrele sale 
melodii, în cafenelele Parisului.  Două personaje suspecte, puse pe câştig, caută să 
profite de situaţie şi să cumpere vioara pe care Piţurcă o lăsase amanet la barman, pe 
nimic, pentru a o valorifica pe o sumă imensă. În cele din urmă, aceştia doi sunt 
demascaţi. Autorul lasă cititorului plăcerea de a construi un final pe măsura aşteptărilor 
fiecăruia. Tehnica autorului în aceste două piese este remarcabilă. El construieşte intrigi 
şi dialoguri cât se poate de naturale, cu marea artă a conversaţiei şi creionează  
caractere originale, care câştigă sufragiile auditoriului sau ale spectatorului, ori, 
dimpotrivă, stârnesc antipatie pe tot parcursul piesei. 
 În toată creaţia sa, pe o plajă de aproape 6 decenii, Stanislav Lacomchin s-a 
dovedit egal cu sine însuşi, un constructor destoinic la edificiul Cuvântului şi un 
scrupulos meşteşugar al intrigilor, care, fie în proză, fie în vers ori dramaturgie, 
îmblânzeşte şi conduce cuvintele ca pe nişte fiinţe, în pajiştea plină de flori înrourate a 
Limbii Române. 
 
 
3 IULIE 2009  
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PE DRUM DE VALURI 
 
 

NORY  BELLU, „În braţele Dunării”, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2008 
 
 
 Încă de la început, autoarea ne poartă pe „tulburătoarea muzică a valurilor”, 
într-o călătorie care nu ştim unde va duce. Ne luăm după urmele spumelor lăsate-n siaj, 
care nasc poveşti adevărate şi închipuite.  Suntem purtaţi de snopii de apă ai fluviului 
zbuciumat, într-un tumult dantelat de bănuţi scânteietori şi alunecăm lin, la prora unui 
vapor cursier, privind fascinaţi „măreţia apelor fremătând, pline de neastâmpăr” care 
ne atrag ca o vrajă. 
 Ce sirene, ce ştime vor ieşi la suprafaţă pentru a ne suci-răsuci inimile? Intrăm în 
joc, fascinaţi.  
 Autoarea relatează cu un farmec de neegalat şi o bogăţie metaforică rar întâlnită, 
călătoria pe ape a Ruxandrei, o tânără care stătea pe covertă pierdută în reverie. Ne 
împrumută visele, dorurile, amintirile ei care se amestecă năvalnic, cu ale noastre. 
 Cântecul apei estompează durerea, spală gândurile, limpezeşte mintea. Te 
scufunzi în această stare de oniro-luciditate,  cu toate simţurile parcă adormite. 
 În legănarea lui lină, de nălucă plutitoare, vaporul se îndreaptă spre digul în 
construcţie, pe imensul şantier din Insula Mare a Brăilei. 
 Avem de-a face aici cu magia valsului ce „se înălţa dintre valuri ca un nimb feeric 
de note vrăjite ce-o  învăluiau, în strania lor frumuseţe fără seamăn, vibrând intens pe 
coardele sufletului ei rătăcit.” 
 Este vorba de trimiterea la mit, la legende cu sirene sau cu Olandezul Zburător – 
procedeu întâlnit în prozele fantastice din toate timpurile şi, în literatura noastră, la 
nuvelele lui Cezar Petrescu. 
 Acţiune de mare amploare de la mijlocul secolului trecut, îndiguirea  care urma 
să se realizeze   în imensul şantier din Insula Mare a Brăilei, constituie cadrul în 
desfăşurarea acţiunii, având ca protagonistă pe tânăra Ruxy care va fi angajată ca 
tehniciană pe şantier. 
 O viaţă nouă, un oraş nou, speranţe noi. Ce-o va aştepta aici? Rămâne să 
descoperim, citind romanul, scris cu atâta  precizie a detaliului. 
 Pe fundalul acesta se desfăşoară dramele cotidiene ale personajelor principale. 
Ruxy, rămasă orfană şi crescută de doi părinţi vitregi, Pia, care urmează să devină 
mamă singură, din pricina prejudecăţilor. 
 Pe „drum de valuri”, două prietene se întâlnesc, hotărăsc  împreună asupra 
viitorului, îşi făuresc soarta, muncind şi visând în cântecul monoton al bătrânului fluviu 
care, e atât de înţelept, încât nu se mai miră de nimic. A văzut, a  auzit, atâtea destine 
desfăşurându-se prin faţa valurilor sale, uneori obosite… 
 Tot „pe drum de valuri” se naşte şi iubirea dintre Ruxy şi Flavian, ofiţer secund 
pe o navă de curse. 
 Dar să nu anticipăm. Să lăsăm firul povestirii să curgă nestingherit, ca şi 
minutele, orele, zilele, anii noştri… 
 O poveste romantică despre o epocă a marilor transformări, a marilor avânturi 
constructive şi creatoare. O epocă în care, unii şi-au găsit, iar alţii şi-au pierdut 
echilibrul. 
 Inserţii onirice în real, dau farmec aparte scriiturii. Povestitoarea ne devine 
prietenă, cunoştinţă veche, tăifăsuim cu ea, intrăm în dialog firesc, empatizăm, rezonăm. 
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Se creează acel feed-back atât de necesar treimii: autor-carte-cititor. Uneori, extremele 
îşi schimbă rolurile. Devii participant, scrii şi tu, împreună cu autoarea, istoria. Istoria 
unor vieţi contemporane. 
 Romanul,  foarte generos, cu 360 de pagini, structurat în 25 de capitole, are un 
stil descriptiv în care intriga se încheagă alene, o dată cu dezvăluirea personajelor 
principale. 
 O carte care merită citită. Dacă nu pentru altceva, măcar să ştim cum a fost, ce 
sacrificii enorme, ce jertfe au fost necesare, pentru a clădi lumea nouă. 
 Destine şi eroi. Jertfe, de care, se pare că noi am uitat, acum, când le avem pe 
toate, gata construite. Şi când venim furibunzi, să demolăm totul, fără a ne lua măsuri 
de precauţie şi fără a şti dacă mai putem pune ceva în loc. În urma noastră, doar 
ruinurile… 
 Şi mai ales când, gâlcevitori şi trufaşi, tindem să uităm ce a fost, fie bun ori mai 
puţin bun, în epoca recent trecută. 
 O cartea  care trezeşte amintiri,  conexiuni, astfel încât, te trezeşti a revendica, 
similitudini. Precum cercurile concentrice în apa în care ai aruncat o pietricică. Cercuri 
care se prefac în vălurele, atingând cu sunetul lor abia îngânat, coardele cele mai 
sensibile. 
 Apărută la Editura Pax Aura Mundi în 2008, cu o grafică excelentă, cartea   a 
fost  îngrijită de  regretata poetă, prozatoare, ilustratoare şi traducătoare Angela 
Cioltan Zainea.  Care a avut răbdarea, bunăvoinţa şi priceperea de a  o migăli şi a ne-o 
aşeza sub ochi, astăzi. Un dar postum venit din  Patria Îngerilor. 
  
28 martie 2009  
 
 
 
 
„Spectacolul poeziei – eveniment cu răsunet asurzitor în spaţiul danubian“ 

 
DUBLĂ LANSARE DE CARTE: MARIANA EFTIMIE KABBOUT, 
Trandafirul deşertului, roman, vol. I  şi Dincolo de Paradis – Beyond the 

Paradise, Editura Anamarol, 2008 

 

 
Spaţiul atât de divers şi pestriţ al culturii de azi ne invită, cu cele mai atractive oferte, 

tocmai pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne înscrie în dimensiunile confortabile ale 
clipei, care ne fuge printre degete. 

Este o stare de urgenţă creatoare şi inovatoare, care include şi dimensiunea spirituală. 
Ne grăbim, nu mai avem timp (chef, disponibilitate, deschidere) pentru graţia 
neasemuită a cuvântului scris care a fost înlocuit de civilizaţia sunetului şi a imaginii, 
cuvânt care se încadrează în amfiladele tăcerii, precum bulele de oxigen într-o clepsidră. 
Tăcere şi tihnă sufletească, pe cât de stenică, pe atât de rarisimă, care se armonizează 
foarte bine cu poezia citită, şoptită, ori numai auzită în surdină, în vacarmul  
insuportabil al vieţii. 
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În acest context, nu este de mirare că „Domniţa Poesia” nu se mai poate sprijini singură 
pe propriile picioare (metri!) – sintagme, metafore şi alte figuri de stil. 

Ea recheamă urgent alte graţii de-a dreapta, de-a stânga,  de-a mijlocul, care să o 
împingă (dacă nu cumva să o îmbrâncească!) la faţă de cortină, în lumina reflectoarelor.  

E lesne de înţeles că Poesiei îi stă bine pe un fundal sonor adecvat. Şi dacă acesta e 
rezonabil ca acustică, atunci cadrul e perfect, imaginaţia poate hălădui, pe urmele 
riguroase ale rimei, ale ritmului, ori să alerge liber, prin spaţii necunoscute, ca printr-o 
câmpie virgină, cu spicele până la brâu legănate, ademenite de şoaptele vântului. 

În definitiv, Clio şi Eutherpe au mers totdeauna mână-n mână. 

Ne-am obişnuit să facem de obicei, din orice fapt – un eveniment mediatizat, un 
spectacol, un show, un prilej de ieşire la rampă în lumina, de cele mai multe ori, 
orbitoare a reflectoarelor, a spoturilor sau a flash-bach-urilor colorate şi ameţitoare, 
care-ţi obosesc în cele din urmă privirile, mintea şi sufletul. Şi, desigur, fiecare din noi îşi 
alege lumina cea mai favorabilă care să-i reflecte cât mai bine ţinuta, fizionomia, 
zâmbetul afişat, gesturile îndelung studiate cu mult timp înainte. 

Până aici nimic nou. Fiecare are dreptul la propria imagine pe care şi-o construieşte aşa 
cum vrea, în mica-marea sa clipă de glorie. Şi e bine când poezia intră intempestiv, prin 
uşi, ferestre, acoperiş, prin subsoluri, în domeniile conexe ale artei, căutând să se 
armonizeze şi să ofere împreună confortul sufletesc de care omul contemporan are 
nevoie. E de dorit să nu distoneze însă cu acestea. 

Am asistat duminică, 21 septembrie 2008, în ziua echinocţiului de toamnă, la Liceul de 
Artă „Dimitrie Cuclin” din  Galaţi la un spectacol de poezie (cu antren, muzică, dans şi 
multe postere). Un veritabil show care s-a dorit a fi şi de poezie. Şi, în parte, a reuşit. 

Pentru că protagonista (artista!), Mariana Eftimie Kabbout, spectaculoasă şi 
spectaculară în acelaşi timp, ştiind să-şi regizeze cu măiestrie orice mişcare, orice vorbă, 
orice gând, orice tresărire de inimă, a oferit auditoriului un veritabil act artistic din 
care, bineînţeles n-au lipsit: decorul, florile, recuzita, sonorizarea pe calculator, dansul 
tematic, felicitările, masa şi darul, din belşug, posterele uriaşe, aproape ca la o campanie 
electorală, invitaţiile tip carte poştală şi, nu în ultimul rând, dar mai discretă, aşa cum îi 
stă bine, poezia, scrisă, recitată, declamată, cântată, dansată, horită, îngânată, 
parfumată şi înflorată. Şi, desigur, îmbrăcată în straie cât mai sclipitoare. 

Poate că în cenuşiul cotidian, oamenii au nevoie de o pată de culoare. Sau de cât mai 
multe pete de culori. N-au lipsit. De la cântecele indiene, interpretate cu sensibilitate de 
Naliny, la cântecul ingenuu al micuţei interprete care a încântat pur şi simplu auditoriul 
cu un cântec despre îngeri. Şi de aici, saltul calitativ la superbul recital al solistului 
profesionist Theodor Munteanu care ne-a oferit un micro concert cu un potpuriu din 
cele mai vechi şi mai îndrăgite şlagăre ale domniei sale: Prietenia; Violete pentru fete; 
grecescul Maria me kalitera, până la nostalgicele cântări de altădată care au încălzit 
inimile celor prezenţi, de o anumită vârstă, deşi, tinerii, au început să iasă din sală in 
corpore, cu o totală lipsă de tact, vădind carenţe de educaţie. 
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Aşadar, belşug de straie scumpe, bijuterii, belşug de flori, şampanie, torturi cu artificii, 
antren. O sărbătoare. A cărţii? 

Nu s-a vorbit nimic despre cărţile care trebuiau să fie lansate (la apă, în aer?) S-a 
interpretat pe scenă, live ori play back, cu sonorizare, de cele mai multe ori agresivă, 
dar, în ansamblu, lumea a avut parte de un show, de un pătrăţel de tort şi de un fund de 
pahar de şampanie scumpă. OK. 

Dar, mă tot întrebam, asistând la acest spectacol, pe unde s-o fi rătăcind Poesia?  

Pe sub faldurii dansatoarelor, – admirabile şi talentate eleve ale Liceului de Artă 
Dimitrie Cuclin, de la clasa de Coregrafie? 

În inflexiunile indiene ale cântăreţei gălăţene; în vocea tandră, uşor voalată, frumos 
timbrată, cu ambitus larg şi cu impostaţie naturală a solistului Tedi Munteanu, care are 
o imensă priză la public, mai puţin la tineri? 

Dar ce anume are priză la tineri, de fapt?  

Ori poate în hora-sârba încinse pe scenă, căci românului, îndeobşte, îi place să petreacă 
şi în orice moment poate încinge o horă? 

În imensele buchete multicolore şi aranjamente artistice care-şi strigau de la rampă 
nevoia de puritate? 

În toate acestea şi în sunetul strident al sintetizatoarelor, căci, muzica pe calculator e la 
mare căutare! 

Personal, sunt adepta unor altfel de lecturi publice. Mai intime, mai persuasive şi  cu 
mai multă atingere pe suflet. 

Poezia, da, are nevoie de spaţiul ei de meditaţie pentru a fi îngurgitată. Ea nu mai poate 
fi zbierată pe stadioane, la megafon, în holuri,  supermarket-uri ori hale imense. Şi nici 
pusă pe calculator, nu prea are farmec. Cu cât sună mai tare, cu atât pătrunde în suflet 
mai puţin. Locul ei e într-o bibliotecă, într-o sală de lectură, între cei care, cu adevărat o 
iubesc şi o respectă. 

În trend nu pot ajunge decât ecourile ei asurzitoare, din care nu te alegi cu nimic. Sau 
poate, da, cu o pătrăţică e tort, cu un fursec şi cu o gură de şampanie. 

O gură de linişte şi una de romantism, ar fi fost suficient. O tăcere pioasă pentru a fi 
oficiată, precum liturghia la Sfântul Altar. Şi apoi, cu adevărat, te poţi împărtăşi din ea 
cu smerenie. Şi ea va rămâne apoi în tine, în starea ei de graţie, creându-ţi acea 
binefacere spirituală de care ai, cu adevărat nevoie.  

Varieteul poţi să-l vezi la Teatrul Muzical „Nae Leonard” cu tot tacâmul; orchestră, 
balet modern, solişti, momente vesele. Mă aşteptam să văd şi câteva , numere de 
prestidigitaţie. 

Dar, să facem o mică precizare, ca să nu confundăm lucrurile.  
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Da, Mariana Eftimie Kabbout scrie versuri de dragoste. Toată lumea e de acord cu asta. 
Câţi nu scriu? Dar câţi, în acelaşi timp, ştiu să iasă la înaintare, cu CD-uri, DVD-uri,  
numeroase siteuri literare, cu Audio-buck, cu harfe şi alăute ori chiar în sunet de 
trâmbiţe şi de alămuri? Câţi ştiu, din poeţi să-şi vândă marfa? 

„Marfa” – ce urât sună! 

Pentru că poezia n-a fost niciodată o marfă. O transformăm noi în marfă. 

Ea este o stare de graţie prin excelenţă şi aşa trebuie să rămână: o stare de spirit. O clipă 
de graţie care tinde să rămână nemuritoare. Clipă care vrea să se înveşnicească. Şi acea 
clipă de graţie trebuie creată, aşteptată, întâmpinată cu mare smerenie, ca pe un 
miracol, ca pe Mysterion, atunci când ne vizitează. 

Cine o percepe astfel, ferice de dânsul! 

Marea mea nefericire este că n-am putut reţine nici măcar un vers din câte s-au 
declamat pe scenă. Oricâte străduinţe şi-au dat organizatorii şi, mai ales, editoarea 
acestor volume, distinsa doamnă Rodica Elena Lupu, venită special pentru a treia oară, 
după propria mărturisire, din Bucureşti ca să o ”lanseze” pe Mariana Eftimie Kabbout. 
Intenţie cât se poate de lăudabilă, de altfel, ca şi aceea de a o invita tot de trei ori la 
DDTV la emisiunea Doamnei Luchi Marinescu, pentru a-i prezenta volumele.  

Despre cel de-al doilea volum s-a păstrat tăcere mormântată, ca-n deşert unde se aude 
doar vântul spulberând dunele de nisip. 

Dar tare, tare mi-ar fi plăcut să am parte, ca să iau cu mine acasă, „Dincolo de Paradis”, 
sau măcar în preajmă, la marginea Paradisului meu intim, fie şi un vers, necum o strofă 
sau măcar un titlul de poezie. Poate altă dată. Cine ştie? 

Dacă voi mai fi invitată.  Dar am motive serioase să mă îndoiesc. De aceea, nu-mi 
rămâne decât să mă aplec asupra volumelor, în intimitatea căminului meu şi să-mi creez 
Starea de Rai la care râvnesc, atunci când am în mâini o carte de Poezie. 

Despre valoarea lor, rămâne să mă pronunţ după lectură. Dacă cineva îmi va cere 
părerea. Dar cine să aibă nevoie de părerea unei simple cititoare, care nici măcar nu 
dansează o sârbă pe scenă, alături de  protagonişti? 

Oricum, Mariana Eftimie Kabbout rămâne pentru mine, o fată drăguţă, elegantă, care 
atrage simpatia din primul moment, pentru că degajă un farmec aparte. Şi de ce nu? 
Poate fi ea însăşi poezia ori muza multor iubitori de spectacole. Fără să se mai 
străduiască atât. Pur şi simplu. Galaţi, 4 octombrie 2008  
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POEME LA CUMPĂNA CERULUI CU ŢĂRÂNA -  
OLGA ALEXANDRA DIACONU – „Zbor de dragoste târzie” Scrisori înflorite, Poezii, 

Editura Semănătorul, 2008 

 

 
„ Zbor de dragoste târzie” – un titlu edificator – reprezentând aspiraţia omului spre 

Înalt,  aspiraţie care, numai prin Dragoste se poate înfăptui. Subtitlul: Scrisori înflorite 
aduce şi el o adiere de parfum discret şi vivificator, deşi  nu este în sintonie cu dragostea 

târzie, ori, poate, tocmai în credinţa că dragostea poate înflori la  orice vârstă. 

Se pare că zbuciumul lăuntric din volumele anterioare ale Olgăi Alexandra Diaconu: 
Ochiul de veghe, Dreptul la nemurire, Lumina de pe Munte, Năstrapa  nevăzută) s-a 
domolit şi, în fine, Liniştea  a pus stăpânire pe suflet.  Şi în titlurile volumelor de mai sus 
răzbate aspiraţia către sublimitatea divină, care se produce pe Treptele Luminii 
Taborice, până la cufundarea în alb, învăluirea în „năstrapa nevăzută”. 

Poeta nu-şi mai revendică victoria în lupta cu Timpul,  cu vremelnicia, cu nemurirea, 
nici măcar cu inerţia, ci lasă apele calme ale Luminii să o invadeze blând şi definitiv. 
Această scufundare în alb e benefică, e stenică, e mântuitoare. 

Predomină, în această nouă selecţie, Pacea şi Înţelepciunea dobândite şi izvorâte din 
credinţă. Aspiraţia către Lumină: „Un văl tandru de lumină/ Mă-nfăşoară şi mă-nchină” 
– („Năstrapa nevăzută”) – o conduce pe autoare la înălţimea Crucii de unde poate 
contempla viaţa lumii, spectacolul terestru, dar şi pe cel înconjurător, al înălţimilor la 
care speră să ajungă. 

Poeta îşi gradează emoţiile iar însuşirea condiţiei sale de creatură din poemul ce 
deschide ciclul, „Sunt Eva şi mănânc un măr” ne conduce cu gândul la  primele pagini 
din Geneză, la rostul omului creat care, fără iubire nu poate fi întreg. Doar dragostea îl 
întregeşte şi-l edifică. 

Trebuie spus de la bun început, că Olga Alexandra Diaconu manifestă mare dexteritate 
în alcătuirea versului liber. Nu însă şi în cel  clasic, unde există unele ezitări prozodice, 
ruperi de ritm şi de măsură care nu impietează, cu toate acestea, mesajul poetic. 

„Sunt doar deschidere/şi-o lumină tresaltă în mine/semn pentru drum” – afirmă poeta în 
poemul „Azi, un strigăt neauzit”. Şi continuă: 

„Am sufletul transparent/ de iubire/ şi păsările se rotesc/ atât de sus, /parc-ar scrie cu 
aripile/gând înflorit spre tine dus// Simt un avânt de sevă/ în mine,/ devin copac,/nici 
rădăcina nu se mai ţine –/ vreau să m-apleci/ peste margine/ şi-n noaptea asta,/ chiar fără 
tine,/tot am să ard.” („Azi, un strigăt neauzit”).  

Renaşterea ciclică a naturii înseamnă pentru poetă şi o renaştere spirituală şi, odată cu 
înflorirea caisului, se produce şi reînflorirea speranţei şi a iubirii în suflet: 
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„şi-acuma simt un zvâcnet/ ancestral/ de parc-aş fi pătrunsă de iubire// Sunt creangă 
înflorită/ în ascuns/ şi mâna în neştire/ îţi mângâie/ conturul străveziu / şi luminat” („Azi 
am văzut primul pom înflorit”). 

Deşi declară nonşalant:  „Sunt primăvară ajunsă-n toamna vieţii”, poeta nu se sfieşte să 
mărturisească: „Dă buzna viaţa-n mine de o vreme” şi, pe nebănuite, „Păşesc pe stradă/ şi 
nu ştiu/ în taină/ cine îmi leagănă lin paşii/ şi cine mi-i repede-n graba zilei” („Dă buzna 
viaţa-n mine de o vreme”). 

Impetuos, aşa cum vin unele trăiri amânate nepermis de mult,  poeta simte cum munţi 
de iubire se caţără pe sufletul său : „Astăzi/ pe frunte mi-am pus/ o coroană ascunsă –/de 
zboruri albastre de păsări/ mă las pătrunsă// Nici nu mai ştiu/ cum e mersul pe stradă,/ 
parcă plutesc/ şi-am auzit/ că toţi vor să vadă/ cum înfloresc”(„Se caţără munţii pe sufletul 
meu”). 

Şoaptele aceste iubiri binecuvântate,  sunt adiere de Duh Sfânt care, abia atinge făptura, 
astfel încât, şi depărtarea devine apropiere tainică: „Blândă binecuvântare/ depărtarea 
ta,/ mai apropiată decât/ dacă m-ai ţine de mână”, („Îţi simt depărtarea”). 

Percepută astfel, iubirea capătă dimensiuni cosmice. În macro univers, sufletele 
hălăduiesc libere şi nu le ajunge cerul ca să se cuprindă într-un iureş nemaivăzut: „Nu 
cred că mi-ajunge Pământul/  nici Cerul/  să te cuprind/  şi-atunci/  te-nchid în sufletul 
meu/ te fac prizonierul/ ce piere iubind” („Nu cred că-mi ajunge pământul”). 

Dar cine poate pătrunde cu adevărat, dimensiunea cosmică a sufletului omenesc? 

La graniţa dintre luciditate şi starea onirică, unde pătrunzi, aşa cum ai zbura peste 
suprafaţa pământului, poeta găseşte soluţia : „Mă fac subţire/ străvezie/ şi plutesc,/ 
pătrund în vis/  cum aş pătrunde-n moarte/ şi sunt mai trează/  ca-n lumina zilei/ şi-n clipă-
aduc/ departele, aproape” („Simt cum mă cuprinde Pacea”). 

Starea de vis îi este propice autoarei, pentru că: „în vis/  e totul adevăr” („Simt cum mă 
cuprinde Pacea”). 

Şi, în această stare, poeta poate spune cu deplin temei: „O armonie devin/ când, de tine 
sorbită,/  mi-e sufletul plin/ Ca-ntr-o simfonie/  mă las pătrunsă/ mereu de-o melodie/ tot 
mai ascunsă” („O armonie devin”). 

Deşi aceste stări sunt genuine, există o stereotipie de limbaj, anumite şabloane şi locuri 
comune de care autoarea trebuie să se ferească. 

Ideea conducătoare este aspiraţia spre Cer, spre sublim, trăirea pe alte coordonate, 
accesibile doar aleşilor. O sinceritate aproape înduioşătoare şi dorinţa expresă de a 
împărtăşi din trăirile sale de acum, sunt coordonatele urmărite de autoare în demersul 
său poetic. 

Uneori, uimită de atâta putere de trăire, poeta parcă ar dori să strângă tezaurul şi să-l 
păstreze pentru persoana destinată. „Atâta har ceresc/ mi se revarsă/ în suflet/ când prin 
clipe te-ntâlnesc/ că nu mă-ncape/ infinitul spaţiu/ cu-adânci primordii/ să ţi-l dăruiesc” 
(„Atâta har ceresc”). 
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Iată ce frumos şi îndrăzneţ gând şi năzuinţă: „Viaţa mi-o spăl cu Dumnezeu”:„Apa mă 
mângâie/ când m-atinge/ viaţa să mi-o spăl cu Dumnezeu”(„Chipul tău”). 

La această stare de graţie, participă toate elementele naturii. Nu e de mirare, aşadar, că 
autoarea îşi caută cerul în sine  şi, adeseori, simte că îl poartă în suflet, oglindit în 
lumina ochilor persoanei iubite. „Atâta vrăjită putere/ poţi să ascunzi/ doar cu lumina din 
ochi/ când mă pătrunzi!// Nici nu ştiam/ că port în mine cerul/ cu toate lumile” (Nu ştiam 
că port în mine cerul”). 

Mai mult decât atât, poeta vrea să-şi conducă iubitul în „Cerul de purpură”, acolo unde 
poezia „are tronul regal”. Acolo, ea îl asigură că: „Vei lăsa poezia să curgă/cu fiecare 
cuvânt” („Ca omul din vis). 

Purtătoarea unui tezaur de imaginaţie transpusă-n cuvinte, ea joacă aici rolul de 
însoţitoare pe căile cosmice, dar şi ademenitoare, precum nimfa Circe, pe tărâmuri greu 
accesibile. 

Este ciudat faptul că, poeta, ajunsă la intensitatea iubirii de acum, dovedeşte o 
înţelepciune nesperată care o ajută să treacă şi prin momentele mai neguroase. Astfel 
încât, chiar dacă: „Azi cerul nu-i albastru,/  dar am soare-n suflet/ numai cât mă gândesc 
că exişti// Nici hainele nu le mai simt pe mine,/ nici copacii nu mai sunt trişti/  Trupul se-
nalţă şi mă mir/ că tălpile se mai ating de pământ// Sunt numai trăire, depărtată de gând” 
(„Azi cerul nu-i albastru”).  

Aproape stăpân pe univers  te face iubirea, astfel că: „tot universul intră-n mine 

şi la picioare mi se culcă// O muzică nebănuită/  trezeşte-n mine glasul tău –/ îţi simt toată 
fiinţa-n voce/  cum cântă-ascuns, ca un Orfeu” („Nu pot să-ţi spun”). 

Toate acestea trezesc ritmuri cosmice, demult adormite şi sufletul rezonează pe măsură: 
„S-au trezit ritmuri cosmice/ în mine/  ce erau adormite de demult/ şi mă ţin trează/ cu a lor 
beţie/  cu Holderlin de mână/ în tumult” („S-au trezit ritmuri cosmice”). 

Este cel puţin lucru de mirare că iubirea are, pentru Olga Alexandra Diaconu doar o 
singură dimensiune: aceea  a fericirii şi a împlinirii. Însă, ştim că iubirea îmbracă cele 
mai neaşteptate nuanţe şi aspecte, un întreg cortegiu de suferinţe şi îndoieli, de trădări şi 
de tristeţi şi dezamăgiri. Iubirea nu poate fi  întreagă decât doar cu aceste ingrediente, 
nelipsite din substanţa ei inefabilă.  Poeta are curajul să spună că poate supune spaţiul şi 
timpul, într-un arc voltaic iscat de acest nobil sentiment: „Simţirea mea/  un arc e peste 
timp/ şi peste spaţiul/ ce nu se supune/ dorinţei mele / de-a ne regăsi/ şi într-un punct să 
poată/ să ne-adune”(„Am vrut”). 

Un foarte frumos poem de iubire în care pământescul se împleteşte armonios cu cerescul 
este : „Doamne, cum îmi tremură sufletul!” şi o redăm aici integral pentru frumuseţea ei: 
„Doamne, cum îmi tremură sufletul! -/ suntem ca două seminţe/ care-ncolţesc/ vârându-şi 
aripile/ una în alta/ de-atâta avânt//  Doamne, ninge polen/ de Duh Sfânt/ peste frunţile 
noastre/ să ne fim unul altuia cuib,/  fă-ne din suflete sfori/ tot mai albastre//Aşa, căţăraţi/ 
pe sârmele telegrafului Tău/  vom deveni transparenţi/  să-ţi poţi oglindi chipul de 
Dumnezeu”. 
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Se pare că Olgăi Alexandra Diaconu iubirea îi este de ajuns ca să trăiască şi nu mai cere 
nimic altceva, pentru că, firesc, din iubire decurg toate: „Dacă numai iubirea ar fi/ să ne 
legene,/ ar creşte spicele/ singure-n câmp -/ le-ar uda păsări/  cu boabe de rouă/ rotite de 
vânt// Dacă numai iubirea /ar fi să ne legene,/ pleava ar zbura singură / deasupra spicelor/ 
şi-am simţi cai/  cum se supun bicelor/ pe sub veşmânt// Dacă numai iubirea ţi-ar lumina 
chipul,/  nici n-ai mai fi –/ ai fi un nor/ alb de lumină/ printre stihii.” („Dacă numai 
iubirea”. 

Poeta este privilegiată şi hăruită pentru că ea vede „vulturi de lumină” zburând în 
Înalturi , care o cheamă şi o îndeamnă la zbor („Am văzut iar vultur de lumină”). 

Iată de ce, ea poate spune cu deplin temei: „Sunt doar o lumină/ doar avânt -/  

port numai veşmântul de iubire/ şi sunt legănare de pământ” („Creştetul mi s-a golit de 
gânduri”). 

În aceste circumstanţe neobişnuite, nu e de mirare că autoarea spune: „Sunt o ardere de 
foc nestins –/  caier albăstrui şi suitor –/ şi mă mistuie un dor aprins/ de-a mă arde-n caier, 
ca fuior.” („Nu mai vreau să ştiu cât este ora”). 

Iar altundeva: „Sunt numai un vis –/ lumea se tot pierde-n jurul meu/ Nici nu vreau 
aproape să îmi fii,/ stai departe/ ca să-mi fii ecou.” („Nu vreau să ştiu”). 

Iubirea o învăluie ca pe un cocon şi o protejează până la prefacerea în floare de lumină 
multicoloră. Însă, uneori, cad peste umeri nori grei şi cerul se întunecă. Atunci, spune 
poeta în poezia cu acelaşi titlu: „Azi îmi plânge Dumnezeu în palmă”. 

Această stare nu ţine însă multă vreme, pentru că: „Niciodată târziul nu-i prea târziu,/ 
nu, niciodată/ nu ne vom pierde/ unul de altul –/  zarea e liberă/  pentru cei ce-s sortiţi/să 
se-mprejmuie” („Răstălmăcind adormitele-mi zodii”). 

Uneori, discursul poetic este esenţializat  într-o respirare de gând, în spirit de haiku: 
„Trează/ de iubire,/ ţin frâiele bolţii/ cu inima” („Am pierdut din minte scrisoare”). 

Faţă de textele descriptive, într-un limbaj despodobit de mijloace artistice fără 
rafinamente de limbaj, aceste respirări sunt  benefice. 

Dincolo de unele stângăcii stilistice şi nedelicateţi de limbaj, aşa înţelege Olga Alexandra 
să-şi cânte, să-şi strige, să-şi trăiască iubirea-n Cuvânt, sperând în felul acesta să o 
înveşnicească. 

O poetă care-şi încearcă lira pe două strune: Dumnezeu şi iubirea. De fapt, pe una 
singură, pentru că Dumnezeu este Iubire. 

Iubirea care iluminează, înalţă, susţine aripile, cheamă, zideşte, apără, mântuieşte. 

O astfel de iubire, eliberată de patimi şi de voluptăţi, aşează pe frunte o aură distinctă, şi 
aici pe pământ, face viaţa cât de cât suportabilă. 

Iubirii îi sunt închinate aceste versuri frumoase, binecuvântate de har, stenice. 
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Calitatea morală a demersului său liric, emoţia estetică, realizarea artistică, dăruirea şi 
râvna de a ne aduce sub ochi şi în suflet, un bucheţel de  scrisori înflorite, care pot fi 
oferite oricui, sunt meritorii şi trebuie receptate ca atare. 
 

Galaţi, 20 februarie 2009 
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  DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A POEZIEI:  
 

Interviu cu poeta si publicista ANGELA BACIU 
 

Realizat de Cezarina Adamescu in exclusivitate pentru Revista “Agero” 
 
1. C.A.: Vă mulţumim că aţi răspuns invitaţiei noastre, într-o zi atât de specială pentru Dvs.  
Având în vedere ceea ce însemnaţi pentru cultura română şi pentru literatură, în special, 
opinia Dvs. are un mare impact şi sper să-şi găsească rezonanţa cuvenită, în mintea, nu 
numai a cititorilor, dar şi a confraţilor. 
A.B.- Va multumesc foarte mult pentru onoarea de a raspunde unui interviu pentru 
“Agero”, este o revista de suflet, citita in toata lumea care merita toate aprecierile. 
 
2. C.A.:  Iubită colegă, aveţi o activitate atât de bogată şi diversificată, în care intră, nu 
numai afirmarea Dvs. ca poetă, scriitoare şi publicistă, dar şi promovarea culturii 
româneşti în ţară şi  în lume,  pentru început, o întrebare firească, pentru acomodare: când 
mai aveţi vreme şi pentru Dvs.? 
A.B. – Este o vorba: nu timpul trece, ci noi trecem prin timp, daca ne bucuram de 
fiecare clipa si ne pretuim, sigur inseamna ca mai avem timp si pentru noi. 
 
3. C.A. : Suntem în  Ziua Internaţională a Poeziei, cum v-ati petrecut aceasta zi si…ce 
inseamna poezia pentru Dvs.? 
A.B. – Cu bucurie am raspuns invitatiilor de a sustine cateva lecturi publice, 
intotdeauna ma bucura enorm intalnirea cu publicul cititor.  
Pentru mine, am mai spus acest lucru, poezia inseamna totul: fericire, implinire, clipa, 
chiar…la un moment dat, a insemnat salvarea mea in fata durerii, a tristetii, a mortii,voi 
detaila putin mai tarziu acest subiect. 
 
4. C.A. : Colaboraţi la numeroase pagini Web şi site-uri culturale. Credeţi că această 
modalitate de comunicare este mai accesibilă cititorului de rând sau rămâneţi la ideea 
cărţii pe suport clasic? 
A.B.- Colaborez cu mare bucurie atat pentru revistele scrise, cat si pentru cele de pe 
internet. Sigur ca fac parte din categoria scriitorilor care raman la ideea cartii pe suport 
clasic, este un sentiment minunat atunci cand simti copertile cartilor, mirosul paginilor, 
cerneala din tipografie, nimic nu poate inlocui aceste stari.  
Omul si cartea - este o legatura stransa, sa stai la birou sau in locul de citit, cu cartea in 
fata, calculatorul nu-ti ofera aceste stari. Desigur, suntem in era calculatoarelor, avem 
nevoie de informatie, se pare ca nu mai avem vreme de studiu intr-o biblioteca sau alta 
institutie,”timpul nu mai are rabdare cu noi”, avem nevoie sa fim mereu conectati la zi, 
sa primim informatia “la cald” cum se zice, de aceea nu sunt impotriva informaticii, 
avem nevoie de ea, doar ca nu trebuie sa ne desprindem de sentiment.Sa nu ne lasam 
condusi de raceala tehnicii.  
Purtam mai demult o discutie cu un scriitor trecut de o anumita varsta si imi spunea ca 
nu poate sa se adapteze noilor vremuri, textele scriindu-le pe hartie cu stiloul, si nu cu 
…ajutorul calculatorului. Poate veti  rade, dar….si eu sunt asa, utilizez internetul, vreau 
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sa fiu informata, dar…de scris …bucuria cea mai mare mi-o ofera coala de hartie, 
momentul meu fata in fata cu ea, atat.  
Intr-adevar, aceasta modalitate de a publica pe internet este o forma mai accesibila 
cititorului si,cred, cititorului tanar, si ar trebui pe undeva sa intelegem acest lucru. Daca 
tinerii nu mai au vreme sa vina intr-o librarie (si cat de putine librarii au mai  
      - 2-  
ramas azi!), sau intr-o biblioteca, atunci ar trebui sa intelegem ca,noi scriitorii, suntem 
cititi on line, sau, daca asa sunt vremurile, sa iesim chiar in intampinarea  cititorului 
pe strada, sau in alte locuri. 
 
C.A.: Consideraţi literatura ca destin sau ca întâmplare în viaţa Dvs.? 
A.B. – Cred ca acesta e destinul meu, nimic nu e intamplator pe lume, fiecare gest, 
hotarare, stare, oamenii pe care ii cunoastem, nimic nu este intamplator. Sunt momente 
in viata noastra cand ne intrebam ce ar fi fost daca am fi avut alt destin, am fi locuit in 
alt oras, alta meserie, alta iubire, alta…dar, atunci cand iti recunosti destinul si te 
bucuri pentru ce ai primit in viata asta, cu bune si rele, ar trebui sa-ti accepti destinul si 
sa faci in asa fel incat tot ce faci…sa se vada, sa lasi ceva in urma ta. 
 
C.A. Criticul Laurentiu Ulici spunea despre dvs.”ca urma pe care o lasati…se vede”. 
A.B. – Despre acest lucru vorbeam, indiferent de destinul pe care ti l-ai ales, trebuie sa 
faci lucruri bune, sa duci pana la capat orice iti propui, si sa stii ca prin actiunile tale 
poate alti oameni ar avea ceva de invatat. 
 
            C.A.: Aveţi un număr respectabil de cărţi şi o activitate publicistică foarte bogată în 
diverse reviste şi ziare. Credeţi că ar fi necesar un bilanţ, o clipă de răgaz pentru o 
antologie de autor care să vă reprezinte? 
A.B.- Am socotit de curand…20 de ani de activitate literara si publicistica, multi, 
putini,nu ma gandesc. Mai am mult de scris, mai am multe de facut, nu cred in 
bilanturi, cred in lucrul bine facut. Nu m-am gandit inca la o antologie, dar…va 
multumesc pentru idee, cine stie?! 
 

C.A.: Citind bogatul Dvs. palmares publicistic şi editorial, care vă reprezintă, multe 
persoane capătă un anume complex în dialogul cu Dvs.  Cu toate acestea, sunteţi o 
persoană deschisă spre comunicare şi spre promovarea, în spirit de colegialitate a 
scriitorilor, nu numai din această zonă, ci de pretutindeni. S-a dovedit, prin numeroasele 
manifestări care şi astăzi sunt în derulare că aţi inclus în activitatea Dvs. proiecte şi 
programe pentru tineri, cum este colaborarea cu cenaclul “Trimbulinzii”, dar mai ales 
proiectul/turneu de promovare a poeziei in randurile tinerilor intitulat “Atelierele poetei 
Angela Baciu”. 

Ce vă face să promovaţi această categorie de creatori? 
A.B.- Acest proiect l-am gandit de mai multa vreme, dar, abia anul trecut am reusit, in 
sfarsit sa-l demarez, am cerut si sprijin, dar se pare ca unii oameni nu sunt foarte 
deschisi catre proiecte care nu au neaparat o finalitate materiala, de aceea l-am pornit 
singura, pe parcurs am primit ajutor si din partea altor colegi carora le multumesc 
foarte mult. 

 Consider ca este de datoria noastra, a scriitorilor, sa ne indreptam catre tinerii 
de azi, poate au nevoie de cineva care sa-I asculte, sunt foarte multi tineri talentati care 
nu realizeaza acest lucru si atunci, consider ca prin aceste intalniri cu publicul tanar pot 
sa ma apropii si mai mult de ei, sa ne putem cunoaste reciproc si intelege. Dorinta mea 
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cea mai mare este de a cunoaste cat mai multi tineri talentati, de a-I promova si sustine, 
cine stie…maine ce nume mari va primi literatura romana. 
 
C.A.Pe unde ati fost cu acest proiect? 
 
      - 3 - 
A.B. -In primul rand merg in scoli, licee, colegii universitati din Galati si judetele 
limitrofe, dar mi-am extins aria, mergand incet-incet prin toata tara: am fost si  la 
Bucuresti, Tecuci, Tulcea, Iasi, am cunoscut minunati tineri, deschisi, comunicativi,  
dornici  de a cunoaste oameni, dornici de…a scrie si acest lucru e cel mai important. Si 
cum sa nu te bucuri cand vezi si simti asa ceva?!! 
 
C.A. De curand, ati implinit o frumoasa varsta, cum va simtiti? 
A.B.- Anul acesta am primit cateva “daruri” sa zic asa, de ziua mea: am fost sarbatorita 
in biblioteci, librarii, am avut recitaluri si lansari de carte, m-am intalnit cu publicul 
iubitor de poezie in cateva scoli si licee, am avut lansare de carte la Biblioteca 
“Metropolitana” din Bucuresti, am simtit pentru o zi ca m-am intors “acasa”, fiind 
invitata sa-mi lansez cartile in orasul meu natal Braila la Biblioteca “Panait Istrati”, 
unde, pe langa emotiile de a ma intoarce intr-un loc drag, brailenii m-au primit extrem 
de cald, de asemenea am avut si o alta lansare de carte la Centrul Cultural din cadrul 
“Ministerului de Interne” Bucuresti, intalniri memorabile si extrem de placute. 
 

C.A.: Prin tot ce faceţi, aveţi conştiinţa că sunteţi un model pentru ceilalţi?  
A.B.- Nu stiu daca sunt un model pentru ceilalti, insa…mi-as dori ca prin tot ce fac sa 
las ceva bun in urma mea, prin versurile, interviurile mele sa ma apropii de cititor, 
fiecare sa se regaseasca in povestea mea de viata, sa stiu ca pot alina o tristete, o 
amaraciune, o durere. 
Viata a fost foarte dura cu mine, au fost timpuri cand ma intrebam de ce mi se intampla 
mie toate aceste lucruri, scriam intr-un vers  ca “la 28 de ani am inteles ca Iadul e aici pe 
pamant”, este adevarat, nu stim ce ne asteapta in viata, dar, indiferent de destin, viata 
merita traita, asa cum e ea. 
 

C.A.:  Ştim că relaţia Dvs. cu publicul cititor este una caldă, prietenească, deschisă, 
afectivă şi, de fiecare dată se creează acel feed-back, acea empatie necesară unei bune 
colaborări. De fapt, scriitorul are nevoie de cititor, aşa cum cititorul – de scriitor, e o 
legătură, nu numai necesară, dar şi afectivă. Şi s-a dovedit, la toate lansările cărţilor Dvs. 
şi la manifestările cu publicul, iniţiate chiar de Dvs. cum ar fi: „Poetele oraşului Galaţi”,  
că aţi fost întâmpinată cu mare bucurie, simpatie şi interes de public. Puneţi aceasta pe 
seama scrierilor Dvs. sau pe faptul că sunteţi o persoană publică, foarte atrăgătoare, care 
face o bună figură în societate? 
A.B.- Intotdeauna m-a interesat legatura cu publicul, el este sincer, deschis, nu se sfieste 
in a fi sincer cu tine, primesc zilnic zeci de scrisori si, mai ales, mailuri, in care oamenii 
doresc sa vorbeasca cu mine, ma felicita, se bucura cand ma cunosc (unii m-au sfatuit 
chiar sa-mi deschid un blog!!!) si ma bucura acest lucru. Nu vorbesc cu cititorii mei doar 
despre literatura, ci si despre viata, iubire, destin, durere, moarte, ma bucur daca prin 
vorbele mele, optimismul meu pot ajuta pe cineva, sunt suflete care au nevoie uneori de 
incurajare, de o mana intinsa, de o vorba buna, de…un pahar cu apa, stiu ce inseamna 
sa nu primesti toate acestea cand ai nevoie, stiu ce inseamna sa te izolezi, sa nu mai 
privesti lumina soarelui ca in tinerete, sa nu-ti sune nimeni la usa (doar postasul cu 
facturile!), sa nu te caute nimeni. 
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 De aceea, cred, ca menirea noastra este, ca macar din cand in cand sa intelegem ca nu 
suntem singuri, ca a fi langa un alt suflet e cel mai bun si inaltator lucru pe care il putem 
face si sper, ca oamenii sa ma perceapa asa. Poate ca sunt o persoana agreabila, cu toate 
ca, nu demult, scria cineva despre mine, ca pot in egala masura sa trezesc si  
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prietenii pe viata si antipatii, nu cred ca are legatura cu aspectul fizic, ci mai degraba ce 
reusesti sa transmiti. Si, credeti-ma, este minunat sa vezi prin ochii unui copil bucuria 
de a te vedea, sau un tanar cu dizabilitati care iti simte caldura mainii atunci cand il 
stringi in brate, sau lacrimile de seninatate si fericire ale unui batran atunci cand ii urezi 
sanatate.  
 
C.A. Se stie ca,deseori, va intalniri cu oamenii singuri, batrani, bolnavi,copii, fara sa 
povestiti aceste lucruri, fara acel “spectacol” pe care il fac persoanele publice, fara 
presa. De ce faceti asta? Voluntariatul e un gest atat de rar astazi? 
A.B.- Asa cum spuneam si mai devreme, acesti oameni au nevoie de noi, sa ne gandim ca 
in jurul nostru este viata, frumusete, tinerete, dar este si durere, tristete, boala, 
singurate.  
 Atunci cand mergem pe strada sa avem timp sa vedem si natura, magnoliile 
inflorite, un zambet dar…si un copil sarac, un om bolnav sau tristetea din ochii unui 
batran. Uneori, chiar un zambet, o poezie, o strangere de mana poate insemna pentru 
altii atat de mult, poate chiar …salva vieti. 
 

C.A. : Un cititor din alt oraş, ori ţară, care nu vă cunoaşte, şi din întâmplare, îi cade 
în mâini o carte de-a Dvs., credeţi că ar fi la fel de interesat, dacă nu ar şti nimic despre 
Dvs.? Într-un cuvânt, cărţile vă reprezintă? Şi dacă da,  care carte vă reprezintă în mai 
mare măsură, ori măcar, ce domeniu al literaturii, poezia, proza sau publicistica? 
A.B.- Sper. Cartile ma reprezinta, ele sunt sincere, nu mint in cartile mele, nu-mi  insel 
cititorul, el este mult prea important pentru mine, si, atunci cand minti, cititorul te simte 
imediat, te judeca si nu te mai citeste. Sa recunoastem, fara cititori aproape ca nu 
existam, de aceea cititorul merita tot respectul. 
 Nu pot spune ce carte ma reprezinta mai mult, fiecare insemna o perioada din viata 
mea, in fiecare carte vorbesc despre iubire, viata, boala, durere, iubirea de dincolo de 
moarte. Intotdeauna voi spune ca domeniul cel mai apropiat inimii mele este poezia, am 
mai spus acest lucru POEZIA MI-A DAT VIATA, POEZIA M-A SALVAT, in multe 
momente grele m-am regasit si mi-am adunat puterile citind un vers din Eminescu, 
Blaga, Sorescu, Stanescu si multi altii, iar SCRISUL MI-A DAT PUTEREA DE A 
MERGE MAI DEPARTE. Dar, cu mare bucurie am adunat de-a lungul anilor  
interviurile, cunoscand atatea personalitati din domeniul literaturii si nu numai, si ar fi 
fost pacat sa nu adun aceste marturii constand in interviuri, fotografii, corespondente cu 
si despre varfurile literaturii contemporane. 
 

C.A.: Publicistica reprezintă pentru Dvs. un domeniu foarte familiar. Prin ea aţi 
cunoscut o sumă de personalităţi de marcă ale culturii române şi universale. Recent, aţi 
luat premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi pentru volumul: „Mărturii dintre milenii”. Ce 
înseamnă pentru Dvs. acest premiu? O recunoaştere, o răsplată a uriaşei munci 
publicistice, o satisfacţie personală, o responsabilitate? 
A.B.- - Cartea cuprinde  63 de interviuri inedite cu mari nume ale literaturii române 
contemporane (şi îi numesc acum doar pe câţiva: Radu Ca rneci, Barbu Cioculescu, 
Constantin Ciopraga, Dan Al.Condeescu, Alexandru George, Al.Husar, Emil Iordache, 
Cezar Ivănescu, Dumitru Matală, Emil Manu, Dan Mănuca, Mircea Micu, Ion Miloş, 
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Mircea Muthu, Fanuş Neagu, Ion Pop, Cornel Regman, Ion Rotaru, Mircea 
Sântimbreanu, Eugen Simion, Mircea Horia Simionescu, Radu G.Ţeposu, Laurenţiu  
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Ulici, Lucian Vasiliu, Teodor Vârgolici, Mircea Zaciu si mulţi alţi) din nefericire, unii nu 
mai sunt printre noi; 
 Cartea  vorbeste despre condiţia scriitorului in epoca actuală, modele creatoare, relaţia 
magistru-ucenic, promovarea literaturii române in străinătate, reconfigurarea scării de 
valori, necesitatea revizuirilor, etc. Carte cuprinde si o inedita arhiva fotografica cu 
scriitori contemporani. 
 

C.A. : Cărţile Dvs. v-au apărat de suferinţă şi nefericire sau v-au provocat-o, 
uneori? 
A.B.- Cu siguranta, intotdeauna am spus acest lucru, CARTILE M-AU APARAT DE 
SUFERINTA SI MI-AU DAT PUTERE. 
 

C.A.: Aveţi, desigur o modalitate proprie de a scrie. Scrisul înseamnă pentru Dvs., 
un travaliu, o vocaţie, o pasiune, o certitudine, un monolog cu sine, un dialog, o plăcere, 
un  chin, o rutină, o presiune? Pe scurt, cum scrieţi? Imediat ce vă aşezaţi la pupitru, 
compuneţi greu sau uşor? Deşi, s-ar putea presupune, după cât aţi scris, că o faceţi destul 
de lesne. 
A.B.- Nu mi s-a mai adresat o asemenea intrebare, nu m-am gandit, nu-mi trebuiesc 
prea multe conditii, e adevarat prefer la masa mea, inconjurata de obiectele personale, 
cateva fotografii, o ceasca de cafea, carti, reviste, poeme neterminate, scrisori deschise 
si....cateva amintiri: o scoica, o pietricica de la “2 mai”, o clepsidra, o lumanare intr-un 
sfesnic vechi (am obsesia sfesnicelor si a lumanarilor, recunosc!), dar, pot scrie oriunde. 
Sunt insa si momente cand nu pot, ma simt prea departe de cuvant sau prea inchisa. 
Alteori, un rasarit, un zambet, o vorba, o strada, o casa veche, un chip, ma inspira si pot 
sa scriu imediat, sa am o hartie si stiloul si scriu.  
Scrisul inseamna totul, tot ce fac in rest, cotidianul, celelalte activitati sunt tot pentru 
scris. 
 

C.A: „Trei zile din acel septembrie”  şi „De mâine până mai ieri, alaltăieri”, sunt 
două cărţi de poezie contemporană foarte frumoase. Le încadraţi în vreo categorie, poezie 
optzecistă, nouăzecistă, douămiistă, post modernistă? Credeţi în astfel de clasificări ori 
Poezia rămâne Poezie, indiferent de  generaţie? 
A.B.- Nu cred in curente literare si generatii (daca ar trebui sa fiu incadrata in vreo 
generatie probabil ca apartin nouazecistilor) dar…nu ma regasesc prea mult, cred ca 
am din toate generatiile, nu cred in regimentari, cred in talent, in munca, in scris. Poezia 
ramane poezie, cum spuneti, indiferent de curente si generatii.  
In cele doua carti amintite de dvs. (prima primind si premiul Uniunii Scriitorilor, filiala 
Bacau), sunt pagini din viata mea, aproape jurnale, in care vorbesc despre destine si 
mari iubiri. 
 

C.A.: De câţiva ani, aţi încercat şi  literatură pentru copii. V-a adus satisfacţie, 
bucurie, crearea unor poezii pentru cei mici? De ce? 
A.B. Am publicat poezii pentru micuti, cartea “Frati tarcati” ce cuprinde poezii pentru 
cei mici, fiind in acelasi timp si o carte de colorat, a fost o carte foarte bine primita, m-
am intalnit cu copilasi in spatii de joaca, locuri create pentru ei, gradinite,  
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 erau extrem de deschisi si bucurosi. Cum vedeau carte, incercau sa citeasca imediat 
poeziile si sa si coloreze personajele, m-a bucurat acest lucru, a fost o dorinta mai veche 
de a scrie si literatura pentru copii, imi plac foarte  mult copii si cred ca nu trebuie nici 
un moment sa ne pierdem din inocenta si  
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copilarie, cand se intampla acest lucru insemana ca am imbatranit inainte de vreme. 
 

C.A. : Sunteţi o figură emblematică a timpului nostru. Credeţi că reprezentaţi 
prototipul scriitorului total, contemporan? Prin ce? 
A.B.- Cred ca doar cititorul poate spune acest lucru. 
 

C.A.: Sunteţi redactor şi colaborator al unor reviste culturale din ţară şi din 
străinătate. Credeţi că revistele de această factură constituie o platformă solidă pentru cei 
care vor să debuteze editorial sau să se afirme? 
A.B.- Da,desigur, revistele literare, atat cele scrise cat si cele on line au o mare 
importanta, alaturi de festivalurile de literatura, targurile de carte sau seminariile, 
pacat insa ca traim aceste vremuri tulburi cand revistele nu mai sunt sprijinite nici de 
cei interesati, nici financiar, insa, nu vom parasi niciodata aceasta “corabie” numita 
revista de cultura, indiferent de timpuri, intotdeauna au existat reviste si festivaluri, 
sunt putinele locuri si momente cand putem sa ne revedem intre noi cat mai suntem in 
viata, sa ne cumparam si sa ne citim cartile, sa ne intalnim cu publicul, si, mai ales, cel 
mai important, sa-I putem atrage langa noi pe cei tineri, sa poata fi publicati, 
recunoscuti, sa primeasca premii si sa fie incurajati pe acest drum. 
 

C.A.: Sunteţi membră a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec. Ce 
presupune acest lucru pentru Dvs., o colaborare intensă, o participare efectivă la 
programele acestei asociaţii internaţionale? 
A.B.- M-a onorat si bucurat primirea in  A.S.L.R.Q, alaturi de alte mari nume, 
colaborez cu mare bucurie cu membrii asociatiei, trimit texte, ne informam asupra 
programului, manifestarilor, schimbarilor in interiorul asociatiei si statut, oamenii sunt 
minunati si merita felicitati pentru tot ce fac acolo in Quebec, sper ca intr-o buna zi sa ii 
cunosc personal si sa le strang mana. 
 

C. A.: Ce proiecte aveţi pe masa de lucru şi cât de curând se vor înfăptui? 
A.B.- Continui promovarea proiectului “Atelierele poetei Angela Baciu”, voi avea alte 
lansari la Tecuci, Tulcea, Bucuresti, Constanta, raspund cu mare drag unor interviuri, 
emisiuni tv, si pregatesc o noua carte de poezie pe care sper s-o pot termina anul acesta. 
 
C.A. : D-na Angela Baciu, doresc sa va urez din toata inima “La multi ani!” si doresc sa 
va intreb:  sunteti fericită? 
A.B.- Sunt in viata, parintii mei sunt alaturi de mine, pot sa scriu, ofer si primesc in 
fiecare zi iubire, da, sunt fericita! 
 

C.A. : De fapt, cine sunteţi Dvs., stimată Angela Baciu? 
A.B.- Un om bun… 
 

C.A.: Prestigioasa revistă AGERO, la care colaboraţi curent, a ajuns la cifra record 
de 12.000 de accesări zilnice în lume. Cum vă simţiţi, ştiind că tot atâţia oameni vă citesc pe 
mapamond? Sunteţi în acest fel un scriitor universal? 
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A.B.- Imi doresc acest lucru, poezia mea sa aduca tuturor putina caldura, speranta, 
iubire, magie, fara aceste lucruri, suntem mai …singuri, indiferent de  
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ceea ce facem, AVEM NEVOIE DE POEZIE! 
 

C.A.: Un cuvânt de final pentru cititorii Dvs. şi în chip deosebit, pentru cei care 
citesc revista AGERO… 
A.B.-Am avut si am un deosebit respect pentru revista “Agero”, si in special pentru 
redactorul sef, poetul Lucian Hetco, exista acolo un grup de oameni extraordinari, care 
fac lucruri deosebite, zilnic poti citi articole speciale, interviuri inedite, poezie, cronici, 
imi doresc sa fie recunoscuta munca acestor oameni,  nu in fiecare zi cunosti caracere 
atat de curate si unite, pentru tot ce fac, doresc sa urez revistei “Agero” sa fie cat mai 
mult citita, iubita, apreciata. 
   In ceea ce ma priveste, intotdeauna voi colabora cu mare drag, este o revista de 
suflet, condusa de un om…cu suflet. 
 
C.A. D-na Angela Baciu va multumesc foarte mult pentru acest interviu. 
A.B.- Si eu va multumesc, D-na Cezarina Adamescu, doresc sa va urez multa inspiratie, 
sanatate, liniste sufleteasca si va felicit pentru noua carte de poezii. 
Mi-a facut o mare placere dialogul cu dvs.,si voi reveni cu mare drag.  
  Acestea sunt momente unice in viata, le pretuiesc si pentru acest lucru va 
multumesc. 
 
 
 
 
Interviu inedit realizat de Cezarina Adamescu 
21 martie 2009, de Ziua Internationala a Poeziei 
(Galati/Bucuresti, Romania) 
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DEZVĂLUIRI ŞOCANTE  DE  ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

  SCRIITORII VÂRSTNICI – DEFAVORIZAŢI DE SISTEM 
 
      I. 
 

CÂND OPERA ÎŞI RĂPUNE AUTORUL 
 
 Fiecare scriitor a visat, de-a lungul carierei sale  ca slujitor al Cuvântului, să-şi 
clădească o operă. Să rămână ceva în urma sa. Şi nu doar bunuri pământeşti, pe care să 
se bată urmaşii până la sânge, ca pe un teren de luptă atroce, până la anihilare. Ceva 
care să rămână în conştiinţa veacurilor. Să rămână înscris în Cartea Cuvântului Vieţii 
Veşnice. 
 E un ideal pe care, o sumă de scriitori l-au atins, alţii se străduiesc, iar alţii 
împuşcă vântul ca să poată ajunge la stele. 
 Fiecare face lumină cât poate. E o vorbă veche. De câtă lumină faci în jur, de 
aceea vei avea parte.  
 Nu e uşor  lucru a-ţi clădi  nemurirea. E chiar cel mai greu. Prin vorbe, prin 
fapte, prin idealuri atinse. Îţi trebuie doar un dram de noroc, o ţâră de şansă. Pe care 
trebuie s-o apuci  zdravăn de coamă, precum înşfaci  pletele unei comete şi să nu-i mai 
dai drumul. 
 Depinde de tine? Depinde de alţii? Depinde în primul rând de Dumnezeu. 
 Dacă El îngăduie acest lucru. 
 De multă vreme, înclin să cred că Dumnezeu, deşi îşi alege oamenii  „pe 
sprânceană” şi se slujeşte de ei pentru  Opus Dei – Opera sa veşnică,  îi supune unor 
încercări repetate, privitor la idealurile la care aceştia râvnesc şi pentru care se nevoiesc 
toată viaţa. 
 Nu este nimic neobişnuit, că de când „am început a merge copăcel”, mi-am dorit 
să realizez ceva care SĂ RĂMÂNĂ. Vorba unui proaspăt debutant – în vârstă de 84 de 
ani – care şi-a editat de curând  o plachetă de versuri: „Am vrut să rămână ceva în 
urma mea, să nu zic că am trăit degeaba!” 
 Aşadar, omul care nu lasă ceva în urma lui, se consideră că a trăit degeaba, că a 
făcut în zadar umbră pământului. Nu se vede şi nu se cunoaşte nimic.  
 Nu o gaură-n cer doreşte scriitorul. Nu litere de aur care să inscripţioneze uşa 
domiciliului său, de cele mai multe ori, foarte modest. 
 Dar măcar o recunoaştere a muncii sale de-o viaţă. Măcar atât. E mult?  
 Viaţa poate fi aruncată la coş. Mereu o luăm de la capăt. În alt oraş, în altă ţară, 
în altă casă, cu alţi parteneri, cu alţi prieteni. Doar părinţii nu-i mai putem înlocui. Ei 
rămân unici. Dar opera unui om, poate fi distrusă?  Ce ne rămâne? 
 O CONTINUĂ ZBATERE, O GOANĂ GUPĂ VÂNT, O DEŞERTĂCIUNE A 
DEŞERTĂCIUNII… Bine mai zice Ecleziastul.  Ne raportăm la Evanghelie la tot pasul. 
Fiindcă Sfânta Evanghelie este Viaţa însăşi. Şi nu viaţa aceasta banală şi chinuită, unde 
suntem pelerini şi străini, ci adevărata Viaţă. 
 Probabil mulţi confraţi se vor bucura într-o oarecare măsură, citind această 
confesiune.  Fie! Bucuria lor să rămână. 
 Aşadar, nu fac excepţie din categoria de oameni care au dorit să lase ceva trainic 
în urmă. Ceva frumos, demn, remarcabil, care să  facă cinste numelui nostru. 
 Nu m-am născut sub auspicii favorabile. A trebuit să lupt pentru fiecare fărâmă, 
pentru fiecare colţ de edificiu, să pun la temelie, jertfă, lacrimi şi  chiar sânge. Nu numai 
la figurat. Totul a fost dificil, începând cu dobândirea acelui univers interior în care să 
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mă simt liberă, şi nu încorsetată de conjuncturi nefaste. L-am creat cu mare trudă, l-am 
migălit, l-am şlefuit, aşa cum am putut. Am fost dintotdeauna un autodidact. Până la 
terminarea facultăţii, ştiam  atât cât îmi trebuie ca să nu-mi fie ruşine de mine. Cu 
preţul unor nopţi şi zile de muncă. Nimic de prisos, nimic gratuit, nimic la întâmplare. 
 Drumul spre desăvârşire l-am parcurs de una singură însă. 
 Înainte şi înapoi, drumul era egal iar parcurgerea lui, la fel de sinuoasă. M-am 
încumetat, am escaladat munţi de neîncredere, canioane de nepăsare, dealuri de 
împotrivire. Le-am învins? M-au învins?  Încă nu ştiu.  
 Mai ştiu că scriitorul este (sau ar trebui să fie)  un militant, un tribun, un model, 
o efigie,  şi uneori, chiar un proroc al epocii sale. O conştiinţă civică înaltă  care nu poate 
fi coruptă în nici un chip, cu nici un preţ. Întreaga viaţă m-am aflat sub semnul fast al 
Cuvântului. 
 Am debutat editorial târziu, în 1987, cu  un volum de versuri la care critica a 
avut ceva  de spus. De atunci, drumul n-a fost mai uşor. Dar era un început. Nu ştiu nici 
acum, dacă de bun augur. Ba, aş putea spune, azi, când sunt la o vârstă respectabilă, că 
a fost de rău augur. Pentru că de atunci a început  marea bătălie cu morile. Cu morile 
vanităţilor omeneşti, cu morile meschinăriei şi ale micimii sufleteşti  întâmpinate la tot 
pasul. Cu excepţiile care confirmă regula, fireşte. 
 A început un război nevăzut, o  apăsătoare stare de ostilitate. Şi cu cât am 
înaintat în visul meu  care se încăpăţâna obsesiv să rămână, cu atât aceste valuri de 
ostilitate creşteau până au devenit talazuri. Am pierdut „prieteni”, cunoştinţe, rude, 
familie. Dar ce-mi rămânea, suplinea toate aceste pierderi. Îmi rămânea aurul 
cuvintelor. 
 Nu sunt paranoică (încă!). Dar nu pot să nu constat, pe propria-mi piele că, toate 
construcţiile mele spirituale  îmi sunt acum stavilă. Stavilă împotriva a ce? Împotriva  
monstruoasei invidii omeneşti, acea slăbiciune mai  devastatoare decât lepra şi decât 
cancerul care devoră toate celulele vii, pustieşte şi lasă în urmă numai miasme. 
 Şi nu pot să nu mă raportez la titlul unui film care a făcut vogă în epocă: 
„Singurătatea alergătorului de cursă lungă”. Da, omul care doreşte să facă un lucru 
trainic este ca un alergător de cursă lungă. Singur,  bolnav şi cât se poate de nefericit în 
toată splendoarea gloriei sale. Cui să-i pese de aurul sufletesc  pe care-l deţine?  
 De aceea, cred că marea majoritatea a acelora care ating unele performanţe, 
indiferent în ce domeniu, plătesc scump pentru această cutezanţă. Cui?  Omenirii.  
 Omenirea – singurul beneficiar – se răzbună pe cel care i-a adus gloria. 
 De ce?  Deoarece. Ca să răspund în ton cu  anglofilii. 
 E în firea lucrurilor. De ce acela a putut şi eu nu pot?  De ce nu sunt eu în locul 
lui? Şi de aici începe dezastrul. Atât pentru cel în cauză, cât şi pentru privitori. Pentru 
că privitori şi comentatori sunt cu duiumul.  Mai puţini cei care să pună umărul. 
 De-a lungul  a  peste patru decenii, am îngenuncheat în  faţa Cuvântului. Trăind 
şi desfăşurându-mi activitatea profesională printre cărţi, am slujit cartea cu toată fiinţa. 
Pe toate planurile. Nu-mi pare rău. E un domeniu atât de fascinant! Cartea m-a 
îmbunătăţit, m-a sporit, m-a înfrumuseţat, m-a fericit. Cărţile au fost, tot ce am avut 
mai bun şi mai frumos pe lume. De aceea, am făcut şi eu tot posibilul să mă ridic la 
această înălţime spirituală, să fac faţă. Faptul că, la ora actuală, am publicat  circa 60 de 
volume de autor,  din toate domeniile vieţii literare şi spirituale,  că sunt prezentă în  
manuale şcolare, în dicţionare, în almanahuri literare şi în antologii, stă mărturie. Ca şi 
faptul că, în calitate de publicist, redactor, editor şi colaborator  la diverse reviste din 
ţară şi străinătate, am publicat sute şi sute de articole. Şi am promovat,  prin aceste 
publicaţii la  care am avut acces,  un număr impresionant de colegi scriitori, debutanţi 
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sau  încercaţi în ale scrisului. Nu-mi aduc aminte să fi refuzat vreodată pe cineva. Unii 
recunosc acest lucru, alţii nu. E problema lor. 
 Dar iată că, de-o vreme, propria operă, s-a întors  împotriva mea. Cu 
înverşunare. Cu ură. Îmi dă cu tifla, parcă în derâdere. 
 De ce spun acest lucru? 
 Nu mi-e uşor să-mi mărturisesc, nici măcar mie însămi. 
 Fiecare din noi ştie că există o structură a  Uniunii Scriitorilor, cu sediul în 
Bucureşti, care are diverse filiale în ţară. Filiale conduse de oameni care, mai mult sau 
mai puţin, sunt tot scriitori, ca şi noi. Numai că, se deosebesc prin ceva esenţial.  Prin 
acea calitate care diferenţiază oamenii de celelalte vieţuitoare  şi anume, omenia, 
caritatea (virtute cristică!)  -  deschiderea sufetească spre celălalt. Lucru mare, moncher, 
ar fi spus Caragiale! 
 Această calitate – vorba lui Preda – „ceva ce nu se există”. 
 Principalul atribut al acestor „conducători” ai destinelor scriitoriceşti este acela 
de a servi diverse interese de grup,  de a-şi crea propria poziţie socială şi  popularitate 
preum şi de a-şi servi propriile interese.  
 De ce – (întrebare retorică!), dacă Guvernul a oferit şansa ca scriitorii pensionari 
să beneficieze de o îndemnizaţie egală cu jumătate din pensie – acest lucru este respins 
cu înverşunare de aşa-zişii preşedinţi ai filialelor Uniunii Scriitorilor din România? De 
ce suntem jefuiţi sistematic de un drept pe care ni l-a acordat Guvernul? Se zice că 
„până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii”.  
 Oare, la „centru” nu se află, nu se ştie ce se petrece la filiale?  Oare nu se 
cunoaşte că se percep taxe exorbitante pentru a-ţi fi validat dosarul de intrare în Uniune 
ca să poţi beneficia de acel ajutor  care înseamnă pentru scriitorul în vârstă – minima 
recunoaştere – a faptului că a trudit o viaţă pe tărâmul literaturii? Acest ajutor este 
pentru scriitorul pensionar foarte important, de cele mai multe ori, vital. Şi adeseori, ei 
nu mai apucă să-l dobândească, din nefericire… 
 Nu se ştie că, pentru a fi validat, trebuie să intri în graţiile preşedintelui filialei 
ori ale altor membri ai comisiei de aprobare, acoliţii săi care-i fac jocul? Că, dacă nu ai 
pe nimeni să te susţină, dosarul tău zace ani în şir prin birouri, se „rătăceşte” de 
nenumărate ori, sau se distruge? 
 Am auzit recent de un scriitor care, în disperare că e purtat pe drumuri de ani de 
zile, din aceleaşi motive,  a hotărât să facă greva foamei şi să se lege cu un lanţ  în faţa 
sediului Uniunii Scriitorilor din România.  A recurge la un asemenea act disperat nu 
mai e deloc o noutate, şi nici nu cred că ar impresiona prea mult pe vreun onor-membru 
al Uniunii.  De ce oare nu sunt respectaţi scriitorii, oamenii de cultură şi artă în 
România? De ce sunt aruncaţi la coş încă din timpul vieţii şi nu se lasă ca Istoria să-şi 
spună cuvântul? Dacă nu sunt preţuiţi acum, cât îşi mai târăsc picioarele, atunci când? 
 O luptă surdă cu sistemul. Desigur, sistemul câştigă, în detrimentul omului. Ca de 
fiecare dată.  
 Înţeleg, dacă nu ai două-trei cărţi publicate şi nişte referinţe critice, ca şi câteva 
recomandări „grase” din partea unor scriitori  cu vechime, sigur că nu poţi intra în 
acest sistem. Dar, ce te faci dacă ai PREA MULTE CĂRŢI,  PREA MULTE 
REFERINŢE CRITICE ŞI PREA MULTE RECOMANDĂRI, când numele tău apare 
zilnic pe pagina principală a unor publicaţii de prestigiu din ţară şi străinătate şi eşti 
citit de 12.000 de cititori din toată lumea? 
 Aici te împotmoleşti, fiindcă, „deranjezi” cu apariţiile tale publicistice, eseistice, 
exegetice, spirituale ori de altă factură.  Pe cine deranjezi? Tocmai pe acei „preşedinţi” 
care ar trebui să te promoveze, de care atârnă în mod ironic, paradoxal  şi  nedrept 
„soarta ta”. 
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 Dăunăzi, mi s-a spus, de către un asemenea preşedinte al unei filiale: „Opera Dvs. 
este prea amplă, prea multă, prea voluminoasă. Ea <descurajează> comisia. Trebuie să 
mai reduceţi din ea, să rămână 2-3 volume, altfel, comisia oboseşte şi  nu vă aprobă 
dosarul.” 
 Sunt cuvinte care  m-au lăsat perplexă.  Şi nu numai pe mine, ci şi pe cei cărora 
le-am împărtăşit acest incident. De altfel, trebuia să ajung la filiala cu pricina şi să-mi 
distrug opera, filă cu filă,  în aşa fel încât să rămână, te-miri-ce, ca să fiu în ton cu 
ceilalţi, să nu fac o notă discordantă, prăpastia e prea mare, decalajul uluitor şi 
performanţa, de neatins în România şi poate, în lume. 
 Precizez (şi trebuia s-o fac de la început) că nu mi-am propus niciodată să scriu 
50 sau 60 de cărţi. Eram bucuroasă să scriu una pe care să văd numele meu. A fost visul 
din totdeauna. Ele au venit însă pe parcurs, s-au impus şi şi-au cerut  dreptul la viaţă. 
 Şi mai recunosc, că sunt înjurată de toţi sfinţii  în oraşul meu, ori de câte ori, 
preşedintele filialei gălăţene, un nume notoriu,  ajunge în tipografie şi mai vede câte o 
carte de-a mea nou apărută. „Iar a scos asta o carte? De unde bani?  Dar ce poezie a 
scris asta, ca să vrea să intre în Uniune? etc.” E opărit pur şi simplu, e otrăvit cu  
ciuperci şi ars pe grătar, numai la vederea unei noi apariţii cu numele meu. Şi nu face 
măcar efortul minim de a se informa, de a deschide calculatorul ca să se convingă. 
 Acum, în ceasul al 12-lea, recunosc că am greşit profund. 
 Că trebuia să-mi ţin lumina „sub obroc”, manuscrisele la „editura din sertar”, să 
nu  le dau publicităţii niciodată. Ori mai bine, să le rup, să le dau foc, să le distrug într-
un fel sau altul. Ceea ce, în bună parte, am şi făcut. Pentru că nu merită să-ţi jertfeşti 
viaţa. Nimeni şi nimic nu merită, în afară de Dumnezeu. 
 Nu fac  parte din categoria oamenilor care se răzvrătesc. Nu-mi plac disputele, 
polemicile, starea de conflict. Eu SUNT UN OM AL PĂCII, AL BINELUI GENERAL, 
nu sunt capabilă de ură, de invidie, de răzbunare. Dacă spun aceste lucruri, ACUM, este 
că mi-a ajuns cuţitul la os şi nu mai pot să păstrez tăcerea. Şi am hotărât să dezvălui, tot 
ce am pătimit, în descursul celor zece ani de când mă trudesc să bat la porţile Uniunii. 
Întâi în oraşul meu, unde am întâmpinat o ostilitate făţişă şi mi s-au pierdut nişte 
dosare, cu cărţi, referinţe şi recomandări, pe care le-am refăcut cu greu şi am depus din 
nou dosarul în 2007. A stat un an şi jumătate într-un sertar. Cu chiu cu vai l-am 
recuperat. Am hotărât să-mi încerc norocul în altă parte, unde nu sunt atât de 
cunoscută. Aceeaşi poveste tristă. După ce a fost ţinut  acasă timp de opt luni de zile 
abuziv de un membru al comisiei, un distins scriitor ieşean, cu nume de marcă, 
răsunător,  care a refuzat să-l predea preşedintelui, din raţiuni necunoscute, a mai zăcut 
alte luni de zile în biroul preşedintelui, ca să primesc răspunsul, în cele din urmă, că  
dosarul e prea masiv şi descurajează. Care comisie? Că doar nu obligam pe nimeni să-
mi citească opera, ci doar să-şi facă o palidă  părere… Aventura numită DOSARIADA, 
continuă… 
 Între timp, s-au desfăşurat mai multe şedinţe de validare a dosarelor dar, 
bineînţeles, al meu nu a fost luat în consideraţie.  
 Întrebări: Care sunt criteriile de evaluare şi cine deţine aceste criterii? Dacă se 
specifică în Statutul Uniunii Scriitorilor din România sau în cel al filialelor,  vreo 
interdicţie de publicare sau un plafon care nu trebuie depăşit, în aşa fel încât SĂ NU 
FIE NIMENI DESCURAJAT… Ar fi şi păcat… 
 Cert e că întreaga operă s-a întors împotriva mea, cu osârdie. 
 Nu scriu cărţi ca să descurajez pe cineva, departe de mine… Scriu cărţi dintr-o 
necesitate interioară. SCRIU CĂRŢI CA SĂ POT TRĂI… E propriul meu MODUS 
VIVENDI. Pentru aceasta, am renunţat la viaţa socială, la toate atributele unei fiinţe 
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moderne, în ton cu civilizaţia, trăiesc sub limita existenţei, dintr-o pensie care începe cu 
cifra 6 şi are tot atâtea zerouri. 
 Am muncit, muncesc, cu demnitate şi dragoste pentru semeni. Sau cel puţin aşa 
am crezut.  Că în momentul de faţă NU AM NICI  UN DREPT  faţă de copleşitoarea 
operă pe care o las în urmă, îi rog pe alţii să judece… De ce nu, pe Dumneavoastră, care 
citiţi aceste rânduri?... 
 
 
3 octombrie 2009 
 
 
 
 
  
      II. 
 
 
 

PREŢUL TALENTULUI  ŞI AL  NOTORIETĂŢII   sau 
ISTORIA DOSARIADEI  ÎN  TREI ACTE CU PROLOG ŞI EPILOG 

 
 

Se ştie că fiecare lucru are un preţ. Mai mare sau mai mic, totul este cântărit, 
măsurat, negociat, comparat, etalonat cu precizie. Nimic nu rămâne în afara socotelilor 
omeneşti. De la o vreme, chiar şi sufletul se preţăluieşte. Cât ar valora un suflet? Se 
poate cumpăra cu aur, cu diamante, cu bancnote ori cu o pungă cu 30 de arginţi? 

Eu am învăţat că sufletul este inestimabil, că el nu se cumpără şi nu se vinde cu 
nici o altă valoare materială.  

În lumea de azi, destui sunt care nu pun nici un preţ pe suflet. Ce le rămâne? 
Celelalte avuţii omeneşti, destinate năruirii, carilor şi ruginii. 

A-ţi păstra zestrea sufletească atunci când totul se dă pe veresie, este, desigur, o 
virtute. 

Nu pot spune că întotdeauna mi-am păstrat neîntinată averea sufletească primită 
de la Dumnezeu. Am fost tentată s-o dau pe nimic, pe te miri ce, pe un blid de linte. Sunt 
erorile mele pe care mi le asum. Până m-am dezmeticit. Dacă m-am născut într-o familie 
modestă, într-o casă obişnuită şi n-am agonisit averi, măcar avuţiile sufleteşti să-mi 
rămână. Aşa am socotit, aşa socotesc şi azi. 

Am debutat târziu în literatură, în 1987, când aveam 36 de ani. Deşi scriam de la 
16 ani, n-am îndrăznit să mă prezint cu producţiile mele literare decât la întrunirile 
unor cenacluri din urbea mea dunăreană. 

Când am citit versuri prima oară în cenaclul Casei de cultură, reacţiile au fost 
dezastruoase. Unul mă compara cu Sadoveanu, altul cu George Coşbuc. Cei prezenţi m-
au făcut „praf” în jumătate de oră. Ceea ce agonisisem eu  timp de  15-16 ani, s-a dus pe 
apa sâmbetei. M-au desfiinţat. Aşa era politica de cenaclul, cine apare să fie „botezat” 
cu foc. Dacă rezistă, de bine, dacă nu, pagubă-n ciuperci. Sunt destui mâzgălitori de 
hârtie. Din toţi, doar un poet consacrat, mi-a trimis un bileţel cu două-trei fraze: „Nu-i 
asculta. Eu am încredere în tine”. De altfel, s-a contrazis cu ceilalţi şi şi-a argumentat  
fraza aceea miraculoasă despre încredere. E adevărat, îmi lipsea exerciţiul, experienţa, 
eram destul de stângace şi mai credeam că scriind, am descoperit America. 
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Era în septembrie 1982. Am plătit scump acest  curaj de a ieşi în public, de a 
lupta în arena cu  tigri. M-am întors acasă şi tot drumul am plâns în hohote ca la 
moartea celei mai scumpe fiinţe. 

Apoi mi-am revizuit atitudinea şi am gândit: „Dacă fie şi un om a avut încredere 
în mine, merită să scriu pentru acel om”. 

Am hotărât să nu mai citesc niciodată în cenaclu. Şi aşa am făcut timp de doi ani. 
Între timp, mergeam la şedinţele lor, ascultam, tăceam, învăţam. Mi-am făcut ucenicia 
la marile reviste, în cadrul „Atelierului literar”, la „Luceafărul”, „Flacăra”; 
„Convorbiri literare”, „Cronica”; „Atheneu”; „Tomis”; „Suplimentul literar al Scânteii 
Tineretului”, „Astra” şi altele. Le urmăream apariţiile cu nerăbdare şi, de cele mai 
multe ori  găseam în rubricile lor, poeziile mele, trimise cu pseudonimul Simona 
Condor, Dona Prigor, Cezarionda. 

Trimiteam grupaje de versuri la Poşta redacţiei cu pseudonim şi apoi aşteptam, o 
săptămână, două, o lună, mai multe luni. Am devenit ucenica lui Geo Dumitrescu, a lui 
Ioanid Romanescu, Emil Brumaru, Nicolae Motoc,  Alexandru Cistelecan, Alex. 
Ştefănescu, iar mai târziu, în 1985, am avut privilegiul de a citi în Cenaclul „Numele 
Poetului” condus de reputatul Cezar Ivănescu. Din clipa aceea,  Maestrul a preluat 
direcţiunea spirituală şi  literară şi m-a îndrumat cu bunvoinţă. 

Vorbe de troc la porţile Arcadiei – aşa s-ar putea numi uceniciile mele esenţiale la 
revistele literare pe unde am trecut. Ele mi-au folosit din plin, pentru că, atunci când m-
am înfăţişat din nou  scriitorilor şi poeţilor din urbe, aceştia au rămas cât se poate de 
uimiţi. Crescusem enorm din punct de vedere valoric, stilistic, eram o altă persoană care 
se baza pe o temelie solidă în afirmaţiile sale, în creaţia sa. Citisem sute de cărţi de poezii 
din Biblioteca unde lucram, tot ce era poezie îmi trecuse prin mână şi nu o dată, ci de 
mai multe ori. Eram blindată cu imagini metaforice, cu figuri de stil şi îmi croisem un 
stil propriu cât se poate de inedit. 

A urmat debutul în 1987 cu o carte de versuri la Editura Litera, „Arhipelagul 
visării” – care a fost imediat remarcată şi primită bine de critică, în mod surprinzător. 

Au urmat câţiva ani de acumulări şi încercarea de a scrie literatură pentru copii. 
În 1991, editam la „Porto Franco” primul meu volum de versuri pentru copii, 
„Primăvara face pozne”, foarte frumos ilustrat,  tipărit în peste 50.000 de exemplare, 
care au ajuns în toate colţurile ţării, în librării, biblioteci, case de cultură, cluburi 
săteşti, fapt ce mi-a adus o notorietate grozavă, la care nu mă aşteptam. Pe atunci, 
difuzarea nu intra în sarcina autorului, ci a editurii. Se primeau şi drepturi de autor, nu 
consistente, dar foarte stimulative. 

Din acest moment  drumul s-a netezit simţitor. Deşi n-am mai editat câţiva ani, 
fiind ocupată cu facultatea, am scris continuu. Mi-am adunat scrierile, le-am legat, le-
am structurat cu o minuţiozitate pe care în alte domenii nu aş fi manifestat-o. 

În 1996 editam al treilea volum de versuri, de data aceasta cu un conţinut 
spiritual, „Dioptrii pentru suflete”. 

N-am să enumăr aici toate volumele, pot doar să specific că mi-am diversificat 
aria, trecând la proză spirituală, studii de mariologie, eseistică, dramaturgie, critică 
literară,  memorialistică, literatură sapienţială şi panseistică. Am abordat toate speciile 
literare cu aceeaşi dăruire. 

Între timp, activitatea publicistică era curentă şi participarea la manifestări 
culturale şi literar-muzicale era foarte activă. 

În anul 1999, când deja editasem opt cărţi destul de serioase, la invitaţia poetului 
Corneliu Antoniu care dorea să înfiinţeze o filială a Uniunii Scriitorilor la Galaţi, am 
alcătuit un dosar, pe care acesta urma să-l predea la Bucureşti la Uniune. 
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Am adunat referinţe critice şi recomandări, am strâns cele opt cărţi şi le-am 
aşezat într-un dosar, predându-le acestui domn bine intenţionat, care ducea periodic 
dosarele scriitorilor gălăţeni la Bucureşti, el fiind deja membru al  Uniunii. 

Am aşteptat….un an, doi, trei…am aşteptat mult şi bine pentru că dosarul, fie nu 
a plecat, fie s-a pierdut….nu s-a mai ştiut nimic de el. Domnul Corneliu Antoniu mă 
evita şi nu mi-a dat nici o explicaţie. 

În 2007 s-a pus problema înfiinţării unei Filiale a Uniunii Scriitorilor la Galaţi şi 
pentru că domnia sa era foarte cunoscut, făcând drumuri regulate la Bucureşti cu 
dosarele colegilor, a fost ales de la sine,  preşedinte. Şedinţa de alegeri a fost doar o 
formalitate pentru că deja se ştia cine va fi ales. S-a început cu câţiva scriitori apoi s-a 
cerut un număr minim pentru constituirea filialei. Anul trecut, 2008, deja era necesar ca 
filiala să aibă 51 de membri şi iar a fost o campanie de căutare a  candidaţilor care 
trebuia să aibă cel puţin trei cărţi. 

Au fost şi persoane care nu aveau decât una, a doua era pe drum, dar, peste 
noapte s-au trezit că au trei cărţi şi pot fi socotiţi membri ai U.S.R. validaţi imediat. Şi 
pot da exemple concrete. 

În ianuarie 2007 am depus şi eu un nou dosar cu tot ce implica acest lucru: alte 
referinţe, alte recomandări, mult mai multe cărţi, CV bogat. 

A trecut un an şi jumătate şi n-am aflat nici o veste. Tăcere mormântală şi 
ocolirea subiectului, de câte ori mă întâlneam cu preşedintele filialei, la câte o 
manifestare culturală. 

E de prisos să spun că nu am fost invitată niciodată  la vreo manifestare a revistei 
Antares, că nu eram menţionată nominal ori prezentată ca scriitor ori poet,  la aceste 
manifestări, la care „mă întâmplam” şi eu.  Revista de cultură Antares,  subvenţionată 
de Uniunea Scriitorilor din România, condusă de acelaşi domn Corneliu Antoniu, nu a 
binevoit niciodată să-mi publice nici un articolaş, nici o poezie, nici o cronică,  de când s-
a înfiinţat. Numele meu era exclus din orice listă, de la orice tentativă culturală. Pur şi 
simplu nu existam. Acelaşi lucru se întâmplă şi azi, ba aş putea spune că, mai mult ca 
oricând. 

Preşedintele filialei face adevărate crize de nervi în edituri ori redacţiile 
revistelor, atunci când află că am mai editat un volum, întrebându-se, de unde am luat 
bani şi făcând diverse supoziţii. 

După trecerea unui an şi jumătate în care s-au ţinut multe şedinţe de validare a 
dosarelor la nivel local şi au fost primiţi zeci de membri, nu numai din Galaţi, dar şi din 
alte judeţe (Vrancea, Vaslui)  am hotărât să-mi retrag dosarul de la filiala Galaţi. Am 
reuşit să-l găsesc, era intact, aşa cum îl lăsasem, doar mapa din plastic era schimbată. L-
am luat fără murmur şi am plecat obidită acasă. 

Într-o zi, aflând de truda mea de a intra în Uniune şi indignându-se foarte de 
nedreptăţile care se fac la Galaţi, un scriitor din Iaşi, nume notoriu,  s-a oferit să mă 
ajute. Mi-a zis să-i trimit lui dosarul că rezolvă el problema la Filiala din Bacău, unde 
este vicepreşedinte al comisiei de validare, este în consiliul de conducere şi are mari 
relaţii peste tot, prin urmare nu va fi nici o problemă dacă-l predau acolo. L-am trimis 
cu Prioripost ca să ajungă la timp, vezi Doamne, să nu se întârzie nici o clipă. E drept că 
acum era mult mai voluminos, avea peste 6 kg., avea mult mai multe referinţe, CV-ul 
era consistent iar numărul cărţilor…..mai bine nu mai pomenesc, fiindcă de aici mi se 
trage dandanaua. 

Am aşteptat cuminte (aşteptarea este doar apanajul femeii!!!!) circa 8 luni, timp 
în care, speram, la fiecare nouă şedinţă de validare, că dosarul meu va fi pus în discuţie. 

Într-un final am hotărât să întreb printr-un e-mail la filiala din Bacău, ce se aude 
cu dosarul meu. Secretarul filialei, blândul  şi onorabilul domn Petru Scutelnicu a rămas 
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de-a dreptul uimit când i-am spus despre ce-i vorba. Mi-a răspuns că e o greşeală, că nu 
există nici un dosar cu acest nume în filiala Bacău. 

Atunci s-a prăbuşit bolta cerească pe mine. Am dat imediat telefon destinatarului  
coletului cu toate documentele mele, şi l-am întrebat frumos unde e dosarul meu. Mi-a 
spus foarte senin că se află la el, dar o să-l ducă, imediat, cu prima ocazie.  

Într-un final, preşedintele filialei mi-a telefonat acasă şi mi-a zis că a ajuns 
dosarul la el, să nu am nici o grijă că va fi pus în discuţie, etc.  Ba i se pare că e prea 
serios, că e prea bun. 

Din ianuarie 2009 m-am aşternut din nou pe aşteptare. Au trecut alte 8 luni de 
speranţă.  Prin luna august 2009, aflându-mă la tratament într-o staţiune, m-am gândit 
să dau telefon la Bacău să întreb de soarta dosarului. 

Răspunsul preşedintelui filialei, distinsului domn Calistrat Costin a fost de 
natură să mă lase perplexă: 

„Opera Dvs. este prea amplă, prea multă, prea voluminoasă. Ea 
<descurajează> comisia. Trebuie să mai reduceţi din ea, să rămână 2-3 volume, 
altfel, comisia oboseşte şi  nu vă aprobă dosarul.” 

De altfel, trebuia să ajung la filiala, să mă întâlnesc cu preşedintele şi amândoi, 
faţă-n faţă, să distrugem opera de-o viaţă,  filă cu filă,  în aşa fel încât să rămână, te-
miri-ce, ca să fiu în ton cu ceilalţi, să nu fac o notă discordantă, prăpastia e prea 
mare, decalajul uluitor şi performanţa, de neatins în România şi poate, în lume. 
            Precizez (şi trebuia s-o fac de la început) că nu mi-am propus niciodată să 
scriu 50 sau 60  ori 70 de cărţi, câte am în prezent.  Eram bucuroasă să scriu una pe 
care să văd numele meu. A fost visul din totdeauna. Ele au venit însă pe parcurs, s-
au impus şi şi-au cerut  dreptul la viaţă. 
 Însă ce se întâmplă la filiale, ori chiar la Centru, este strigător la cer. Scriitorii, 
în special cei vârstnici, care au nevoie cu adevărat de acea compensaţie materială 
oferită de Guvern, sunt defavorizaţi de sistem, de preşedinţii de filiale care le cer 
favoruri de neimaginat pentru a-i propulsa la Bucureşti. Se ştie şi în Galaţi, a fost 
dat pe postul local TV, ceea ce se întâmplă la filială, ce condiţii se pun candidaţilor şi 
la ce umilinţe sunt supuşi. 
 Eu, în naivitatea mea, credeam că în altă parte e altfel, există oameni de onoare, 
care nu se pretează la astfel de tertipuri faţă de colegii lor mai vârstnici. M-am 
înşelat.  
 După ce a fost ţinut  acasă timp de opt luni de zile abuziv de acel membru al 
comisiei, un distins scriitor ieşean, cu nume de marcă, răsunător,  care a refuzat să-l 
predea preşedintelui, din raţiuni necunoscute, a mai zăcut un an de zile în biroul 
preşedintelui, ca să primesc răspunsul, în cele din urmă, că  dosarul e prea masiv şi 
descurajează. Care comisie? Că doar nu obligam pe nimeni să-mi citească opera, ci 
doar să-şi facă o palidă  părere.  Aventura numită DOSARIADA, continuă. 
            Între timp, s-au desfăşurat mai multe şedinţe de validare a dosarelor dar, 
bineînţeles, al meu nu a fost luat în consideraţie.  
            întrebări: Care sunt criteriile de evaluare şi cine deţine aceste criterii? Dacă 
se specifică în Statutul Uniunii Scriitorilor din România sau în cel al filialelor,  vreo 
interdicţie de publicare sau un plafon care nu trebuie depăşit, în aşa fel încât SĂ NU 
FIE NIMENI DESCURAJAT! Ar fi şi păcat! 
            Cert e că întreaga operă s-a întors împotriva mea, cu osârdie. 
            Nu scriu cărţi ca să descurajez pe cineva, departe de mine! Scriu cărţi dintr-o 
necesitate interioară. SCRIU CĂRŢI CA SĂ POT TRĂI! E propriul meu MODUS 
VIVENDI. Pentru aceasta, am renunţat la viaţa socială, la toate atributele unei fiinţe 
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normale, moderne, în ton cu civilizaţia, trăiesc sub limita existenţei, dintr-o pensie 
care începe cu cifra 6 şi are tot atâtea zerouri. 
            Am muncit, muncesc, cu demnitate şi dragoste pentru semeni. Sau cel puţin 
aşa am crezut.  Că în momentul de faţă NU AM NICI  UN DREPT  faţă de 
copleşitoarea operă pe care o las în urmă, că aproape am orbit şi m-am îmbolnăvit 
grav din pricina statului în faţa calculatorului,  îi rog pe alţii să judece! De ce nu, pe 
Dumneavoastră, care citiţi aceste rânduri?... 
 Specific că de doi ani de zile, colaborez cu diverse reviste din ţară şi străinătate, 
sunt redactor, editor on-line, redactor de specialitate ori consilier editorial, sau doar 
redactor colaborator la: Revista Agero Stuttgart, la revistele Slova creştină, Glas 
comun, Slova copiilor,  Pagina verde, Cărticica de copii, Moldova literară, 
Contraatac (Adjud), şi public la peste 11 reviste din străinătate în Germania, 
Australia, Albania, Spania, Franţa, Canada, U.S.A., Suedia, Basarabia şi la multe 
reviste din ţară. 
 Cât ar mai trebui să fac, ori, mai bine zis, ce ar trebui să nu fac, pentru a putea 
fi vrednică de acea structură organizatorică a scriitorilor români, cu drepturile ei 
recunoscute pentru persoanele vârstnice? 
 Nu sunt singura persoană defavorizată de aceste substructuri ale Uniunii 
Scriitorilor din România, existente în ţară. 
 Am auzit recent de un scriitor care, în disperare că e purtat pe drumuri de ani 
de zile, din aceleaşi motive,  a hotărât să facă greva foamei şi să se lege cu un lanţ  în 
faţa sediului Uniunii Scriitorilor din România.  A recurge la un asemenea act 
disperat nu mai e deloc o noutate, şi nici nu cred că ar impresiona prea mult pe 
vreun onor-membru al Uniunii.  De ce oare nu sunt respectaţi scriitorii, oamenii de 
cultură şi artă în România? De ce sunt aruncaţi la coş încă din timpul vieţii şi nu se 
lasă ca Istoria să-şi spună cuvântul? Dacă nu sunt preţuiţi acum, cât îşi mai târăsc 
picioarele, atunci când? 
            O luptă surdă cu sistemul. Desigur, sistemul câştigă, în detrimentul omului. 
Ca de fiecare dată.  
            înţeleg, dacă nu ai două-trei cărţi publicate şi nişte referinţe critice, ca şi 
câteva recomandări „grase” din partea unor scriitori  cu vechime, sigur că nu poţi 
intra în acest sistem. Dar, ce te faci dacă ai PREA MULTE CĂRŢI,  PREA MULTE 
REFERINŢE CRITICE ŞI PREA MULTE RECOMANDĂRI, când numele tău 
apare zilnic pe pagina principală a unor publicaţii de prestigiu din ţară şi străinătate 
şi eşti citit de 12.000 de cititori din toată lumea la revista Agero? 
 Menţionez că de-a lungul vieţii am fost cuprinsă în diverse Antologii, Culegeri 
de proză şi poezie pentru copii şi adulţi, în Dicţionarul personalităţilor române, vol. 
35, editat de Iaşi, am fost cuprinsă în Manualul de literatură română, clasele a V-a şi 
a VI-a, cu texte pentru elevi, am alcătuit un tratat  de mariologie. 
 Faptul că mă bucur de o recunoaştere din partea unor reviste din diaspora 
românească, este de natură să-i  supere pe românii din ţară? Dar oare nu cultura 
românească o slujesc prin aceste reviste? Fiindcă nu-mi amintesc să fi vorbit despre 
altă naţiune. 
 Să nu fie oare suficient pentru a mi se acorda un drept pe care consider că-l 
merit cu prisosinţă? 
 
 
 
30 decembrie 2009 
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ATELIERELE   DE LECTURĂ ALE  POETEI ANGELA BACIU – Joi, 21    mai 2009, 
Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia Galaţi Ediţia a II-a 
 

UN  PROIECT  REMARCABIL CARE PROMOVEAZĂ LIRICA 
FEMININĂ ŞI   NOILE  TALENTE LITERARE 

 
 Există persoane care, prin statura lor spirituală, împrăştie în jur căldură, 
bunătate, Lumină, înţelegere, manifestând îngăduinţă şi răbdare faţă de cei aidoma, 
care nu au avut însă, aceeaşi şansă de afirmare. 
 Există (mai există) persoane care, deosebit de generoase, privesc alături, în jur, în 
urmă, în faţă şi ating cu scânteia privirii adâncimile inimii. 
 Există oameni providenţiali, fără doar şi poate, care te întâlnesc la timp, te iau de 
mână şi te conduc,  pe un drum la care doar ai cutezat să visezi, sau poate nici atât. 
 Există astfel de fiinţe, din fericire, care fac din orice întâmplare, un prilej de 
comuniune spirituală, o sărbătoare, un festin în care suntem invitaţi să ne bucurăm 
împreună. Oameni care nu şi-au pierdut capacitatea de a se bucura pentru alţii, de a se 
bucura gratuit, pur şi simplu. 
 Există oameni care SE BUCURĂ atunci când te văd, le scânteiază lumina-n 
priviri,  le înfloreşte un zâmbet pe chip, şi simţi că luminiţa aceea este adevărată şi e 
doar pentru tine. 
 De necrezut. Mai există astfel de fiinţe, făpturi parcă din altă dimensiune, care se 
integrează perfect peisajului, sunt aici şi acolo de când lumea, fireşti, frumoşi,   benefici, 
stenici, pozitivi. Arhitecţi şi constructori de vise, nu doar pentru ei, ci pentru ceilalţi. 
 O astfel de persoană este poeta, publicista, colega, prietena  Poeziei, Angela Baciu 
Moise care de ani de zile se ocupă de promovarea culturii, nu numai în cetatea de 
baştină, matricea ei de spiritualitate, ci pe oriunde trece, lăsând halouri strălucitoare şi  
nu urme de praf stârnit pe uliţă, nu urme de noroi reavăn ori uscat în relieful 
prezentului. 
 Oameni ai clipei care înveşnicesc Timpul, care seamănă şi răsădesc flori, care 
plămădesc aluatul inefabil de suflet şi apoi se aşează cuminţi să-şi contemple opera. 
 Despre această fiinţă  providenţială, binecuvântată de Dumnezeu cu toate 
harurile posibile, frumuseţe fizică şi spirituală, inteligenţă, har, talent, perspicacitate,  
simţ al măsurii, putere de organizare şi o mare şi autentică modestie, aşa cum le stă bine 
oamenilor de  caracter, s-a vorbit şi se va mai vorbi. 
 Ea însăşi a înnobilat numele unor personalităţi ale culturii româneşti, scriind 
despre ele, cu aceeaşi generozitate şi dragoste, trecându-le în pagini memorabile, fie sub 
formă de interviu, jurnal, mărturisire,  medalion, evocare, portretistică, fie sub formă de 
vers sau alte modalităţi de exprimare. Chezăşie stau cărţile sale, multe, dintre care, ca 
un corolar strălucit, volumul de publicistică „Mărturii dintre  milenii”, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2007, volum recent premiat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 
Iaşi, pe anul 2008. 
 Înconjurată de prieteni şi simpatizanţi, de fani şi de discipoli (dar şi de persoane 
mai puţin binevoitoare care cârcotesc şi caută fără succes, pete-n soare) - acolo unde 
ajunge, poeta Angela Baciu Moise – sfinţeşte şi iluminează încăperea, degajă un aer bun, 
pozitiv, o încărcătură de inefabil şi indicibil,  de necontestat. 
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 Prin toate proiectele sale, dintre care,  amintim  colaborarea cu Muzeul de Arte 
Vizuale în organizarea Bienalei Cezar Ivănescu, proiect în plină desfăşurare, altul – 
promovarea tinerelor talente prin cel puţin 20 de şcoli din judeţ şi din ţară, pentru a 
descoperi din aceste pepiniere, sclipirile perlelor din stridii, condeie tinere, în formare, şi 
pentru a le ajuta să-şi dezvolte nestingherite talentul, proiecte încununate cu succes de 
fiecare dată, poeta îşi propune, pe toate căile, promovarea culturii naţionale în toate 
colţurile ţării şi ale lumii. 
 Fie la radio, la  televiziunile locale, în instituţiile de cultură, printre care, 
Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia, cu care colaborează în chip fericit, fie în presa scrisă 
sau on-line din ţară şi străinătate, fie prin Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din 
Quebec a cărei membră este, Angela Baciu şi-a câştigat un loc bine meritat în etalarea şi 
aşezarea pe locul meritat, a valorilor româneşti. 
 Toate aceste calităţi ale sale sunt dublate de o simplitate magistrală şi o 
deschidere către oameni cum rar am întâlnit. 
 Recentul proiect, „Atelierele poetei Angela Baciu”, ajuns deja la a doua ediţie, ca 
şi altele de acest gen iniţiate de ea, se bucură de succes şi de invitaţi de marcă. 
 Şi este  ciudat cum, sărbătoarea Sfinţilor  Împăraţi Constantin şi Elena s-a trecut 
într-o sfântă sărbătoare a poeziei româneşti autentice la Galaţi, fapt care nu este deloc 
întâmplător.  Aceşti doi mai Patroni spirituali au mijlocit cu ardoare pentru  
răspândirea  poeziei sacre, la ceas de amurg, în cetatea dunăreană. 
 Ca de fiecare dată, gazda manifestării, Biblioteca Judeţeană V.A Urechia, prin 
reprezentanţii ei, Domnul Director Ilie Zanfir, doamna director adjunct, Letiţia 
Buruiană precum şi şefa Secţiei Relaţii cu publicul şi un număr destul de mare  de 
slujitori ai cuvântului  din Palatul Cărţii,  a făcut tot posibilul ca invitaţii şi asistenţa să 
se simtă confortabil şi să petreacă un ceas de  seară în tovărăşia Domniţei Poesis. 
 Întâlnirea cu poezia a fost onorată de prezenţa distinsului scriitor şi publicist 
Grigore Ilisei, care a şi deschis manifestarea cu un cuvânt binevoitor de salut şi  de 
prietenie. 
 Rând pe rând, amfitrioana, poeta Angela Baciu  a invitat pe fiecare poetă pentru 
a se prezenta, a citi versuri din creaţia proprie şi a intra în dialog cu participanţii. 
 Opt nume feminine, la care s-au mai adăugat două în final, au înnobilat seara, cu 
stropii de mir ai metaforei, ai imaginilor inefabile. Pe ecranul din dreapta se derulau 
imagini din ediţia anterioară şi din  viaţa şi activitatea poetelor prezente. 
 În cadrul manifestării, am profitat de prilej pentru a prezenta asistenţei recentul 
volum nr. 35, al Dicţionarului de PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR 
1950-2000, apărut la Editura Panfilius, Iaşi, 2009, întocmit la iniţiativa regretatului 
preşedinte al  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din  România – Iaşi, acad. Cristofor 
Simionescu şi cu sprijinul preşedintelui Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – 
Cluj-Napoca, prof. univ. dr. DHC Crişan Mircioiu,  - dicţionar care îl are ca autor pe 
Constantin Toni Dârţu şi unde subsemnata  deţin un număr consistent de pagini. De 
asemenea, am  prezentat publicului poemele „Se scaldă umbra în lumină” şi un sonet 
dedicat poetului Cezar Ivănescu,  intitulat: „Sonet pentru Ario Paradis”. 
 Poeta Dana Potorac, realizatoare a unor emisiuni la televiziunile locale, printre 
care: „Ora de sinceritate” (RTV Galaţi) şi „Faţă-n faţă” difuzată la Expres TV, autoare 
a câtorva volume de versuri, printre care „Înger ucis” (Ed. Hypatya Galaţi, 1997) şi 
„Cuvinte sonore” (Editura Alma, Galaţi, 2002), a intrat într-un dialog firesc cu 
auditoriul şi a citit trei poeme care au avut mare priză la public. 
 La rândul ei, Simona Frosin, absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul 
Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti,  debutantă în revista 
„L’Escuirou” (Franţa), a citit două poeme. 
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 Poeta Georgia Tatu, absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al. 
Ioan Cuza” Iaşi, autoare a câtorva volume de poezii, a  prezentat asistenţei trei poeme. 
O poetă hotărâtă cu orice chip să penetreze zidul înalt al culturii româneşti, fie şi  cu 
petarde, insolită,  insistentă,  ne-ne-sa-ră! pentru a da un  plus de culoare întâlnirilor de 
acest fel.  
 Poetele Katia Nanu, Maria Petra, Carmen Racoviţă, Eleonora Stamate, din 
motive obiective n-au putut participa la manifestare dar au trimis cuvântul lor şi 
poemele destinate organizatorilor acestei frumoase manifestări. 
  Ca o prelungire a stării de graţie, s-au alăturat poetelor invitate,  alte două 
autoare, care au ţinut să-şi prezinte frânturi din creaţia lor, în stropi metaforici. 
 Vali Crăciun,  participantă la prima ediţie a Atelierelor de lectură, profesor de 
limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, din Galaţi, 
autoare a volumului de versuri: „Semne de recunoaştere” (Ed. "Axa”, Botoşani), 
câştigătoare a premiului de debut în cadrul Festivalului de poezie „Porni 
Luceasfărul…” 2004,  a citit câteva poeme. 
 Mai tânăra poetă, debutantă în sfera mediei on-line, cunoscută aici şi peste 
hotare, Mirela Nicoleta Hîncianu a oferit  câteva cuvinte de mulţumire şi trei poeme 
superbe în dar auditoriului, fiind întâmpinată cu aceeaşi simpatie şi bunăvoinţă. 
 S-au oferit autografe, s-au închegat dialoguri despre cultură, artă, poezie, 
muzică, de fapt, acesta constituind scopul  manifestărilor de acest gen. 
 Organizatorii au oferit flori invitatelor şi Diplome de excelenţă pentru merite 
culturale deosebite. 
 În încheiere, poeta Angela Baciu a prezentat şi alte proiecte interesante de aceeaşi 
esenţă şi a specificat că  urmăreşte pe aceste căi, descoperirea noilor talente cărora să le 
predea ştafeta Poeziei şi a Artei în general. 
 Faptul că în zilele noastre găseşti fiinţe rare  cu o brumă de suflet în plus, este 
lăudabil. Înseamnă că nu ne-am lăsat furaţi de prezentul acerb şi devorator care mistuie 
orice tendinţă de  spiritualitate. 
 Poetul Tudor Cristian Roşca, membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Galaţi-
Brăila, a avut o intervenţie fericită, salutând  acest proiect cu prietenie şi simpatie, şi 
felicitând  conducerea Bibliotecii pentru faptul că găzduieşte manifestări culturali atât 
de atractive şi educative în acelaşi timp. 
 Prilej de comuniuni elective, de luat pulsul prezentului nestatornic şi de măsurat 
temperatura liricii contemporane, manifestarea va avea ca rod, după promisiunile 
directorului Bibliotecii, publicarea periodică în site-ul Bibliotecii şi în revista „Axis 
Libri” – editată de această instituţie de prestigiu din ţară, a tuturor poetelor gălăţene şi, 
aşa cum şi-a propus amfitrioana, poeta Angela Baciu, întocmirea unei Antologii de lirică 
feminină gălăţeană, eventual bilingvă, cu aportul reputatului traducător prof. dr. 
Constantin Frosin, de asemenea, gălăţean. 
 Tot ce s-a întâmplat în frumoasa zi de sărbătoare a Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena, la Galaţi, constituie, o permanentă conectare la viaţa  spirituală a Cetăţii 
gălăţene, cu alonjă spre lirica  universală contemporană, unde, fiecare dintre poetele 
menţionate, îşi va găsi un loc meritat,  mai curând sau mai târziu. 
 
 
 
26 mai 2009 
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COMUNIUNI ELECTIVE PE CALEA ARTEI 
 
ÎNTÂLNIRE DE SUFLET ÎNTR-O SEARĂ 

SPECIALĂ 

Nu mai e o noutate ca gălăţenii să se bucure de 
momente de neuitat, alături de mari personalităţi, în 
Sala Eminescu a Bibliotecii Judeţene V.A Urechia. 
Astfel, miercuri, 14 octombrie 2009, zi sfântă în 
calendarul creştin ortodox, Sărbătoarea Maicii 
Parascheva,  în cadrul „Atelierelor poetei Angela 
Baciu”, dar şi cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Galaţi, şi al conducerii Bibliotecii, într-un cadru 
adecvat, tutelaţi de spiritul lui Eminescu purtând o 
făclie în mână şi  dominând peretele central al sălii 
într-o reproducere după statuia din parcul cu acelaşi 
nume,  gazdele şi-au primit oaspeţii, într-un ambient 
familiar, îmbietor, propice poeziei, aşa cum se cuvine, 
a da onoare acestei Regine a Literaturii din toate 
timpurile. Un fericit prilej de a face cunoştinţă cu 
aceste personalităţi, de a le cerceta cărţile, albumele de artă, antologiile, de a ne simţi 
purtaţi pe aripile inefabilului, fie şi pentru câteva  ceasuri.  

S-au prezentat cărţile: Antologia: „O pungă de cireşe”, Ed. AB-ART, 2009; 
Antologia: „Ieşirea din ghetou”,  2008; Volumul bilingv „Versek” – al poetei Angela 
Baciu, AB-ART, 2009; Volumul  „Joc de table” – de Gabriel Chifu, AB-ART, 2009; 
Volumul „Poemele Anei” – de Mircea Petean, AB-ART,  2009; vol. „Sărmanul albastru” 
de Vrujan Vosganian, AB-ART, vol. „Femeie în roz” de Traian Ştef, AB-ART, 2009; vol. 
„Missa Bestialis” de  Attila F. Balazs, Limes, Cluj-Napoca, 2008; „Barta” – Album de 
artă, AB-ART, 2008, „Lipscey – Album de artă”, AB-ART, 2007; „Brunovski – album de 
artă – AB-ART, 2008, „Port popular din Slovacia – CD-ROM”, AB-ART, 2007. 

Prezenţa cu totul specială a acestor personalităţi de marcă ale culturii, a fost, ca o 
sărbătoare a cugetului.  Aşa cum ne-a obişnuit deja de mai multă vreme, Biblioteca V.A 
Urechia şi, în chip deosebit, poeta Angela Baciu ne oferă periodic, câte o surpriză de 
proporţii. Am fost onoraţi să-i avem oaspeţi pe aceşti distinşi intelectuali, într-o seară 
specială - cu atât mai mult cu cât, numele lor ne sunt cunoscute, prin prietena noastră 
comună, Angela Baciu, care nu pierde nici un prilej de a ne aminti de marii scriitori şi 
marea literatură, prilejuindu-ne, şi de data aceasta, o întâlnire de suflet, desigur, şi cu 
bunăvoinţa şi amabilitatea gazdei, dl. director al BVAU, Ilie Zanfir. 

Sub auspiciile binecuvântate ale Maicii Parascheva, invitaţii şi auditoriul  au trăit 
momente spirituale de neuitat care au mers până la incandescenţă.  Mircea Petean, poet, 
membru al U.S.R, directorul Editurii „Limes”, Cluj-Napoca,  prezentându-şi cartea, „a 
vrut să şteargă cu poemele sale – aşa cum sublinia Gheorghe Grigurcu în Prologul cărţii 
„Cartea de la Jucu Nobil”, (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003) – sarea din lacrima 
umanităţii”. Frumos şi adevărat grăit. 

Cu un şarm încântător, Mircea Petean  a mai prezentat versuri inedite strânse în 
volumul „Poemele Anei”, ca şi alte poeme din creaţia sa. 
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La rândul său, Attila F. Balazs, poet, membru al U.S.R. – directorul Editurii AB-
ART – cu arie de cuprindere în Ungaria-Slovacia, şi-a prezentat volumul propriu, 
„Missa Bestialis”. 

A fost pentru noi, gălăţenii, o mare onoare să-i cunoaştem şi să ne adâncim în lectura 
operei lor. Prilej pentru iubitorii de cultură gălăţeni, de a petrece, alături de aceşti 
distinşi oaspeţi, câteva ceasuri de tihnă activă, în care harul a coborât deopotrivă peste 
oaspeţi ca şi peste auditori. O fericită comuniune spirituală, pe căile freatice ale poeziei. 
Un context fericit care ne oferă o altă dimensiune interioară fiecăruia, ne adună, ne 
sporeşte, ne îmbunătăţeşte, ne înalţă în spirit. Acesta a fost un început de bun augur 
pentru un fapt bun de graţie şi o conectare continuă la viaţa spirituală a lumii, de la 
dimensiunea noastră spirituală, la alte dimensiuni. Gălăţenii şi oaspeţii au stabilit 
contacte în vederea unor viitoare colaborări la antologii bilingve şi la traducerea 
operelor lor în limbile maghiară şi slovacă. Traducătorii acestor frumoase volume sunt, 
Attila F. Balazs şi Lorincz Maria. Cert e că, valorile autentice ale performanţei ne 
umplu de bogăţia cunoaşterii şi împărtăşirii. Toate manifestările de acest gen,  depăşesc 
dimensiunile comunicării, ale datelor personale, a ariei restrânse în care ne mişcăm şi 
respirăm  şi dobândesc o deschidere spre universalitate, ceea ce conferă o consistenţă 
spirituală care rămâne în sufletele noastre ca un semn de recunoaştere - pentru că atinge 
zonele interioare, sufleteşti ale omului şi merge de la superficialitate la substanţialitate, 
adâncind şi întipărind emoţia estetică. 
Şi în aceasta, de fapt, constă sublimitatea artei, în speţă, a Poesiei. 
Nu în ultimul rând, a fost  lansarea cărţii de versuri a poetei Angela Baciu, „Versek”  
care cu eleganţă, supleţe, rafinament artistic şi generozitate, ne oferă monade sufleteşti 
ce fac să se recunoască valoarea, chiar şi cu ochiul liber, dar în chip deosebit, cu dioptrii 
sufleteşti, cu totul speciale. 
Mulţumim organizatorilor, invitaţilor, gazdei, MULŢUMIM POEZIEI, PENTRU CĂ 
EXISTĂ şi pentru noi, ajutându-ne să supravieţuim, şi care în acelaşi timp,  "ajută 
soarele să răsară şi femeia să nască" - aşa cum a spus fratele nostru Grigore Vieru. 
Astfel de manifestări sunt dorite şi întâmpinate cu dragoste. 
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CULTURĂ ŞI VIAŢĂ 
 
      

 PATRU DECENII DE CULTURĂ ŞI ARTĂ NEÎNTRERUPTE 
 
 N-aş fi scris niciodată despre mine în acest chip, dacă n-aş fi fost provocată de o 
minunată animatoare culturală, poeta, publicista şi promotoarea culturală, nu nume 
notoriu în acest domeniu, care m-a invitat să-mi depăn amintirile, legate de lăcaşul de 
cultură unde, pot spune că s-a  întâmplat o mare parte din viaţa mea şi de care sunt 
legată afectiv şi efectiv de când eram adolescentă. Este vorba de poeta Angela Baciu, cea 
veşnic îndrăgostită de cultură şi artă. 
 Ce înseamnă un locaş de cultură? Pentru mulţi, nu prea are nici o semnificaţie. 
Trec pe lângă el mai departe, nepăsători.  
 Pentru mine a însemnat mai mult decât orice alt aşezământ cultural din oraşul 
meu: mai mult decât un teatru, mai mult decât o galerie de artă, mai mult decât o sală 
de lectură sau o bibliotecă publică. Pentru că ea le cuprinde pe toate acestea şi încă 
multe altele. 
 Dincolo de instituţia în sine, în al cărei titlu intră şi răspunsul, Casa de cultură 
înseamnă viaţă, mod de existenţă, pasiune, rost, menire, temei. Înseamnă totul. Un rol 
fundamental exercitat de o instituţie care mi-a dăruit şi căreia i-am dăruit, cele mai 
frumoase clipe – convertite în ani de bucurie, fericire, emoţie, împlinire. Cum? Simplu. 
Aici s-au petrecut toate evenimentele vieţii mele. 
 De la o vreme, anii devin etate. Vârsta te obligă la bilanţuri, chiar  dacă nu 
definitive, măcar provizorii. Bilanţuri rodnice – ca să folosesc o sintagmă demonetizată. 
 Aici s-au întâmplat toate: primii fiori adolescentini de iubire,  fiindcă tot aici m-
am îndrăgostit, descoperirea capodoperelor literaturii universale, creşterea în educaţie 
şi cultură, formare profesională, formarea spirituală, prin absolvirea unor şcoli şi 
cursuri, emoţiile examenelor profesionale de mai târziu. Şi delectarea, care atingea 
fericirea la zeci şi sute de spectacole unde am participat şi ca interpretă,şi ca 
spectatoare.Şi tot aici am dansat la primul bal adevărat care nu semăna deloc cu 
discotecile de mai târziu. 
 Apoi, lansarea primului volum de versuri într-un cadru colegial, cu membrii 
cenaclului „Păstorel Teodoreanu”,  participarea la întrunirile şi spectacolele 
cenaclurilor literare „Ştefan Petică”, „Păstorel”, „Verva”. 
 Tot aici am reorganizat şi condus cenaclul „Ştefan Petică redivivus – sau Noua 
Şcoală de Frumos” – cu scriitori consacraţi,aspiranţi la marea literatură. Aici am jucat 
principalele roluri în zeci de spectacole ca actriţă a Teatrului Nostru, sub regia şi 
îndrumarea regretaţilor actori Lucian Temelie şi Stela Popescu-Temelie. În acest locaş 
participam, e adevărat, pe linie profesională, la adunări, conferinţe, şedinţe, cursuri de 
perfecţionare a pregătirii profesionale, cu atestare pe post, legate de profesiunea de 
bibliotecară pe care am exercitat-o toată viaţa. Tot aici am primit zeci de diplome, 
insigne, medalii, însemne de preţuire. 
 Pe atunci Casa de cultură avea în frunte un om foarte capabil şi inimos, deschis 
către tot ceea ce înseamnă cultură: domnul Ion Manole. Cel care mă striga, în chip ce 
alint: Crizantema. El a asistat la toate momentele mele petrecute aici. Pentru că era 
prezent toată vremea în Casa de cultură. Şi era foarte receptiv şi deschis la orice idee şi 
proiect nou. El ne-a îndemnat să creăm un cenaclu aici, a fost iniţiativa sa. Tot el a fost 
cu ideea înfiinţării unui colectiv de teatru, al cărui regizor era domnul Timofte. Multe, 
multe piese au văzut aici luminile rampei. Scena, foarte generoasă, a permis montarea 
unor piese cu distribuţie mare şi cu decor clasic. Toate spectacolele de revistă şi brigadă 
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artistică ale Combinatului siderurgic s-au desfăşurat aici. Scena a fost bătătorită de 
picioarele a mii de dansatori populari ori de balerini în spectacole de balet clasic şi 
modern. Pe scenă s-au mai desfăşurat şi foarte multe spectacole de poezie, epigramă, 
umor, revistă. 
 Privesc înapoi cu lacrima emoţiei în piept, pe obraz, în suflet, în gând. Pare că 
nimic nu s-a schimbat. Clădirea – aceeaşi – săli, holuri, foaier, sală de spectacole, săli de 
conferinţe, săli de cursuri, birouri.  
 Doar noi suntem alţii. 
 Întrebare retorică: De ce nimic nu mai e cum a fost?  
 De multe ori în ultimii ani am vrut să-mi regăsesc propriile urme, stările acelea 
mirabile, de har şi de bucurie lăuntrică pe care le-am simţit de atâtea ori. 
Erau altele. Şi personajele schimbate. Nu mă mai cunoşteau, nu-i cunoşteam şi mă 
simţeam stingheră. Dar m-am încăpăţânat să rămân fidelă începuturilor şi vin şi astăzi 
la cenaclul „Verva”, mai rar, de adevărat, să-mi întâlnesc colegii şi să petrec două-trei 
ceasuri, citindu-ne creaţiile. Atmosfera fabuloasă a rămas încă. 
Vin şi la spectacole, la bibliotecă, devenită Filiala „V.A.Urechia”, dar păstrând acelaşi 
miros de incunabul, de carte veche, de spirit. 
 Până când ne-au împrăştiat regimul şi vremurile, eram un colectiv de 
bibliotecare din sistemul sindical care ne întruneam destul de des, fie la activităţi 
profesionale, în biblioteca  unde lucrau Gabriela Roibu şi Maria Constantinescu, fie la 
sărbătorirea uneia dintre noi, prilej de mare bucurie a reîntâlnirii, fie la alte activităţi 
organizate împreună: lansări de carte, expoziţii, întâlniri cu scriitori gălăţeni şi din ţară, 
recitaluri de poezie. 
 Cercurile formatoare nu ştiu dacă mai există astăzi, ori cel puţin în aceeaşi 
formulă. Nici nu s-ar fi putut altfel. Vremurile au evoluat, fie în bine, fie în rău. Şi noi 
ne-am maturizat, o dată cu ele. 
 Câte formaţii artistice s-au desfiinţat, locul lor luându-l discotecile, fără 
orchestre, fără taraf, fără ansambluri artistice de dans modern ori tradiţional. 
 E bine, e rău? E ALTFEL. 
 Amintirile curs nestingherite, în devălmăşie. Nu mă străduiesc să le ordonez, să le 
dau o cronologie firească. La ce ar folosi? Le las să mă inunde în voie. Sunt la discreţia 
lor. 
 Persoane, frânturi de spectacole, de repetiţii, clipe de neuitat se perindă pe cerul 
inimii mele. 
 Aici l-am cunoscut în februarie 1977 pe Toma Caragiu, Nea Tomiţă, cu ochelarii 
săi rotunzi şi cu şepcuţa albă care-i dădeau un şarm deosebit. Era la cabina de machiaj 
în pauza unui spectacol de la „Lucia Sturza Bulandra”. Trupa noastră, condusă le 
Lucian Temelie urma să aibă repetiţie de noapte cu piesa „Înşir-te mărgărite” – feeria 
lui Victor Eftimiu, în care eu jucam rolul absolut încântător al Vrăjitoarei şi mă 
transformam în asemenea chip încât am speriat copiii unei prietene. Aşteptam să se 
elibereze scena şi să putem intra în repeţiţii. 
 Ne-am întâlnit cu Nea Tomiţă pe culoar şi regizorul nostru ne-a făcut cunoştinţă. 
Era aşa cum îl vedeam la televizor, un om foarte prietenos. Exercita o fascinaţie 
grozavă, mai ales asupra noastră, a actorilor semiprofesionişti din trupa Teatrului 
nostru. 
 Peste doar două săptămâni, avea să sfârşească sub dărâmături, alături de bunul 
prieten şi regizor Alexandru Bocăneţ în cutremurul din 4 martie. 
 Astăzi, toate sunt umbră şi vis. 
 Nici Lucian Temelie şi mai e. Nici Stela Popescu Temelie. Mulţi colegi  au plecat 
şi ei să joace pe altă scenă, infinită,  azurie, obosiţi şi răniţi de viaţă. 
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 Strângem rândurile. Ne e frig.  Mult frig am strâns în oase.  Privesc în jur şi 
constat că suntem din ce în ce mai puţini şi mai singuri. Erau vremuri austere, se făcea 
economie la tot, inclusiv la viaţă. 
 Ne încălzeam la focul privirilor şi transpiram jucând roluri magistrale, în piese 
celebre.  Uneori, samovarul rusesc ce ţinea loc de recuzită în piesa „Căsătoria” lui 
Gogol, chiar ne oferea ceai fierbinte cu bomboane umplute cu miere de albine, fiindcă 
zahărul se dădea la cotă. Dar ne săturam cu nimic şi împărţeam acest dulce nimic, 
frăţeşte, colegial, fără patimi, fără ranchiună. 
 Flacăra focului sacru ne ţinea. Ea nu s-a stins niciodată. O întreţineam noi, trupa 
de teatru, ori colectivul cenaclului, prozatori, poeţi, umorişti, caricaturişti, în frunte cu 
regretatul poet Ion Chiric, preşedintele cenaclului, cu Florin  Cristea – preşedintele 
Cenaclului „Verva”, cu dr. Paul Dumitrescu, preşedintele cenaclului „Păstorel”. Chiar 
dacă mai erau animozităţi între ei, între noi, ele erau lipsite de fundament, fără 
ranchiună, erau constructive, fiindcă stimulau la creaţie, la autodepăşire. 
 O casă de cultură este prin ea însăşi un aşezământ complex. Poate cel mai 
complex. El nu se rezumă doar la teatru ca dramaticul gălăţean, doar la muzică precum 
muzicalul „Nae Leonard”, doar la carte ca Biblioteca publică, doar la simeze ca galeriile 
de artă „Nicolae Mantu” ori spaţiile expoziţionale pentru fotografii artistice. E adevărat 
că în ultimii ani s-a încercat o sintonie a artelor, organizându-se manifestări complexe în 
care se îmbinau în chip fericit toate aceste arte: pictură, sculptură, muzică, teatru, 
poezie, fotografie, alte arte vizuale, inclusiv proiecţii de film. 
 Într-o casă de cultură ai de unde alege, după  gust şi după aptitudini. 
 Pe atunci existau cercuri de croitorie, de secretariat, de informatică, de limbi 
străine, de teatru, de muzică, cercuri ştiinţifice. Întreaga paletă educaţională, menită să 
formeze omul complex de astăzi. 
 Poate în aceasta consta importanţa ei, că nu te dezvolta unilateral, ci cât mai 
complex, îţi deschidea toate orizonturile cunoaşterii şi îţi dezvolta simţul estetic şi 
artistic. 
 Şi cenaclurile erau, la rândul lor complexe, science-fiction, de literatură, de umor, 
de caricatură, de arte vizuale ş.a. 
 40 de ani rodnici  petrecuţi într-un locaş de cultură. Nu-mi vine să cred, deşi nu e 
o glumă, nu e un vis. Nici minciună nu e. Eram abia ieşită din copilărie şi tare timidă. 
Tocmai se inaugurase noul locaş de cultură, cu denumire care ni se părea foarte 
frumoasă: Casă de cultură. Aşadar, o casă. Cine nu se simte bine într-o casă? Mai ales 
într-o casă nouă, iluminată feeric, modernă, bine aerisită şi bine încălzită? Respira 
prospeţime, tinereţe, voioşie, încredere. Te îmbia cu dulci promisiuni, ca o iubire nouă. 
Şi era ceva atât de rar în peisajul urbanistic: construcţia unei case de cultură. 
 Fiind o fire hipersensibilă, înclinată spre artă şi cultură sub toate formele ei de 
expresie, imediat mi-am agăţat Visul de ea. Mai fusesem înscrisă, în clasa a doua la 
Cercul literar al Casei Pionierilor. Şi acolo mă simţeam minunat. Dar aici, era tot ce 
văzusem mai frumos şi mai îmbietor, eu, o dunăreancă, născută la mahala, printre 
pescari, ale cărei distracţii se rezumau doar la plimbările cu barca pe Dunăre. E 
adevărat că eram înscrisă la multe biblioteci. Aşa că n-am rezistat tentaţiei şi m-am 
înscris şi la biblioteca de aici, o Împărăţie, un palat feeric, de unde niciodată nu mă 
înduram să plec, până nu mă invitau bibliotecarele afară. Aveau să-mi devină colege 
după câţiva ani. Dumnezeu să le odihnească în pace, că multe îndrumări mi-au dat. 
Citeam mult şi doar cărţi dificil de digerat: „Punct contrapunct” – Aldous Huxley; 
Ştefan Zweig –„Secret arzător”; clasicii ruşi: Dostoievski, Tolstoi, Cehov. 
 Gabriela Roibu mă suspecta că nu le citesc şi îmi cerea, la înapoiere să-i fac 
rezumatul cărţii. Aşa am învăţat să povestesc despre cărţi, pentru că asta mă obliga în 
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conştiinţă. Citeam enorm. Aşa cum am spus, încă din clasa a cincea, eram înscrisă la 8 
biblioteci publice şi niciodată nu încurcam cărţile şi termenele de restituire.  
 E cel puţin ciudat cum s-a legat destinul meu de cel al acestui aşezământ de 
cultură. Din toate punctele de vedere. 
 Aici, în 1970, după terminarea Liceului „Mihail Kogălniceanu” – secţia 
umanistică, am început cursurile de 2 ani-seral, de steno-dactilografie, mai întâi cu 
doamna Zenovia Ionescu. Aveam cursuri de două ori pe săptămână, dar Casa de cultură 
o vizitam aproape zilnic. Mă tentau spectacolele, conferinţele, întâlnirile cu personalităţi 
de marcă ale culturii româneşti, cu deschidere universală. Aici am audiat conferinţele 
doamnei academician Zoe Dumitrescu-Buşulenga, în câteva rânduri, intrând în dialog 
cu tinerii tinerii despre Mihail Eminescu. Era pentru mine cel mai fascinant spectacol, s-
o ascult cu respiraţia întretăiată pe această Mare Doamnă a culturii româneşti.  Îmi 
notam cuvânt cu cuvânt, mai ales că învăţasem să scriu repede de la cursul de steno. Nu 
voiam să pierd nimic. 
 Tot aici l-am ascultat în mai multe rânduri pe părintele Teofil Pârâianu 
răspunzând la întrebările şi neliniştile omului, în special, tinerilor, în legătură cu postul, 
abstinenţa, mântuirea. 
 Aici am văzut mari spectacole: „Lacul lebedelor” cu Opera Română din 
Bucureşti, baletul „Peer Gynt” – după muzica lui Edvard Grieg, „Nabucodonosor” pusă 
în scenă de Teatrul muzical „Nae Leonard”, maratonuri de teatru la Festivalul despre 
Arta Comediei, cu cele mai prestigioase teatre din Bucureşti şi din ţară. 
 Lumini de gând, lumini de suflet, strecurate timid şi convertite în lacrimi de 
bucurie, de emoţie, de fericire, pentru că arta îţi poate oferi această bucurie perfectă,  
lăuntrică, neasemuită şi neasemănătoare nici alteia. 
 Nu ştiu să-mi gestionez emoţiile. Ele mă copleşesc şi mă depăşesc, mai ales acum, 
la ceasul retrospectivei. E mai mult decât o întoarcere Acasă după o lungă peregrinare.  
E un loc pe care-l regăsesc, de fiecare dată altfel, mereu acelaşi, în inima mea, 
recunoscând luminile, umbrele, spiritul acestui loc, golurile şi împlinirile acestuia, dar, 
reflectându-le pe toate într-o Lumină nouă, desăvârşită, poate cea adevărată, poate 
singura, care se identifică, de fiecare dată cu idealul. Pot acum să-mi cercetez amănunţit 
universul sufletesc. 
 Îmi las deseori amintirile să se reverse în aval, şi – nu de puţin ori – în amonte – 
la anii când viaţa rodea fructe de har, fructe revene, parfumate, îmbietoare. Nu le chem 
dar nici nu le alung. Am destule motive să cred că ele îmi vor sta mărturie. Alături de 
zeci de afişe, de diplome, de fotografii, de pliante, fluturaşi, postere, articole din reviste, 
ziare care depun pentru mine mărturie. 
 Cât m-a costat? Ce importanţă mai are? Şi cui ar folosi această informaţie? 
Oricum, a fost o viaţă de jertfă fericită, încununată cu lauri. 
 Din zorile existenţei până-n amurg, drumul a fost deseori anevoios şi a necesitat 
în primul rând dăruire, dragoste, disponibilitate, spirit de sacrificiu. Nu sunt vorbe 
mari, ci doar lucide. 
 Dar, spun acum, la ceas de bilanţ, că a meritat cu prisosinţă efortul, şi că astfel de 
viaţă m-a  împlinit spiritual şi m-a făcut să răzbat prin povârnişurile şi văile, uneori 
abrupte, ale existenţei. 
 Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a adus până aici, că a fost alături de mine tot 
timpul şi mi-a îngăduit această privire retrospectivă. 
 Cât voi mai străbate, de aici înainte, doar El ştie. Eu ştiu că, o dată pornit un 
drum, nu mai poţi da înapoi şi nu poţi privi cu mânie în urmă. 
 Sunt recunoscătoare peste măsură, conducătorilor acestui locaş de cultură de 
atunci, de acum – care continuă opera spirituală a primului director – dar şi din viitor, 
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că n-au lăsat să se stingă, ci au întreţinut, chiar şi în vremuri potrivnice, flacăra focului 
sacru, cel fără de cenuşă. 
 Şi mai ales, mulţumesc cu recunoştinţă, actualului director şi promotoarei 
culturale, poetei Angela Baciu, că mi-a prilejuit acest pelerinaj la templul unei vechi 
pasiuni, de care nu pot cu nici un chip să mă lepăd. 
  
 
Galaţi, 28 octombrie 2009 
  
  
  
 
Cuvânt la aniversare  
 

40 de ani de cultură şi artă la Casa de Cultură a sindicatelor din Galaţi 
 
   
 

S-a născut acum  patru decenii.  Şi a fost botezată cu numele de CASĂ. O casă a 
tuturor, primitoare, caldă, strălucitoare, luminoasă. O adevărată ctitorie pentru suflet. 
Pentru toate spiritele însetate şi înfometate de Lumină. Lumină de gând, lumină de 
suflet, lumină de inimă. 

Orice lucrare făcută din inimă,  e o taină învăluită-n lumină duhovnicească, e un 
dar sublim primit din mâini divine. E ca un fruct izvorât dintr-o mirabilă sămânţă, un 
fruct, chiar dacă crud, dintr-un lăstar tânăr. Nu degeaba s-a spus deseori că actul 
creaţiei seamănă cu o naştere. O naştere în duh, o naştere spirituală, o sfântă plămadă 
de inefabil. 

Pe aici au trecut şi au lăsat urme – marii artişti ai ţării şi poate, ai lumii. S-au 
simţit bine, au petrecut împreună au creat, s-au manifetat artistic, fiecare după harul 
primit. 
 Ce putere, cât curaj le trebuie părinţilor pentru a zămisli crâmpeiul de viaţă! 
 A naşte – înseamnă, în fond, a fi părtaş la lucrarea Creatorului, a coparticipa la 
minunea cutremurătoare a vieţii. 
 Cu dăruire jertfelnică, cu întregul cortegiu de bucurii şi suferinţe, iată că se 
înfăptuieşte acel act sublim care poate schimba destinele creatorilor, beneficiarilor,  dar 
şi ale celor din preajmă. 
 O jertfă pecetluită cu ore de trudă,  pe care creatorii, într-o fericită comuniune de 
spirit o plămădesc în chipul cel mai intim, pentru ca apoi să dăruiască fructul lor 
omenirii. 
 Lucrarea din Cuvânt are o nebănuită forţă de penetraţie. Şi cum orice naştere nu 
se înfăptuieşte în chip singular, ci e nevoie de o anumită comuniune, o afinitate electivă, 
iată că şi această lucrare a fost posibilă doar cu efortul colectiv al unor oameni simpli în 
aparenţă, dar atât de bogaţi sufleteşte! Unindu-şi gândurile, inimile, într-un efort 
unanim pentru ca oaspetele atât de aşteptat, să se ivească în plină lumină şi să stea 
vertical în faţa  dumneavoastră. Cât a trecut? Cine să mai ţină seamă? O viaţă…o viaţă 
care a fost în mugur, în floare, în fruct, în seminţe şi iar în pământ, pentru ca, după un 
timp, din nou să răsară, precum firul de iarbă perenă. Trecerea s-a făcut lin, pe 
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nesimţite şi a fost încărcată cu bucurii, cu amaruri, cu perseverenţă, cu laude şi aplaude 
şi nu rareori, cu stângăcii, eşecuri,  cu invidie. 
 Sub auspiciile acelui ÎNCEPUT BINECUVÂNTAT, pierdut în arhivele inimii,  
am pătruns în spaţiul sacru al locaşului de cultură, în cel mai autentic spirit binevoitor şi 
deschis, pentru a ne înfrupta din roadele culturii şi artei, roadele frumosului în speţă. A 
ne împărtăşi propriile experienţe legate de această uriaşă Familie spirituală, răspândită 
peste tot, este un lucru bun, lăudabil. Şi acest lucru îl facem azi, la ceas aniversar, 
întruniţi bucheţel ca să  reînviem amintirile. Parfumul acestor ani dăinuie în memoria 
minţii noastre, în memoria inimii, în memoria peliculei, a hârtiei, a pânzei, ori a altui 
suport material care stă mărturie. Spre exemplu urmaşilor. Cuvinte, imagini, lucruri 
rămase urmaşilor, care vor şti să le redescopere valoarea şi să le ducă mai departe. 
 Această lucrare-mpreună  a fost  menită să edifice, să modeleze, să schimbe 
destine. Câţi n-au avut revelaţia propriei vieţi, până atunci necercetate, reflectată în 
oglinda unor pagini vii, în clipe devenite eterne,  în care s-au regăsit, cu care s-au 
confundat sau au găsit oarecare similitudini? 
 O aventură continuă în care miile de nuanţe, pot declanşa trăiri emoţionale, cu 
totul şi cu totul aparte, care nu se pot înlocui cu nici o altă formă de manifestare a 
cunoaşterii. Emoţii, rouă picurată-ntre gene, stropi de lumină în cântec. Refrene 
nemuritoare. 
 Sunt bucuroasă,  onorată şi recunoscătoare că am făcut aici şcoli şi cursuri 
gratuite, pe care niciunde nu le-aş fi putut urma, că am crescut, o dată cu ea în spirit, în 
cunoaştere, în  demnitate, în conturarea personalităţii proprii, în desăvârşire. 
 Cu emoţie firească, să venim în întâmpinarea  acestui aniversar,  în spaţiul sacru, 
plin de emulaţie spirituală, oază de puritate, de linişte sfântă, aducătoare de belşug 
sufletesc şi de seminţe sfinte. 
 Această Casă de cultură –de dimensiuni  potrivite-, este ca o pasăre care a 
renăscut din ruine, gata să-şi ia zborul spre înalt, spre acele înălţimi sacre la care doar 
sufletele alese acced. Cine a spus că arta şi cultura nu mai prezintă interes pentru 
oameni? 
 Să ne bucurăm aşadar, de această Casă a Cuvântului, şi a Artei, Casă a 
Frumosului estetic şi artistic,  spaţiu luminos şi curat, frumos şi îmbietor, aproape ca  o 
biserică. A şti să răspândeşti lumină pe unde treci – iată o taină pe care unii au 
descrifrat-o, alţii nu. Lucrarea aceasta dă scop şi sens unei vieţi totale, unei vieţi al cărei 
ax central este Dumnezeu şi Împărăţia Sa,  Adevărul şi Frumosul, dând semnificaţie 
deplină vieţii noastre. 
 „Cumpără Adevărul şi nu-l vinde!” – scrie în Cartea Proverbelor, în sensul că 
adevărul trebuie dăruit, împărtăşit, dumicat, cuminecat, asimilat până la contopire. 
 Fiecare persoană va fi socotită la sfârşit după frumosul însângerat de Lumină 
care ne înconjoară frunţile, după miresmele sfinte ale harului, după talantul înmulţit şi 
nu îngropat în pământ, după încărcătura de inefabil care face ca inimile noastre să 
poată fi atinse cu gândul, cu ochiul fără de pată, cu vorba adâncă şi cu mâinile 
împreunate a rugă. 
 El,  marele anonim, soldatul lui Cristos, care stă la picioarele Crucii  la datorie şi 
ne oferă, oferindu-se pe sine însuşi, prin faptele pe care ni le recomandă. 
 Împărtăşindu-ne cu adâncă smerenie din acest Fruct, mulţumim colectivului  de 
conducere şi coordonatorului acestei manifestări, pentru bucuria pe care ne-a picurat-o 
în suflet prin acest Aniversar de patru decenii! Şi îi dorim, la rândul nostru, o viaţă de 
zece ori mai lungă şi mai rodnică în spirit. 
 Denis Diderot spunea : „Omul cel mai fericit este acela care face fericiţi pe cât 
mai mulţi oameni”. Şi într-adevăr un om este socotit nu după câtă fericire poate primi, 
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ci după câtă fericire este capabil să răspândească în jur. Dând ceva din tine, ai căpătat 
un bun pe care nici nu bănuiai că-l posezi : disponibilitatea de a dărui bucurie 
aproapelui tău, în felul acesta sporindu-ţi avuţiile proprii şi devenind merinde şi apă 
tuturor acelor însetaţi şi flămânzi de iubire. Aşa cum spunea Nicolae Steinhardt, 
Parohul Nicolae de la Rohia, în cartea cu acelaşi titlu : „Dăruind vei dobândi”. 
 Cuvine-se, aşadar, să dăm respectul şi demnitatea cuvenită acestei  Case de 
cultură, şi să-i urăm din toată inima să zămislească artişti, creatori, să-i conducă şi să le 
urmărească destinele. 
 Mă simt onorată şi fericită că am avut privilegiul de a face parte, cu persoana 
mea, la această uriaşă Lucrare de har, care s-a convertit în amintire, în rezultate 
frumoase şi în prietenii de neuitat. Şi să dea Dumnezeu să ne ţină cât mai aproape, pe 
lângă şi în interiorul acestei Cetăţi de Lumină care se numeşte Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Galaţi, for spiritual de elită, unde tinerii îşi mijesc aspiraţiile, cei maturi 
îşi exercită talentele şi harurile, iar cei în vârstă au prilejul minunat de a rememora clipe 
care au devenit –  şi s-au înscris, prin frumuseţea  şi inefabilul lor, de ce nu? în  
ETERNITATE. 
 
 
 
12 noiembrie 2009 
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CULTURĂ ŞI RELIGIE.  EVENIMENT BINECUVÂNTAT 
 
 

REGAL DE MUZICĂ CLASICĂ LA BISERICA  
„SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL” DIN GALAŢI 

 
 

 Abia dacă s-au stins ecourile celebrării solemne a Conferirii Mirului de către 
Excelenţa Sa, episcop Petru Gherghel, unor copii din parohia „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul” din Galaţi, că, şi iată că,   de un alt prilej de bucurie au avut parte enoriaşii 
acestei biserici, împreună cu parohul ei, Părintele Cristian Blăjuţ, O.F.M.Conv. Este 
vorba despre concertul de muzică clasică susţinut de doi artişti  consacraţi, Eugen 
Popovici – flaut şi Silvia Popovici – orgă veniţi anume din capitală ca să concerteze aici. 
 Artista Silvia Popovici este organistă la Biserica Franceză din Bucureşti iar 
flautistul Eugen Popovici susţine actualmente un masterat în dirijorat. 
 Ei ne-au făcut cinstea să accepte invitaţia de a susţine un recital de o oră în 
biserică şi pentru a vedea orga, acest obiect de patrimoniu românesc,  şi a cânta la ea. 
Iniţiatorul acestei serate culturale este părintele paroh Cristian Blăjuţ şi animatoarele 
congregaţiei Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus (FCJ),  surori care-şi desfăşoară 
activitatea misionară la Galaţi şi urmează carisma, exerciţiile spirituale şi 
Constituţiunile Sfântului Ignaţiu de  Loyola, după modelul iezuit. 
 Reamintim că parohia din Galaţi, monument de arhitectură,  este încredinţată 
spre păstorire Provinciei Franciscane a Fraţilor Minoriţi Conventuali „Sfântul Iosif” 
din România şi cuprinde, după ultimele recensăminte, 855 de familii de confesiune 
romano-catolică, având 1986 de credincioşi. Biserica dispune de o orgă unicat în lume, 
donată de vornicul Alecsandri din Iaşi, tatăl poetului şi dramaturgului Vasile 
Alecsandri,  orgă ce a fost restaurată în anii trecuţi şi se cântă la ea la fiecare sfântă 
Liturghie. 
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 De asemenea, o operă de artă de excepţie din această biserică,  este pictura 
sicilianului Sarullo din centrul altarului, reprezentându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul, 
patronul bisericii, propovăduind în împrejurimile Iordanului. În biserică se mai 
regăsesc sculpturi sacre executate de Vincenzo Fatorini. 
 Cine  a avut privilegiul de a putea trece pe Strada Domnească,  străjuită de tei 
seculari care dau farmec acestui bulevard central,  în seara zilei de 29 iulie, după Sfânta 
Liturghie,  aflându-se prin dreptul bisericii catolice,  ori a avut o clipă de inspiraţie 
divină de a intra în biserică,  putea auzi ca din alte lumi, sunetele fermecate ale unui 
flaut, acompaniate în chip desăvârşit la orgă, într-o suită de bijuterii muzicale clasice, o 
paletă de timbre şi sonorităţi de o frumuseţe negrăită care se reflectau spre Înalt, 
conferind un prilej de reflecţie asupra măreţiei artei simfonice şi a frumuseţilor dăruite 
nouă de Creatorul tuturor lucrurilor şi făpturilor. 
 Se ştie vorba înţeleaptă că, „Acela care cântă, se roagă de două ori”. Nu numai cel 
care cântă, dar şi cel care ascultă cu pietate şi reverenţă, se roagă de mai multe ori lui 
Dumnezeu. 
 O suită de impresii fugare, dar foarte sugestive şi grăitoare, în  blânda seară de 
vară, ne-a oferit această serată muzicală,  graţie celor doi artişti de marcă, virtuoşi în 
muzica preclasică şi clasică, dar şi contemporană, care, cu măiestrie şi înalt 
profesionalism au interpretat compoziţii de  Haendel, Bach, Mozart, Albinoni, Schubert, 
Cesar Franck, Pietro Locatelli şi Jean-Baptiste Loeillet. 
 Armonizaţi perfect şi cu o stăpânire desăvârşită a mijloacelor de expresie 
specifice acestui gen de muzică instrumentală, cei doi artişti au cules aplauzele asistenţei 
care a ascultat într-un profund sentiment de admiraţie pioasă, bijuteriile muzicale alese 
cu discernământ din repertoriul clasic universal şi românesc, ca să ofere un ceas de 
relaxare, destindere şi plăcută intimitate cu maeştrii muzicii universale. 
 Încântare, pace şi sentimente nobile – picurau în sufletele curate  ca fulgii de 
argint, izvorâţi din muzica aceasta, parcă dirijată de heruvimi, atingând sublimitatea 
artei creştine. 
 Arta creştină şi, în chip fericit muzica, au oferit dintotdeauna auditoriului, clipe 
de inefabil răsfăţ spiritual şi o stare de bine, izvorâtă din împăcarea cu Dumnezeu şi cu 
oamenii. Nimic mai adevărat şi mai sublim.  
 Serata a  debutat cu lucrarea lui Jean Baptiste Loeillet (1680-1730) – Largo 
cantabile  care a avut darul de a încălzi atmosfera şi a mai diminua emoţiile care 
stăruiau şi de o parte şi de cealaltă, la artişti şi spectatori. Menţionăm că auditoriul a 
fost alcătuit nu numai din enoriaşii parohiei, dar şi din creştini de alte confesiuni, 
interesaţi în aceeaşi măsură  de muzica clasică. 
 A urmat compoziţia Largo a lui  Pietro Antonio Locatelli (1695-1764), violonist şi 
compozitor italian, novator în  tehnica viorii, autor a numeroase piese pentru vioară, 
concerti grossi şi „sonate a tre”.  
 Despre Georg  Friederich Handel, născut la Halle în 1685, compozitor, organist şi  
violonist german, creatorul stilului baroc târziu, pregătind apariţia clasicismului vienez, 
nu mai este nevoie de cuvinte de prezentare, fiind un foarte apreciat şi îndrăgit 
compozitor, nu numai de melomani, dar şi de ceilalţi oameni. 
 Dacă ar fi numai să amintim opera Xerxes, oratoriul Messia capodoperă a muzicii 
sacre, concertele pentru orgă, concerti grossi, suitele instrumentale, dintre care, cea mai 
vestită este Muzica apelor, precum şi sonate, cantate, lieduri. 
 Artiştii au interpretat  cu multă sensibilitate Adagio,  apoi, mai târziu, Sonata în 
Fa major (Larghetto-Allegro-Siciliana-Giga)  şi apoi Adagio şi Presto (din Sonata în sol 
minor). 
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 Despre Tomaso Albinoni (1634-1759) cu al său Adagio în sol minor, care te poartă 
în cele mai înalte sfere ale  sunetelor sacre, nu se găsesc destule cuvinte. Biserica a 
ascultat acordurile acestei splendide compoziţii, uitând parcă să mai respire şi 
răsplătind la sfârşit cu prelungite aplauze, măiestria interpreţilor.  
 Nici Johann Sebastian Bach (1685-1750) nu a fost neglijat şi  interpreţii au cântat 
Siciliana, cu aceeaşi măiestrie şi sensibilitate artistică. Fiecare spectator şi-a  amintit de 
Patimile după Ioan; Patimile după Matei; Oratoriul de Crăciun; Marea misă în si minor; 
Magnificat  dar şi de muzica laică a acestui titan al clasicismului – cantate, preludii, fugi, 
toccate – şi pentru clavecin, printre care, cunoscutul Clavecin bine temperat,  lucrări care 
sintetizează cuceririle muzicii de la Renaştere până în vremea sa. Polifonia 
instrumentală a strălucit prin compoziţiile acestui gigant compozitor. 
 Un moment cu adevărat impresionant a fost interpretarea  piesei, atât de 
cunoscută Ave Maria  (Johann Sebastian Bach – Charles Gounod (1818-1893), lucrare 
arhicunoscută şi cântată în toate bisericile catolice din lume, dar nu numai acolo, ci în 
vestitele concerte vocal-instrumentale, de către cei mai străluciţi reprezentanţi ai artei 
lirice. 
 Andantele – lui Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – a făcut să tresalte 
inimile participanţilor la concert, iar acordurile orgii au răsunat limpede, făcând să 
vibreze pereţii, vitraliile, icoanele şi statuile, parcă însufleţite de această muzică venită 
din înalt şi la propriu  şi la figurat. 
 La această compoziţie, auditoriul a aplaudat îndelung şi stăruitor, parcă nevrând 
să se desprindă de magia şi de confortul spiritual picurat în suflete de cei doi muzicieni. 
 Sensibilul compozitor austriac, elev al lui Salieri,  Franz Schubert (1797-1828), de 
o inepuizabilă invenţie melodică, cel ce a compus peste 600 de lieduri care l-au consacrat 
creator al genului, a fost reprezentat la acest concert prin lucrarea de notorietate, 
cântată de  cca. 200 de ani, Ave Maria, dedicată Prea Sfintei Fecioare Maria. Fie şi 
numai pentru această lucrare, Schubert a intrat în Panteonul nemuritorilor care au 
adus slavă prin cântec Maicii lui Dumnezeu. Cântată pe versurile Salutării Îngereşti  -  
(Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus 
ventris, tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora 
mortis nostris, Amen!) - compoziţia şi-a  câştigat prestigiu în lumea muzicii sacre. Iar 
acum, la serată, a fost îndelung aplaudată cu multă reverenţă. 
 Din pleiada de compozitori români, artiştii bucureşteni s-au oprit la Constantin 
Dimitrescu (1847-1928) – interpretând magistral lucrarea Berceuse. Compoziţia cântată 
cu acest prilej, Berceucse, a  acestui  muzician român, născut la Blejoi, jud. Prahova,  cel 
care a scris primele concerte instrumentale pentru violoncel şi cvartete româneşti, 
precum şi opereta Nini,  de o sensibilitate aparte, a deşteptat spiritul de pietate, nefiind 
cu nimic mai prejos decât compoziţiile celorlalţi clasici din concert. 
 Receptiv, publicul spectator a aplaudat această lucrare şi chiar au cerut bis. 
 Cezar Auguste Franck (1822-1890), compozitor, organist şi pedagog francez de 
origine belgiană, unul dintre întemeietorii şcolii simfonice moderne franceze, autor al 
oratoriilor Ruth, Beatitudinile, Psyche) şi al unor lucrări de cameră, piese instrumentale, 
promotorul principiului construcţiei ciclice în muzică, a fost, de asemenea reprezentat 
printr-o lucrare de excepţie. E de ajuns  să rosteşti acest nume şi ai în minte lucrarea 
Panis Angelicus, atât de suavă şi încărcată de inefabil, foarte cunoscută, mai ales prin 
interpretarea ei de către cel mai mare tenor al secolului, Luciano Pavarotti, dar şi  de 
către alţi mai tenori ai lumii, lucrare ce se cântă în bisericile catolice în preajma 
Sărbătorii Naşterii Domnului, ea simbolizând venirea în lume a Mântuitorului, în chip 
de om, dar şi jertfa Mântuitorului pe altar. Pâinea îngerilor, coborâtă din cer, dată nouă  
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consacrate, sub formă  de Trup şi Sânge, în chip sacramental ca Pâine şi Vin, 
mântuitoare şi răscumpărătoare. 
 Largo  de G.F. Handel a încheiat serata muzicală nu fără emoţii de partea 
artiştilor şi de partea enoriaşilor, care nu au ştiut cum să mulţumească mai bine celor 
doi interpreţi, pentru regalul muzical oferit. 
 Aplauze în picioare, într-o profundă atitudine de respect şi admiraţie şi, cum era 
şi firesc, flori şi fotografii. Un lucru semnificativ şi îmbucurător: foarte mulţi tineri sunt 
interesaţi de genul acesta de muzică şi, de fapt, ei au fost în special, cei care erau animaţi 
de entuziasm şi de  bucurie, manifestându-se prin aplauze şi admiraţie nestăvilită faţă de 
artiştii invitaţi. 
 Binecuvântate aceste clipe de graţie, care vor rămâne de neşters în inimile 
tuturor! Singurul regret a fost acela că s-a terminat, deşi asistenţa ar fi vrut să continue 
la nesfârşit aceste momente unice, care au înălţat sufletele la Dumnezeu. Şi parcă 
chipurile sfinte din icoane şi statui zâmbeau şi încuviinţau clipele de bucurie sfântă din 
inimile tuturor. 
 
 
 
30 iulie 2009 
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SEMNUL RECUNOŞTINŢEI NOASTRE 
 
 

ÎN PRIMA ZI  A LUI OCTOMBRIE – SĂRBĂTOAREA ZILEI 
INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 
 Ca şi în ceilalţi  ani de la înfiinţarea forumului care militează pentru drepturile  
vârstnicilor,  Uniunea Judeţeană a Pensionarilor din Galaţi, a oferit gălăţenilor câteva 
ore de relaxare, cu prilejul acestei importante sărbători din viaţa seniorilor noştri. 
 A devenit un fapt obişnuit şi chiar o necesitate, SĂ NE CINSTIM ÎNAINTAŞII, 
părinţi, bunici, unchi, alte rude care au ajuns la încununarea vieţii, iar acum aşteaptă ei 
de la noi, un dram de recunoştinţă, de răsplată, de bucurie. 
E rândul mai tinerilor, să le ofere aceste daruri, cel puţin o dată pe an, de ziua lor. 
 Sub aceeaşi egidă, sărbătoarea a avut loc într-o locaţie pe măsură: Teatrul 
Muzical „Nae Leonard” şi a debutat cu un Cuvânt de deschidere care a mers direct la 
suflet, al preşedintelui Uniunii Judeţene a Pensionarilor Galaţi, domnul Costică Chihaia 
care a citit apoi şi mesajele de felicitare ale Federaţiei Naţionale a Pensionarilor. 
 Pe rând, şi-au exprimat recunoştinţa faţă de  pensionari, oficialităţile urbei: 
domnul primar, inginer Dumitru Nicolae, preşedinta Casei Judeţene de Sănătate, 
directoarea  Casei  Judeţene de pensii, alte personalităţi care au un rol important în 
viaţa pensionarilor, prin funcţiile pe care le deţin. 
 Desigur, viaţa acestui segment de populaţie nu e deloc simplă.  Vârsta, 
neajunsurile de tot felul,  îşi pun amprenta asupra personalităţii lor.  E greu să ţii ritmul 
cu situaţia  de facto  şi să-ţi păstrezi DEMNITATEA DE OM, pe care ţi-ai construit-o 
de-a lungul vieţii. Bătrânii noştri au acest ţel: de a-şi păstra ceea ce le-a rămas: respectul 
de sine şi faţă de ceilalţi, demnitatea  dobândită, la care nu vor să renunţe cu nici un 
chip. Dacă n-ar avea-o măcar pe aceasta, viaţa lor nu ar mai avea sens. 
 Printre strădaniile forurilor abilitate în acest sens, între care Uniunea Judeţeană 
a Pensionarilor este întotdeauna prezentă cu fapta şi cu sufletul,  se numără şi strădania  
de a milita pentru drepturile vârstnicilor. Aceste eforturi  sunt demne de toată lauda. E 
o luptă continuă în condiţiile unei crize interminabile şi într-o ţară în care, vârstnicilor li 
se dă atât de puţină atenţie. Ei sunt neglijaţi sistematic, marginalizaţi şi chiar scoşi din 
sistem. Un punct nevralgic atins în alocuţiunile acestei zile este acela de a protesta 
împotriva  corelării punctului de pensie cu salariul mediu pe economie, ceea ce ar 
prejudicia marea majoritate a pensionarilor. 
 Am văzut în sala de spectacol a teatrului, chipuri preocupate, îngrijorate, care se 
străduiau să uite necazurile cotidiene şi să se relaxeze, fie şi pentru un ceas. 
 Acest lucru s-a întâmplat în cele din urmă, graţie frumosului program artistic 
oferit de orchestra şi una din solistele  Teatrului muzical, care a oferit publicului 
vârstnic, un admirabil concert vocal-instrumental de muzică românească, un buchet 
înmiresmat de cântece autentice, pe versuri şi pe muzica lui Dan Mizdrakis, interpretate 
cu măiestrie,  sensibilitate, suflet  şi har. Colectivul artistic al Teatrului şi-a dat măsura 
reală a profesionalismului dar şi a omeniei, cântând din toată inima şi înviorând 
chipurile obosite ale persoanelor prezente în sală. „Nostalgii de toamnă”  s-a numit 
concertul dedicat seniorilor şi a mers direct la suflete.  
 În încheiere, asistenţa s-a bucurat de momentul aşteptat: tragerea la sorţi 
organizată de Uniunea Judeţeană a Pensionarilor, la care au fost câştiguri substanţiale 
în obiecte casnice,  de la televizor şi aspirator, la  mixere şi alte obiecte trebuincioase 
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oricărei familii şi gospodării, astfel că, aproape toţi pensionarii au primit câte un dar de 
ziua lor. 
 Mulţumim organizatorilor şi celor care au oferit aceste momente de neuitat 
seniorilor, poate singurele, poate ultimele, dar, cu siguranţă – semnul recunoştinţei 
noastre pentru cei care ne-au adus pe lume, ne-au crescut, ne-au oferit totul pentru 
bunăstarea, fericirea şi realizarea în viaţă, iar acum aşteaptă un semn cât de mic, că nu 
am uitat acest lucru. 
 
 
 
1 octombrie 2009 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATIVĂ CULTURALĂ: POVESTITORII DE PE STRADA 
DOMNEASCĂ BERE LA METRU ŞI POEZIE LA KIL LA TERASA 

„FANI TARDINI” 
 
 
 E vremea fierberii mustului în poloboace neîncăpătoare. Se apropie şi ziua 
recoltei, când gospodarii îşi adună bucatele în cămări şi se bucură. Prilej de cinstire a  
megieşilor şi a rubedeniilor, dar, mai ales, de a dovedi tuturor cât de vrednici au fost 
peste an. Aprind câte un rug de loazbe uscate şi urmăresc câte o noapte întreagă 
trosnetul lemnelor şi poveştile scânteilor care pocnesc precum artificiile, muşcând cerul 
cu limbile lor şerpuitoare. Şuierul spuzei desenează fantasme. Ce să facă însă, citadinii 
care nu prea au parte de astfel de festinuri ale mustului, pastramei, mititeilor, berii şi 
voii bune iscată de belşugul anotimpului minunat?  Se adună şi ei, pe unde pot – la 
banchetul poeziei şi al muzicii şi gustă deliciile artei care e generoasă pentru  tot natul. 
Binecuvântate ceasuri! 
 O astfel de  iniţiativă admirabilă a avut de curând Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini”, Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi în colaborare cu „Atelierele de lectură 
ale poetei  Angela Baciu”-personalitate de excepţie a culturii gălăţene, de fapt, 
animatoarea acestor încântătoare întâlniri dintre poeţi, scriitori, artişti plastici, actori şi 
orice om care iubeşte cultura, îndeobşte. 
 Manifestarea a avut loc în aer liber, pe terasa „Fani Tardini”, la ceas de seară şi 
la lumină de candele,  la mese de brad şi pe băncuţe de lemn, într-un decor feeric, numai 
bun pentru desfăşurarea în curgere lină a lirismului autohton şi universal. Un program 
splendid, destul de relaxant, lipsit de emoţiile scenei, ale sălilor de lectură, în care te 
pândesc obiective şi blitz-uri fotografice, camere de luat vederi,  microfoane, întreg 
arsenalul necesar  manifestărilor de răsunet. 
 La ceas de taină, apropiaţi în Spirit, oameni de cultură şi artă şi-au unit sufletele 
la o ceaşcă de ceai ori de cafeluţă fierbinţi, cu aburi de  poezie, poveste, în acorduri de 
muzică de cafe-concert care a fost pe gustul tuturor. 
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 Şi meniul a fost pe alese: de la sonete, rondeluri, haiku-uri, poeme epice, poeme 
clasice ori în vers liber, catrene, terţine şi, din nou muzică bună, cât cuprinde… Totul 
învăluit într-un abur de inefabil, iscat de neastâmpăratele muze. Ce  să adune poeţii şi 
povestaşii, de pe nesfârşitele câmpii elizee ale sufletelor lor neliniştite? 
Cuvinte…Metafore…Banchet de imagini ascunse îndărătul retinei şi care izbucnesc – la 
ceas de har -  în fapt de seară, mai dulci decât dorul, mai sărate ca sarea-n bucate, mai 
condimentate decât fripturile şi mai ameţitoare decât ambrozia sorbită din cupe de zeii 
trufaşi, cei cu patimi omeneşti… 
 Evenimentul s-a numit „Povestitorii de pe strada Domnească” – fiindcă, într-
adevăr, ne aflam pe strada Domnească  şi povestitorii sunt cei care colorează viaţa şi duc 
mai departe Cuvântul, îl împărtăşesc, îl cuminecă. 
 Şi vremea a ţinut cu noi. Eram doar în crucea echinocţiului, când ziua şi noaptea 
se egalizează, devenind de-o seamă. Plutea un aer blând peste grădină şi-n  densitatea lui 
se puteau zări siluetele prietenilor Grădinii, care, cu  mişcări hieratice, îşi pregăteau 
intrarea în scena lumii poveştilor de seară, în jocul de lumini şi umbre al câtorva 
reflectoare, al candelelor de pe mesele de brad… Stropi de rouă în vers, „flori de 
toamnă” care dau „fiori de toamnă” – cum poetic s-a exprimat cineva, explozii în căuşul 
memoriei… 
 S-au evocat personalităţi de marcă ale culturii româneşti şi universale, actori, 
poeţi care au trecut pe  aici ori au avut de-a face cu Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, 
începând cu patroana spirituală a acestuia, actriţa de renume mondial, trăitoare în 
secolul trecut. 
 Directorul teatrului,  fermecătorul actor Vlad Vasiliu, după un scurt cuvânt de 
bun găsit şi  încălzire a spiritelor (dacă mai era nevoie!) a citit versuri din creaţia poetei 
Angela Baciu, un grupaj de vignete lirice din creaţia subsemnatei, intitulat „Lacrimi de 
mir” – din cartea  cea mai recent editată, precum şi din   creaţia  Danei Potorac. 
 Pe rând, cu pauze de sorbituri de cafea şi bere, şi-au desfăşurat graţiile Dana 
Vlad, redactor de emisiuni culturale, poeta Vali Crăciun, poeta şi traducătoarea Simona 
Frosin, poeta Speranţa Miron, poetele  Dana Potorac şi Diana Mănăilă-Mărăndici şi 
subsemnata, recitând ori citind din creaţiile proprii, ori ale altor confraţi de Poezie. Au 
mai fost prezenţi şi alţi scriitori şi poeţi gălăţeni care au preferat să privească şi să 
asculte. Şi bineînţeles, amfitrioana, poeta Angela Baciu. 
 Şi nu ştiu de ce-mi vine în minte un catren  propriu privitor la Întâlnirile de suflet 
dintre oameni de cultură care râvnesc prin arta lor, la nemurire: 
    Vom sta alături, tu şi eu, 
    Cândva, în veşnicie, 
    Suntem colegi de Dumnezeu, 
    De Duh şi Poezie… 
 O atmosferă încântătoare ce amintea de  cea a grădinilor de altădată (mai puţin 
mirosul de pastramă şi de mititei),  unde se adunau cele mai sclipitoare minţi ale 
neamului şi-şi înfăţişau creaţiile în ochii miciţi de plăcere şi de aburul alcoolului, ai 
confraţilor literari. Aşa s-au născut nemuritoarele opere lirice şi epice… 
 Parcă la comandă, ca să intrăm deplin în atmosfera oraşului danubian,  s-a auzit 
de vizavi, de la Primărie,  melodia cântată la fanfară „Barca pe valuri” – din orologiul 
oraşului care puncta ora exactă. 
 „Ştii ce înseamnă să fii fericit?” – recita actorul Vlad Vasiliu din versurile Angelei 
Baciu. „Să fii îndrăgostit e un miracol” – au răsunat precum un ecou versurile aceleiaşi 
poete rostite de îndrăgitul actor gălăţean. 
 Pizza în loc de pastramă, dar la fel de gustoasă  şi de îmbietoare stropită cu bere,  
au condimentat momentul poetic susţinut de actor. 
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 A fost alături de noi şi ne-a susţinut, oferindu-ne muzică bună, ziaristul Claudiu 
Pamuc – gazda acestei manisfestări. 
 N-a lipsit o intervenţie a unei tinere, elevă în clasa a XI-a D la Colegiul Mihail 
Kogălniceanu, care a citit un scurt eseu intitulat: „Carenţe educative în familie”. 
 Cu sensibilitatea-i cunoscută, poeta Speranţa Miron şi-a citit câteva poeme. 
 Angela Baciu a făcut în continuare un apel să ne respectăm valorile iar în 
prelungirea  acestei idei, Dana Carmen Vlad  a evocat personalitatea actorului Ştefan 
Iordache – fiindcă luna aceasta, s-a împlinit un an de când acesta a plecat să joace cu 
îngerii. Fiindcă ne aflam în curtea unui teatru – s-a considerat necesar să se amintească 
despre marile personalităţi ale Teatrului românesc. Dana Vlad a relatat întâlnirea şi 
interviul dat ei de marele actor dar a subliniat calitatea umană a acestui gigant al scenei 
şi ecranului, plecat dintre noi de Ziua Crucii, fiindcă, a subliniat Dana, „s-a crucificat 
pentru artă”. La un an de la trecerea sa în nemurire, Ştefan Iordache, în această seară, 
la terasa „Fani Tardini” a primit aplauze la scenă deschidă de la Povestitorii de pe strada 
Domnească … 
 În acelaşi context spiritual, Angela Baciu a  amintit interviul realizat cu o altă 
personalitate universală, poeta Nina Cassian, născută la Galaţi, autoare a peste 50 de 
volume de versuri în limba română şi în alte limbi. Întrebând-o dacă are vreun regret, 
marea poetă Nina Cassian i-a răspuns că „n-a auzit niciodată glasul Păsării Dodo” şi 
„Nu a purtat niciodată rochie de mireasă”. 
 Apoi a evocat personalitatea lui Radu G. Ţeposu care-i mărturisea: „Cel mai 
mult are încredere în tineri”. 
 Discuţii calde, libere, fără emoţii, prieteneşti,confesive. 
 Tânăra poetă  şi traducătoare din limba franceză - Simona Frosin a recitat două 
poeme în ton cu anotimpul: Reflecţii tomnatice. 
 Din nou Angela Baciu a recitat câteva poeme din volumul Ninei Cassian 
„Spectacol în aer liber – O altă monografie a dragostei” – din Antologia „Dunărea de 
Jos”, vol. I. 
 La rândul său, Dana Potorac a spus că „poeţii sunt povestitori de trăiri” şi ca 
atare, a citit un poem narativ intitulat „Drumul”. 
 Poeta Florina Zaharia,  redactor şef al revistei „Dunărea de Jos”, deşi nu a fost 
prezentă la întâlnirea aceasta a fost reprezentată de Angela Baciu, care i-a citit poemul 
„Eua”  -  din care am reţinut versurile: „Mă învârteam până când îmi izbucnea din burtă 
întunericul”. 
 Tânăra poetă Diana Mănăilă Mărăndici a citit câteva poeme admirabile, în stilu-i 
caracteristic. 
 În Grădina „Fani Tardini” – mai multe elemente disparate din decorurile unor 
piese, întregeau cadrul ambiental al acestui „Spectacol în aer liber” – vorba Ninei 
Cassian: un bust din bronz, scaune de epocă, într-o sculptură filigranată, havuze cu flori 
îmbrăcate-n papură, o pendulă veche, aplice de perete şi altele. 
 Angela Baciu a citit din creaţia sa, poemul „O doamnă în negru”. 
 „Un copil desculţ vinde porumb fiert” – spuneau versurile ei cu glasul Femeii în 
negru. Femeia „are chip exotic, e frumoasă. Pare să aibă tot timpul din lume. Nu mai 
aşteaptă nimic. Sufletul ei e o rană, un destin. (…) Ce vârstă să aibă? Nu se ştie…  - un 
poem remarcabil din volumul „De mâine până mai ieri, alaltăieri”. 
 Fiecare cu sine şi împreună, ascultau vrăjiţi, glasul cald, mângâietor şi deosebit 
de tandru al autoarei care se identifica eroinei sale. 
 Vali Crăciun a citit, la rândul ei, două poeme foarte frumoase. 
 Tot Angela Baciu l-a reprezentat la această întâlnire pe poetul gălăţean Mihail 
Gălăţanu – citindu-i poemul „Metastază la viaţă”. 
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 Pe  zidul barului se putea citi cu litere destul de pronunţate: „Bărbatul e fericit 
când soţia bea”, - o glumă care i-a amuzat pe toţi. 
 Angela Baciu îşi aminteşte şi de poeta de notorietate mondială Nora Iuga, de 
versurile sale şi de fiul acesteia, Tiberiu Almosnino, fost prim balerin la Opera Română 
din Bucureşti, astăzi maestru coregraf în Bucureşti. 
 În încheiere, subsemnata a făcut un scurt Remember pentru cuplul de actori 
gălăţeni Lucian Temelie şi Stela Popescu Temelie. Actriţa a scris în urmă cu câţiva ani 
cartea autobiografică „Frunzele plâng toamna” -  în care a evocat o suită de personalităţi 
ale Teatrului românesc.  S-a citit poemul „De pierdere” – în memoria neuitatei actriţe şi 
apoi, câteva sonete şi câteva rondeluri în coriamb. 
 Ca o  încununare a  acestui plăcut eveniment cultural gălăţean, s-au înmânat, 
prin bunăvoinţa poetei Angela Baciu, diplome pentru merite culturale deosebite, tuturor 
Povestitorilor de pe strada Domnească, aceasta fiind ediţia a I-a a manifestărilor de acest 
gen. 
 Să sperăm că astfel de iniţiative vor prolifera, spre beneficiul spiritual al 
gălăţenilor şi nu numai, dar, al celor care îndrăgesc arta, poezia, muzica, frumosul şi 
binele urbei. 
 
 
 
26 septembrie 2009 
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LECŢII DE VIAŢĂ 
 
 

 DE LA INFERN LA PARADIS – TRAVERSÂND RARĂUL CU 
SFÂNTUL NICOLAE 

 
 Ieşirea din Infern s-ar putea numi această amintire recentă, generată de 
întâmplarea pe care am trăit-o împreună cu alte 13 persoane, în pelerinajul pe la 
mănăstirile Moldovei şi Bucovinei, în zilele de 4-7 decembrie 2009. 
 Pornesc de la această cumpănă pe care am avut-o urcând cu maşina-microbuz pe 
muntele Rarău, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, pe drumul în lucru care porneşte de la  
poalele muntelui. 
 Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei s-a dovedit de folos şi mult ajutător, 
chiar de ziua lui, 6 decembrie, Anno Domini 2009. 
 Strigându-l eu cu glas înalt de disperare şi rugă într-o împrejurare care avea să-
mi marcheze existenţa, el a fost îndurător şi mult milostiv şi ne-a scos din hăţişurile 
muntelui  ameninţător şi întortocheat, presurat cu prăpăstii şi văi adânci, cu serpentine 
şi stânci gata să se prăbuşească în orice clipă peste maşina noastră. A fost o experienţă la 
limita suportabilului.  
 Pot spune acum, fără putinţă de tăgadă că am fost la jumătate de pas de moarte. 
Tocmai asistasem cu o seară înainte la slujba de vecernie în Mănăstirea Putna, unde au 
fost tunşi în monahism şi sfinţiţi călugări, un număr de 6 tineri cu bărbuţe ascuţite, cu 
feţe prelungi şi nelipsita codiţă  împletită la spate, duşi de-a rostogolul în rasele 
confraţilor ceva mai cu experienţă, ceremonial emoţionant până la hohot. Iar dis-de-
dimineaţă, în această biserică am asistat la praznicul lui, cu cei 13 tovarăşi de pelerinaj 
veniţi de la Galaţi, cu trei zile în urmă. 
 Pe la toate mănăstirile bucovinene şi moldave vizitate şi cercetate în aceste zile, 
ne-am rugat acestui mare sfânt, ultima oară la Sihăstria Putnei unde, în biserica nouă, 
icoana Sfântului Nicolae era în pridvor, în partea stângă, iar în partea dreaptă, cea a 
sfântului Nectarie. 
 Am plecat mai departe la Suceviţa şi Moldoviţa, mănăstiri vechi, de patrimoniu, 
ctitorite de Ştefan cel Mare şi Sfânt, minunat pictate pe dinafară, iar înăuntru cu 
iconostase aurite, candelabre cu multiple braţe luminoase şi icoane făcătoare de minuni 
şi multe, multe relicve şi moaşte de sfinţi. 
 S-ar zice că Bucovina este ţara moaştelor, pentru că tezaurizează cele mai multe 
relicve şi moaşte şi strânge în pământul ei, oase de sfinţi şi de martiri, mai mult decât 
alte zone ale ţării. În cele trei zile cât stătusem pe tărâmul ei, vizitasem  22 de mănăstiri 
şi sărutasem atâtea cranii şi moaşte, atâtea icoane, îngenuncheasem de atâtea ori în faţa 
iconostaselor, a relicvelor sfinte, ascultasem atâtea slujbe şi primisem binecuvântări şi 
mir pe frunte şi pe mâini, încât mă minunam cât de mult mă învrednicise Dumnezeu, pe 
mine, nevrednica. 
 Asta nu mă împiedicase să arunc câteva vorbe în răspăr colegilor de pelerinaj, să-
i fac chiar teoria chibritului Marianei, pentru că mi se umflase un picior de credeam că 
o să plesnească pieliţa, de cât stătusem cu el atârnat în maşină şi în strană, ori în 
genunchi, ceasuri bune, până se terminau slujbele, că nu se cădea să ieşi mai înainte 
afară. 
 La Dragomirna, cu o seară înainte, pe 5 decembrie, am avut chiar o experienţă 
stranie, pentru mine destul de neplăcută, fiindcă nu văd noaptea nici cât o cârtiţă. Am 
intrat pe poarta mănăstirii în plină beznă, am orbecăit, găsind uşile închise. În cele din 
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urmă cineva a dibuit o intrare, am urcat şi coborât pe întuneric scări multe, ca să 
ajungem într-o capelă mică, unde câteva măicuţe şi un preot se rugau la lumina 
lumânărilor. N-am putut pleca până nu s-a terminat slujba aceea, tot acatistul Sfântului 
Nicolae. Era ora 19,30 şi atunci s-au stins şi lumânările şi a rămas doar una, cea de la 
pupitrul unde o măicuţă citea tipicul. 
 Mai mult de o oră am stat aşa, măicuţele rugându-se şi eu întrebându-mă, când 
se va aprinde din nou lumina, apoi iar prin întuneric, pe scări, înapoi la maşină. Câteva 
au fost impresiile lăsate de această mănăstire din care n-am putut vedea nimic: trepte 
suite, coborâte, aer tare care-mi spărgea plămânii şi mă împiedica să respir, moaşte şi 
icoane sfinte pe care nu puteam să le văd, binecuvântări şi mir. 
 În sfârşit, am plecat spre Putna unde am ajuns  noaptea, spre crucea nopţii, şi am 
nimerit în plină desfăşurare a liturghiei de sfinţire a monahilor. A durat până la 1,30 în 
noapte. Nici n-am apucat să fim cazaţi, nici să ne desfacem bagajele, eram toropiţi de 
oboseală, frig şi foame,  nu ne mai ardea de nimic. 
 Când ne-am văzut în pat spre ora 2 dimineaţa, nu ne venea să credem. Şi totuşi, 
suntem oameni slabi şi nevolnici şi nu avem antrenamentul călugărilor care stau nopţile 
şi se roagă în biserici friguroase şi întunecate. 
 Mi-am dat seama cât de nevrednici suntem dacă ne apucăm să cârtim regulile 
monastice şi să nu ne convină condiţiile. Puţină mortificaţie şi jertfă nu strica, dar aşa e 
omul, cârtitor în orice împrejurare. 
 Dar să revin asupra evenimentului care a marcat sărbătoarea Sfântului mare 
Ierarh Nicolae, ca să ştim că el există, ne apără şi mijloceşte pentru noi. 
 În localitatea Marginea unde pelerinii din microbuz au vrut să-şi exercite dreptul 
la vot, fără succes în vreo trei locuri, la şcoală, la primărie şi în alt local, şi unde, în final, 
au votat, verificaţi de poliţie prin telefon la Galaţi, dacă nu am mai votat o dată, 
conducătorul pelerinajului, Mihai, a oprit un poliţist şi l-a întrebat câţi Km. sunt până la 
mănăstirea Rarău şi pe unde se poate ajunge. 
 -Aaaa…dar nu se poate…drumul e întrerupt, fiind în lucru pentru lărgirea lui, 
dar puteţi să o luaţi prin altă parte şi veţi ajunge fără probleme,  s-a pronunţat poliţistul 
de la circulaţie. 
 Zis şi făcut. După asemenea asigurări, maşina a prins aripi. Aceasta până la 
marcajul „Drum în lucru” – care începea de la marginea pădurii, la poalele muntelui. 
După care, imediat a început adevărata aventură, mai precis, coşmarul. Se înserase. Să 
fi fost ora 17,00. 
 Nu ne-am speriat, mai ales că un localnic ne avertizase că avem de străbătut vreo 
15 km.  Şi că e drumul în lucru dar se poate ajunge. 
 Până atunci poate nu mi-aş fi închipuit ce înseamnă pancarta de avertisment: 
Drum în lucru. Aveam să aflu şi, împreună cu mine, ceilalţi 13 pelerini, oameni trecuţi 
de 50 de ani, cu excepţia a două persoane: un tânăr, Marian de 25 de ani, băiat 
admirabil, evlavios şi degrabă ajutător, în plus, de o generozitate rară şi o tânără de 34 
de ani, oarbă, cu grave probleme de sănătate, la coloană, cu glaucom, miopie, strabism, 
fără putinţa de a se opera ca să-şi recapete vederea, dar înzestrată cu o voce angelică, de 
personaj de basm, care ne-a încântat tot drumul cu cântece sacre, pe care le ştia la 
perfecţie. 
 În rest, oameni în vârstă care făceau de mai mulţi ani traseul mănăstirilor 
moldovene şi bucovinene şi se dovediseră tare evlavioşi. 
 Cunoşteau o mulţime de cântece religioase, de rugăciuni – tot tipicul creştinesc, 
nu cârteau în biserică, stând ore întregi în picioare sau în genunchi, sărutau toate 
icoanele şi moaştele,  făceau zeci de mătănii ba, au făcut şi  nenumărate danii şi acte de 
caritate pe unde au trecut. 
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 Trebuie să spun că mă socoteam tare nevrednică, în comparaţie cu aceştia. 
 Cântam şi eu alături de ei, mai bine zis le ţineam isonul, fiindcă nu cunosc bine 
nici tipicul, nici cântecele. Dar încercam să mă integrez în atmosfera aceea pioasă, 
presărată totuşi cu glume şi explozii de râs sănătos, mulţumit, împăcat, însoţită de cruci 
dese şi metanii. 
 După ce am parcurs vreo jumătate de oră de drum accidentat şi plin de gropi, am 
înţeles că nu e o glumă. Dar coşmarul abia acum începea, cu cât urcam pantele abrupte 
şi serpentinele. De o parte, stâncă, la mijloc clisă zvântată şi de cealaltă, râpe adânci de 
nu se vedea fundul din pricina brazilor înalţi care străjuiau acea potecă îngustă. Stăteau 
înfipţi semeţ în margine de prăpastie. Cred că am traversat peste o sută de prăpăstii. La 
un moment dat, de după o stâncă uriaşă s-a coborât o pâclă deasă de nu se mai vedea la 
câţiva paşi. Asta ne mai lipsea. Mi se strânsese stomacul şi inima şi aşa au rămas până la 
sfârşit. 
 Grupul nostru, ca la un semn, s-a mobilizat şi s-a comportat admirabil. Nici un 
ţipăt, nici un geamăt, nici un vaiet. Au cântat şi s-au rugat tot timpul. Cu disperare, cu 
credinţă şi speranţă. Când Mihai a strigat: „Rugaţi-vă, fraţilor, să ieşim de aici!” – toţi 
au început „Apărătoare Doamnă”; „Cu noi este Dumnezeu”, „Psalmul 50”, „Tatăl 
Nostru”, „Crezul” şi „Într-un glas”. 
 Şi iar curbe, prăpăstii, noroi, pietriş, viraje. Nici ţipenie tot drumul, parcă eram 
pe lumea cealaltă. Pentru multe momente în şir am avut clar imaginea iadului. Un 
coşmar prelungit, o orbecăire în beznă, doar la lumina farurilor, un loc necunoscut, 
neprimitor, străin, pustiu. Unde era frumuseţea muntelui,măreţia lui? Acum muntele ni 
se părea ameninţător, primejdios, duşman, chiar ucigaş. Aveam să aflu că şi Doina M. 
profesoara de franceză era să moară aici, a alunecat şi s-a lovit de o piatră, cât pe ce să-
şi lase oasele pe acest munte. A fost salvată la timp, dar mi-a povestit cu groază ce a 
pătimit pe acest munte… 
 Cu toţii am trăit cele mai dramatice momente. Şoferului i-a trecut prin trup şi 
prin oase şi prin suflet tot acest supliciu, transformat într-o cursă infernală prin 
necunoscut. Drumul prin infern, în plină noapte, prin ceaţă, în frig, în groază, în 
necunoscut, fără să ştim dacă e drumul potrivit sau cât mai avem. 
 Bara din spate a maşinii s-a agăţat într-o piatră şi s-a rupt. A smuls-o şoferul  şi a 
adus-o în interiorul maşinii. 
 Ne era teamă să recunoaştem, fiecare, că nu mai avem nici o speranţă, în timp ce 
gurile noastre cântau şi recitau fără încetare ca să acopere gândurile, spaimele, angoasa. 
 Întreaga aventură montană nocturnă a durat câteva ore bune şi cu toţii credeam 
că n-o să mai ieşim niciodată din acele hăţişuri. Într-un târziu, Dumnezeu s-a îndurat de 
noi şi ne-a auzit strigătele, fiindcă am zărit o luminiţă slabă, un gard alb şi am auzit ca 
prin vată lătratul unui câine disperat, gata să rupă lanţul. Probabil că nu mai văzuse 
maşini pe aici de ceva vreme. 
 Şoferul a strigat la gospodar. Era o casă a Consiliului Popular, A ieşit omul la 
poartă şi ne-a îndrumat. Mai aveam 3 Km. până la o cabană, după care, încă 800 de 
metri până la mult râvnita Mănăstire din vârful muntelui Rarău. O Mecca la care 
ajungeam şi nu mai ajungeam. 
 O situaţie similară am trăit în urmă cu 35 de ani, când, 8 persoane, patru fete şi 
patru ghizi, ne-am rătăcit în plină zi, pe platoul muntelui Ceahlău şi am orbecăit în 
ceaţă câteva ore, învârtindu-ne într-un loc, cu muşchi până la genunchi prin care înotam 
şi nu ne vedeam nici măcar pe noi înşine. Până am ieşit la cabana Babele, ne-au trebuit 
ore bune şi atunci am zis că rămânem acolo, pe munte, deşi începuse să ningă, ne era 
frig, ceaţa lăptoasă ne udase la piele şi nu ştiam încotro să apucăm să găsim cabana. A 
fost ceva straniu, cum numai în vis poţi trăi. 
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 După această îndrumare binecuvântată am început să facem cruci şi să 
mulţumim lui Dumnezeu pentru minunea că ne-a scăpat de primejdie. Eu l-am strigat în 
gând pe Sfântul Nicolae, aşa cum marinarii, odinioară l-au strigat să-i scape de furtună 
pe mare. Am simţit atunci solidaritatea pe viu. Eram uniţi în primejdie şi-n teamă. 
 „Astfel se caută Dumnezeu” – a zis Maria, o femeie de 130 de kg. mamă a cinci 
copii, râvnică în rugăciune şi în fapte. „Aşa se caută şi se găseşte, nu în cărţi sau în altă 
parte, ci în primejdie de moarte”, a mai spus această femeie simplă. 
 Astfel a punctat situaţia, Maria, o femeie cu frică de Dumnezeu, unul din acei 
oameni fericiţi, cu inima curată, care vor moşteni Împărăţia cerurilor. 
 Dumnezeu se caută la ceas de încercare şi durere, am învăţat eu de la ea. La ceas 
de primejdie şi de frică. Nu în huzur şi fericire, când nu mai iei aminte la Dumnezeu şi-ţi 
ajungi ţie însuţi. Nu în haine, nu în barbă şi veşminte, aşa cum ne-a învăţat azi, preotul 
Laurenţiu de la Sihăstria Putnei, acolo unde am servit masa cu bucurie şi evlavie. 
 „Oamenii care ne jignesc şi ne fac rău, ne câştigă merite pentru  cer,” a adăugat 
el. „Noi suntem supăraţi când alţii nu ne bagă în seamă şi nu ne recunosc meritele, nu ne 
laudă, nu ne preţuiesc şi ne dau deoparte. Dar nu ne dăm seama cât bine ne fac aceştia, 
pentru că ne câştigă merite pentru cer, cu fiecare nouă ofensă dreaptă sau nedreaptă.” 
 Am învăţat aceste lucruri şi multe altele, în jumătatea de oră în care am mâncat, 
la Sihăstria Putnei, de la un preot foarte tânăr, care ar fi putut fi copilul meu. 
 Intraţi pe poarta mănăstirii Rarău, acolo unde dau  mâna cerul şi pământul şi 
stelele sunt atât de aproape încât ai putea să le culegi în năframă, pe piscul muntelui 
unde aerul te săgetează în inimă, după ce am spintecat muntele prin pădure, noaptea, pe 
drumul în lucru, prin ceaţă – cu toţii am crezut că ne-am născut a doua oară. Am fost 
chemaţi şi serviţi la masă de un preot şi apoi, cei mai mulţi, au mers în biserică, să facem 
rugăciunea de mulţămită. 
 Toate cele 4 zile când am fost la Neamţ şi în Bucovina, am mâncat bucate de post 
aspru, cartofi cu varză murată, fasole, mămăligă, orez, dar care ni s-au părut a fi foarte 
gustoase şi săţioase. Nimeni nu s-a plâns. 
 Sâmbătă, 5 decembrie a avut loc comemorarea a 11 ani de la trecerea la cele 
veşnice a arhimandritului Ilie Cleopa, comemorarea lui Ioanichie Bălan şi a lui Paisie de 
la Neamţ. Slujba s-a ţinut în Biserica mare, dar s-a auzit şi în biserica sfintelor moaşte la 
difuzor şi în Noul paraclis. A fost ţinută de un sobor de preoţi în frunte cu Î.P.S. 
Mitropolit. 
 O mare mulţime de norod a participat şi femeile din grupul nostru (9 la număr) 
au învârtit sarmale de peşte şi găluşte din peşte şi peşte gătit în toate felurile în oloaie 
imense de 50 şi o sută de kg. aduce de 3-4 călugări, fiecare.Eu am fost responsabilă cu 
focul la teracotă, în camera cu paturi suprapuse unde eram cazate. 
 Parastasul a fost de pomină şi s-a ţinut şi la cimitirul Sihăstriei, unde se află 
mormintele lui Ilie Cleopa, Ioanichie Bălan. 
 M-a emoţionat profund cimitirul călugărilor şi preoţilor de la Sihăstria 
Neamţului, mai ales mormântul lui Ilie Cleopa şi al lui Ioanichie Bălan – pline de flori 
proaspete, petunii mari, multicolore, orhidee violet dungate cu alb, crizanteme. 
 Mariana s-a prăbuşit la crucea lui Ilie Cleopa, - bunicul meu – cum îi spune ea de 
câte ori îl vizitează, şi a plâns amar, spunându-i tot ce pătimise, în timpul răscurs de 
când nu-l mai vizitase, adică de vreo 5-6 luni. Chilia lui a fost închisă şi n-am putut s-o 
vizităm. La uşa chiliei sale era un anunţ: „Vă rugăm să vă descălţaţi” – aşa precum 
Yahve i-a poruncit lui Moise, să-şi scoată încălţările când urcă pe Muntele Sfânt. Am 
văzut şi pridvorul de unde părintele obişnuia să le vorbească credincioşilor, spunându-le 
adesea ce înseamnă să ai virtutea răbdării, apoi predicându-le despre moarte şi încheind 
fiecare discurs cu celebrul său binecuvântat-blestem: „Mânca-v-ar raiul!” 
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 Cred că şi el a avut un cuvânt bun de pus pentru noi în aventura de pe Rarău. 
Tot la Rarău am sărutat icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, care a lăcrimat 
mir. 
 Am părăsit Rarăul la ora 12, în ziua de 7 decembrie, după un prânz cald. Aici am 
primit o dezlegare generală pentru toate erorile săvârşite, făcută de paroh, asupra 
tuturor celor din grup pentru a pleca la drum şi a ajunge cu bine la destinaţie. 
 Tot drumul înapoi am ţinut în braţe icoana mare cumpărată de la Sihăstria, 
înfăţişându-L pe Iisus  cu Sfânta Scriptură într-o mână şi cu cealaltă, binecuvântând 
omenirea.  
 E o zi însorită. Razele se zbenguie printre crengile brazilor. Nici un pic de nor. 
Noaptea angoasei  a rămas undeva în urmă şi noi am ieşit la Sfânta Lumină. 
 Azi e ziua Sfintei Filofteia şi cineva începe Troparul Sfintei. Tocmai am asistat la 
slujba ei, încheiată cu o predică despre viaţa sfintei. Moaştele ei se află la Curtea de 
Argeş deşi sfânta s-a născut la Târnovo. 
 Conducătorul grupului face rugăciunea de dimineaţă. Urmăm alt drum, cel 
pietruit, peste tot s-a aşezat un strat de promoroacă, dar soarele învinge şi totul se usucă. 
 Facem Acatistul Mântuitorului. De ieri până azi am trecut şi prin Infern şi prin 
Purgator şi prin Paradis. Revenim în lumea  noastră vremelnică. Coborârea pare o 
feerie faţă de ascensiunea de ieri. Şi totuşi muntele îşi dezvăluie întreaga frumuseţe 
răpitoare. E adorabil deşi poate fi şi ucigaş, în aceeaşi măsură. 
 Un singur regret m-a încercat aseară: că n-am ajuns în acel loc unde vreau să 
ajung şi că nu am cunoscut persoana cea mai scumpă inimii mele. 
 Bistriţa se mută  când pe stânga, când pe dreapta. Coborâm într-un peisaj 
fascinant către Mănăstirea Peştele – dar, din păcate, aceasta, împreună cu toate chiliile 
şi dependinţele înconjurătoare, este închisă. Nici ţipenie, doar un câine mare, nervos, 
gata să rupă lanţul. 
 Luăm în schimb cantităţi uriaşe de aer în plămâni. Nu e rece, e foarte plăcut.  
Soare blând şi ozon, sănătate, asta ne oferă împrejurimile. 
 Nu ne îndurăm să plecăm. Totul e orânduit bine aici, un chioşc sculptat în lemn, 
în mijloc cu un altar de piatră unde, cred, se slujeşte vara. 
 Stive perfecte de lemne înconjoară biserica şi ea sculptată în lemn şi acoperită cu 
tablă zincată. 
 La Putna m-am dus cu Valerica şi Mariana într-un magazin cu obiecte religioase 
să cumpărăm nişte iconiţe şi suveniruri. Acolo am găsit un Rozar din lemn maroniu, cu 
cruce de lemn galbenă. Aş fi vrut să-l cumpăr. L-am întrebat pe călugărul care se ocupa 
de vânzări de acest rozariu şi acesta mi-a zis că nu e rozariu. 
 -Haideţi să le spunem mătănii, ca să nu mai avem discuţii, am spus eu. 
 -Asta ne-ar mai lipsi să vindem şi rozarii. 
 -De ce? 
 -Păi, după aceea, or să vrea să ne şi unim cu Roma, Doamne fereşte…. A spus, 
de-a dreptul indignat, călugăraşul. 
 -Şi ce ar fi rău în asta? Atunci, de ce a mai venit Papa în ţara noastră în mai 1999 
şi s-a îmbrăţişat cu Patriarhul Teoctist, fie amândoi de fericită amintire… 
 -Din raţiuni politice, doamnă, aşa a fost politica, mi-a răspuns călugărul vădit 
enervat de întrebări. 
 Am simţit pe viu intoleranţa şi ura împotriva catolicilor, îndoctrinarea tinerilor 
călugări, încă de la fragede vârste împotriva tuturor celorlalte confesiuni creştine. 
Învârtoşarea inimii lor mă deprimă. Am părăsit magazinul cu un gust amar. 
 De ce să fiu nevoită să-mi ascund confesiunea, ca să nu scandalizez pe tovarăşii de 
pelerinaj, care sunt toţi ortodocşi? Mă simt o nemernică. 



 312 

 Ce să mai zic de preoţi? Dacă aş fi zis că sunt de confesiune romano-catolică, mă 
dădeau afară din mănăstire şi nu mă mai cazau. 
 Segregaţionismul e în floare. Doar evreii se socotesc  aleşi şi, intoleranţi din 
această pricină. „Noi suntem cei aleşi” – restul sunt osândiţi. Şi de ce-mi vin acum, în 
minte, cuvintele lui Jean-Paul Sartre: „Ceilalţi, iată iadul!” 
 În prima mănăstire vizitată, Pângăraţi, conducătorul grupului mi-a zis, când am 
vrut să merg să fiu miruită: 
 -Dumneavoastră trebuie să cereţi o dezlegare. 
 -De ce şi de cine să mă dezleg? De Isus Cristos? 
 -Păi, dumneavoastră vă închinaţi Papei. 
 Nimic mai greşit….Oamenii sunt dezinformaţi, vorbesc în necunoştinţă de cauză. 
Prin toate mănăstirile vizitate am văzut, în partea dreaptă, pe un tron catifelat, 
fotografia mare a mitropolitului, şi deasupra icoana lui Cristos sau a Maicii Fecioare. 
Oamenii veneau, se închinau, făceau mătănii şi sărutau portretul mitropolitului. Ce să 
înţeleg? 
 M-am simţit ca măgarul între oi, mai înstrăinată decât oricând. Poate că 
Dumnezeu a vrut să-mi dezvăluie ceva de m-a trimis aici, printre confraţi creştini de altă 
confesiune. De ce nu înţeleg nimic, niciodată? 
 În maşină, Mariana a vrut să-mi demonstreze că eu sunt ortodoxă, că aşa m-am 
născut. Nu aşa m-am născut. M-am născut păgână, abia după aceea am fost îmbrăcată 
în cămaşa albă de copil al lui Cristos. 
 Ce am făcut atunci „când m-a lovit harul”e o taină pe care Dumnezeu şi cu mine 
o ştim. Este începutul vieţii mele în Duh. Că uneori, luând coarnele plugului, mă opresc 
şi mă uit în urmă, aceasta-i altă poveste. 
 Ajungem la Borca. Ne însoţeşte  Bistriţa peste tot şi iată că ajungem la Grinţieş şi 
de acolo, minune!  deşi nu ne-am programat, ne răsare în faţă Troiţa lui Artur Silvestri 
din monumentul comemorativ ridicat la Ceahlău în faţa Casei lui memoriale.  
 Mariana deschide brusc uşa şi sare din maşină în plin mers. Mă strigă şi până 
şoferul opreşte, fac acelaşi lucru. Suntem în faţa Troiţei, ne închinăm, îi vorbim, îi 
cântăm. Dumnezeu ne-a oferit o recompensă pe măsură pentru faptul că n-am fost la 
comemorarea unui an de neuitare de la plecarea lui intempestivă. 
 Zilele acestea am văzut următoarele mănăstiri: Pângăraţi, Bistriţa, Almaş (cea 
mai frumoasă), Văratic, Agapia, Sihăstria, Secu, Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul), 
Neamţ, (cu lavra sa cu oseminte); Boroaia, Cămârzan (o splendoare); Dragomirna, 
Râşca, Bogdăneşti (cu azilul de bătrâni unde îşi duc traiul 140 de persoane cu mari nevoi 
fizice şi psihice); Ioan Iacob cel Nou de la Suceava, Putna, Chilia lui Daniil Sihastrul; 
Sihăstria Putnei, Suceviţa, Moldoviţa, Rarău, Durău, Peştele. 
 
 Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această experienţă fundamentală a vieţii mele 
şi-mi doresc să mai ajung la unele din ele, cu ajutorul lui. 
 
 
 
14 decembrie 2009 
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Abia a trecut ziua când s-au sărbătorit Persoanele Vârstnice pe plan 
mondial, şi iată că ne confruntăm cu  o realitate destul de dureroasă, care nu mai 
e o noutate: stresul permanent, înrăutăţirea vieţii,  grija devenită obsedantă a 
zilei de mâine, poverile şi apăsările de tot felul, lasă urme adânci şi chiar 
scurtează – şi-aşa puţinele zile rămase – ale vârstnicilor. Problema a devenit 
generală,  naţională şi s-a acutizat în ultima perioadă, astfel că, pensionarii au 
ajuns la concluzia cruntă că: nu se mai poate răbda… Timpul „nu mai are răbdare 
cu oamenii”, parafrazându-l pe marele Marin Preda. 

Nu mai e demult o noutate nici că, în zbuciumata perioadă post 
decembristă, în decurs de douăzeci de ani, protestele de stradă şi de 
întreprinderi, instituţii, aşezăminte, n-au contenit, s-au înmulţit şi s-au adâncit de 
la simpla grevă japoneză, la mitinguri, marşuri de protest, marşuri ale tăcerii 
contestatare, pichetarea sediilor şi alte forme de nemulţumire, care uneori au 
degenerat în violenţe cât se poate de dramatice, având în vedere că unii cetăţeni, 
în disperare şi nefericire de cauză, declară greva foamei, se leagă cu lanţuri la 
mâini şi la picioare ori îşi dau foc în semn de protest, în pieţele publice. 

Nemulţumirile cresc, situaţia se înrăutăţeşte, oamenii suferă şi caută să-şi 
rezolve în acest fel, conflictual, problemele vitale pentru ei, de vreme ce – soluţiile 
paşnice, la masa tratativelor, nu au dat nici un rezultat şi ei şi-au pierdut orice 
speranţă. 

Nu  mai e nici o mirare, de asemenea, că, în acelaşi timp, conducerea ţării, 
se plimbă dintr-o formaţiune politică la cealaltă, se ceartă, se înjură, de bat şi se 
sărută în public,  concentrându-şi forţele şi atenţia, doar pe menţinerea propriei 
puteri şi a propriilor interese,  actualii lideri politici călătoresc, se distrează, se 
încing în hore şi participă la festivaluri ale castanei, usturoiului, cepei, 
brusturului şi păpădiei – organizează zile ale oraşelor, satelor, cătunelor şi 
străzilor,  ca să-şi demonstreze iubirea nesfârşită pentru popor, benchetuind la 
mese regeşti şi dând cu tifla unui procent de 90 % din populaţia României. 
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Nu se ia nici o măsură şi nu se ia în considerare factorul social, mai mult 
decât atât, Guvernul, Parlamentul, celelalte organe de conducere, în frunte cu 
instituţia prezidenţială – nu se sinchisesc, câtuşi de puţin, de doleanţele celor 
mulţi, pe umerii cărora, încă, ţara se sprijină…De fapt, cei care au clădit ţara 
aceasta care acum se duce de râpă… 

De ce? Paradoxul vieţii. Veşnica dihotomie. În timp ce unii sunt fericiţi,  
ceilalţi au lacrimi care le brăzdează obrazul. Să ne mulţumim doar cu această 
fatalitate? 

Pensionarii de la Uniunea Judeţeană a Pensionarilor din Galaţi, 
(organizaţie apolitică având un caracter umanitar, filantropic, de întrajutorare, 
apărare şi reprezentare, forum care va împlini în  curând 20 de ani de  la 
înfiinţare),  nu se mulţumesc cu o tăcere patetică şi complice, cu umilinţa şi 
încălcarea drepturilor esenţiale de către cei puternici, cu înrăutăţirea şi 
degradarea vieţii lor  - şi-aşa destul de complicată şi tristă, pe zi ce trece, cu 
incertitudinea asupra viitorului. „Cui prodest?” – şi, mai ales, cui să-i pese? 
„Câinii latră, caravana trece” – aşa-şi spun, fără doar şi poate, râzându-şi în 
bărbiile şi-n guşile generoase, onor conducătorii. Numai că, neţinând seama de 
aceşti „câini” hămesiţi şi lehămiţiţi de viaţă şi de sistemul politic şi economic 
care-i defavorizează şi-i marginalizează, s-ar putea ca într-o zi, aceştia să rupă 
lanţul şi să se repeadă la gâtul, ori la turul pantalonilor celor care acum privesc 
plictisiţi agitaţiile stradale, şi-şi sorb liniştiţi şi mulţumiţi de ei înşişi, cafeluţele cu 
frişcă primite din mânuşiţele albe cu unghii aplicate, ale unor duduci nostime 
care se învârt în jurul lor pe post de secretare, împlinindu-le toate voile. Aferim! 

Aşa se-nvârte roata, acesta-i mersul, ar spune cineva. „Cine poate, oase 
roade, cine nu, nici carne macră”. Numai că, românul,  truditorul român, blajin 
şi supus, răbdând o viaţă fără să murmure, are în firea sa şi o dârzenie 
nemaipomenită şi o imperioasă nevoie de dreptate.  

Bătrânii de azi care ies în stradă să-şi ceară drepturile, au trudit în 
condiţii grele, sub un regim exterminator, o viaţă. Şi-au pierdut sănătatea, 
speranţele, visele, gândind că poate vor apuca o zi când va fi şi pentru ei bine. Au 
rezistat pe baricade. Cei puţini rămaşi, vor să se bucure, măcar acum, în amurg, 
de puţinele drepturi pe care şi le-au dobândit cu sudoare şi lacrimi. Au văzut 
multe în viaţă. Au schimbat regimuri politice şi mai ales, ei sunt acei seniori care 
au schimbat faţa României. Lor li se datorează principalele construcţii, unde şi-
au lăsat tinereţea, ideile, forţa, sănătatea şi, uneori, câte o bucată bună din trup. 
Ce-au realizat? Pensii de ruşine, o viaţă sub limita supravieţuirii, umilinţe, cozi la 
farmacii şi la cabinetele medicale şi aproape toate drepturile dobândite cu greu în 
viaţă, le sunt acum,  date la o parte. 

E adevărat că, tot protestând, tot protestând, şi-au mai dobândit niscaiva 
drepturi. Acest lucru s-a realizat şi datorită Uniunii Judeţene a Pensionarilor, 
afiliată din 1990 la Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor din 
România, care e afiliată, la rândul ei, la Federaţia Europeană a Pensionarilor şi a 
Persoanelor Vârstnice (FERPA) şi la CNSLR-FRĂŢIA. Încă de la început, 
Uniunea Judeţeană a Pensionarilor din Galaţi şi-a  asumat ca principale atribuţii, 
reprezentarea intereselor şi apărarea drepturilor pensionarilor la nivel naţional 
şi local, realizarea de acţiuni umanitar-filantropice pentru sprijinirea membrilor 
ei aflaţi în situaţii materiale precare, crearea mediului pentru evitarea 
însingurării, frustrării şi marginalizării sociale, precum şi alte scopuri culturale şi 
de divertisment. În etapa actuală, Uniunea a obţinut unele rezultate notabile în 
apărarea intereselor şi drepturilor pensionarilor. Ea a ajuns la un număr de 
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peste 7.500 de membri activi şi peste 11.000 de membri  susţinători, structuraţi în 
40 de organizaţii de cartier şi comune, cu statut de filiale, precum şi 21 de nuclee 
care vizează înfiinţarea a tot atâtea filiale în mediul rural. O forţă care nu mai 
poate fi neglijată şi de care trebuie să se ţină cont, prin reprezentanţii ei, în 
luarea hotărârilor care-i privesc direct, într-un fel sau altul. 

Aşadar,  joi, 8 octombrie curent, Uniunea Judeţeană a Pensionarilor a 
organizat un miting de protest pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi, pichetând 
acest spaţiu şi, prin reprezentanţii ei, respectiv, prin preşedintele Costică Chihaia 
şi-au spus doleanţele şi revendicările în faţa mulţimii, urmând ca acestea să fie 
înaintate într-o scrisoare oficială Prefectului Judeţului şi apoi Guvernului 
României. 

Principala revendicare este: renunţarea de către specialiştii 
guvernamentali la intenţia de a modifica actuala metodologie de calcul a 
majorării pensiilor, stabilită prin Legea nr. 19/2000,  în sensul decuplării pensiei 
de salariul mediu brut şi majorarea numai în baza ratei inflaţiei; reaşezarea 
pensiilor pe principii de echitate pentru pensionarii defavorizaţi în urma 
recalculării pensiilor. Precizăm că, alinierea punctului de pensie cu salariul 
mediu brut pe economie, ar duce, inevitabil, la  îngheţarea pensiilor pe următorii 
ani, adâncirea decalajelor şi sărăciei. 

Preşedintele Uniunii Judeţene a Pensionarilor a subliniat în cuvântul său 
că, atunci când s-a întocmit Legea Pensiilor, nu a fost consultat factorul social şi 
alţi parteneri. A mai scos în evidenţă faptul că pensia medie lunară este în 
momentul actual de 714 lei. 

Faptul că în cei cinci ani de mandat, preşedintele ţării nu a avut, măcar o 
dată  timp să întâlnească aceste organizaţii şi să le asculte doleanţele, este destul 
de edificator pentru grija de care se bucură acest segment de populaţie din partea 
conducerii. A mai amintit că aceasta este a treia curbă de sacrificiu de la 
declanşarea crizei, la care sunt supuse persoanele vârstnice. Prima a fost 
neaplicarea Legii 250/2007 privind creşterea valorii punctului de pensie la 45% 
din salariul mediu brut; cea de a doua curbă de sacrificiu privea deblocarea şi 
punerea în aplicare a Legii nr. 218/2008 privind grupele a I-a şi a II-a de muncă. 
A treia, cea actuală este împotriva îngheţării pensiilor. Problematica la zi a 
pensionarilor a fost rezumată într-o scrisoare oficială adresată Prefectului 
Judeţului. Uniunii Judeţene a Pensionarilor din Galaţi i s-a alăturat la această 
manifestare stradală, Asociaţia Pensionarilor din Transporturile Feroviare 
Galaţi. 

Pensionarii sunt foarte revoltaţi pentru că sunt nevoiţi să suporte 
consecinţele crizei, care se răsfrâng asupra lor, în mod cât se poate de dramatic.  

Nu e, de asemenea, o noutate faptul că pensionarii sunt marginalizaţi din 
toate punctele de vedere şi că, atunci când e vorba de drepturile lor, dobândite în 
zeci de ani de muncă, ţara şi guvernul nu găsesc resurse minime şi se termină 
brusc banii. 

Un val de oameni nemulţumiţi şi trişti şi-au manifestat revolta şi protestul, 
prin glasul celor care au luat cuvântul: Dl. Constantin Ciucă, Dl. Toader Cristea 
şi Doamna Elena Lăcătuş – reprezentanta Federaţiei Naţionale a Pensionarilor 
din România care au subliniat în scurtele alocuţiuni, aceleaşi cereri. S-a dat şi un 
exemplu grăitor, cel al unei femei cu un cupon de pensie de 143 de lei, bolnavă, 
operată,  care se afla printre manifestanţi şi întrebarea era,  dacă se poate 
supravieţui cu un asemenea venit în condiţiile scumpirii la maximum a vieţii. 



 316 

Deşi s-au făcut apeluri în presă privind protestul pensionarilor şi 
pichetarea pieţii Prefecturii gălăţene împotriva corelării punctului de pensie cu 
salariul mediu brut pe economie, principala revendicare şi, în general, reaşezarea 
pensiilor pe principii de echitate pentru pensionarii defavorizaţi în urma 
recalculării pensiilor, - mass media nu s-a grăbit să vadă despre ce e vorba, ci am 
zărit abia, un fotoreporter care a luat câteva imagini şi un ziarist de la Viaţa 
Liberă. 

Urmează ca o delegaţie de 6 persoane să meargă în următoarele zile la 
Bucureşti şi să înainteze Guvernului României aceste revendicări. 

Avem nevoie de susţinere, materială, morală şi spirituală, nu numai din 
partea  pensionarilor, dar şi a celor mai tineri, care au părinţi, bunici şi alte rude, 
în această situaţie dramatică şi vor ajunge şi ei în următorii ani la o situaţie 
similară, de  nu cumva mai gravă, dacă nu susţin acum drepturile vârstnicilor. Se 
ştie, puterea fragilităţii lor e notorie. Dar vai de „slăbiciunea” celor mulţi şi 
încercaţi,  vai de vremea când vânătorii vor fi seceraţi de alicele victimelor! 

Să arătăm că ne pasă. Omeneşte şi creştineşte. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
 
 
 
Galaţi, 9 octombrie 2009 
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SINGURĂTĂŢI COLECTIVE 
 
 

O  FIINŢĂ  DINTR-UN  OCEAN  DE  FIINŢE 
 
 
 Bulevardul este scăldat în lumina crudă a răsăritului. Şi totuşi, o anume 
toropeală îi cuprinde pe trecători. Nimeni nu se grăbeşte. Fiecare întârzie parcă 
nehotărât dinaintea unei vitrine, dinaintea unei porţi ferecate sau pur şi simplu, pe 
trotuar. O şovăială generală, o nehotărâre îi învăluie ca într-o ceaţă. 
 La ora aceasta târzie a dimineţii, fiecare aşteaptă ceva nedefinit, o întâmplare 
deosebită care să le modifice cursul vieţii, un eveniment oportun pentru a şi-l 
transforma în punct de reper, dincolo şi înaintea căruia, existenţa lor să curgă la fel de 
monoton şi fără surprize. Ceva iminent pluteşte în aer, oamenii au atenţia încordată, 
gata să surprindă amănuntul acela esenţial încă din zorii lui, pentru a nu-i pierde 
semnificaţiile,  nuanţele. 
 Cobor spre centru, pe bulevard. Sunt la fel de nepăsătoare, nu mă grăbesc  
nicăieri, nu mă aşteaptă nimeni. Mă integrez perfect atmosferei stradale.  
 Urmăresc explozia întârziată a mugurilor în acest început de anotimp. Ca în 
toate primăverile mele. Sunt printre bucuriile pe care nu-mi îngădui să le scap. De 
fiecare dată la fel. Ca o continuă renaştere. Am ieşit să privesc mugurii care, cu 
timiditate îşi fac apariţia somnoroşi, răvăşiţi, cruzi, tandri. Tufe de arbuşti ornamentali 
străjuiesc scuarele din faţa blocurilor turn. În cei mai mulţi copaci pitici, soborul de 
vrăbii gureşe, puse pe sfadă. Ţin sfat gălăgios, fiecare întrecându-se în ciripit. Mă simt 
bine. Sunt într-o disponibilitate sufletească deosebită. Ca dinaintea unei Sfinte Liturghii. 
Ca în timpul Recitativului de Rozariu. Ca în timpul  Frângerii Pâinii. 
 Aş îngădui oricui, chiar şi o faptă necugetată; vreau să fiu bună cu toţi oamenii 
deopotrivă. Vreau să întâlnesc un virtual vrăjmaş care de multă vreme mă duşmăneşte 
fără motiv, îmi poartă pică sau invidie,  să-l întâlnesc şi  
să-l salut, ba chiar să-i dau mâna. Să-i zic simplu: „Pacea lui Iisus s se coboare asupra 
ta. Te-am iertat, iartă-mă şi tu şi să nu mai fim duşmani. Vrei?...” 
 Compun în gând formule de bunăvoinţă şi împăcare pentru orice eventual 
neprieten. Să le am la îndemână, să le am pregătite, dacă se iveşte ocazia, cine 
ştie?...Vreau să mă împac cu toată lumea. 
 Nu mai suport ostilitatea şi indiferenţa, mânia, trufia şi aroganţa. Vreau să întorc 
faţa cu bunătate tuturor acelora care au încercat, ba poate au reuşit să mă supere. 
Astăzi m-am hotărât; de acum înainte, voi fi bună. Nimic nu mă mai sperie, nici 
singurătatea, nici vârsta, nici desele riduri pe care le observ cu strângere de inimă de la 
o vreme încoace în jurul ochilor mei obosiţi de citit, de lucrat, de visat, îndeobşte. Închei 
astăzi o pace cu sufletul meu. O pace care aş vrea să dureze o veşnicie. 
 Mă plimb agale pe bulevard şi privesc mugurii, îmi vine să fredonez un psalm. 
Spun un Bucură-te Marie.  Simt că aş putea fi fericită acum, că m-am împăcat în gând 
cu toţi vrăjmaşii reali şi închipuiţi. 
 Cât de puţin îi trebuie omului pentru a fi fericit!... Îmi cresc, iată, din nou aripi. 
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 Ajung la Femina şi defilez prin faţa trecătorilor adunaţi neglijent în staţia de 
autobuz. Fiecare stă singur, cu sine, rezemat de un zid sau copac, citindu-şi revista 
preferată. Descifrez titluri: Evenimentul zilei, Observatorul, Viaţa Liberă, Sportul, 
Adevărul… 
 Fiecare cu gândurile, cu preocupările lui. Nimeni nu vorbeşte cu nimeni. O 
singurătate colectivă. Fiecare cu sine, frumoşi şi indiferenţi. Au ieşit să-şi procure 
revistele, ziarele preferate. Frumoşi şi puri, aşa îi văd. Aidoma sufletului meu. Şi-mi vin 
în minte versurile lui Nichita: „Nici o femeie frumoasă/ şi nici un copac urât./ Timpul 
trecea bestial şi pur.” 
 Dacă nu m-ar sufoca timiditatea aceasta, aş intra în vorbă cu cineva. Demult n-
am stat îndeaproape de vorbă cu cineva. Totdeauna ceva mă împiedică, o teamă 
confuză, o stare nelămurită de sfiiciune.  
 Mă opresc în staţie. Trag cu ochiul. Prin mulţimea aceasta pestriţă şi indiferentă, 
nu mă mai simt, ca altădată, a nimănui. Am ceva comun cu ei; citesc şi eu o revistă.  Ne 
asemuim, aşadar, prin citit, chiar dacă preferinţele sunt altele. 
 Un fapt divers ne scoate pe toţi din frunzişul lecturii. 
 Un copil infirm de un picior trece strada printr-un loc interzis. Aleargă. Da, 
acesta este cuvântul şi pare atât de insolit, atât de neverosimil… Se sprijină în cârje 
micuţe, pe măsura lui. Sub genunchiul stâng ar fi trebuit să fie piciorul lui slab de copil 
în creştere. Nu e nimic acolo. 
 O absenţă dureroasă pentru orice privire. Pantalonul lui de elev, e sumecat până 
deasupra genunchiului şi prins cu un ac de siguranţă enorm, asemănător cu  cele 
purtate cu eleganţă de unele femei la reverul taillleur-ului. 
 Copilul face salturi rapide, cu o agilitate nemaipomenită. E obişnuit cu cârjele 
parcă de când lumea. Nu pare să se sinchisească de privirile încărcate de milă ale 
trecătorilor. Aleargă în cârje şi pe dedesubt, prin cracul pantalonului suflecat, se 
ghiceşte jucând ciotul rotunjit al piciorului. Flutură acuzator la fiecare salt în cârje. 
 Trecătorilor le cade dintr-o dată masca de impasibilitate. Devin nervoşi, 
nerăbdători, preocupaţi de autobuzul care parcă anume întârzie ca imaginea aceasta să 
îţi rămână întipărită pe retină. E un mesaj subliminal aici. Atenţie! Unii caută să intre în 
vorbă, fiecare nădăjduieşte un sprijin în faţa acestei anomalii fizice, a acestei nedrepte 
imperfecţiuni. Şi iar îmi vin în minte versuri stănesciene în Lecţia despre cub: „Ce cub 
frumos ar fi fost acesta/ dacă nu ar fi avut/ un colţ sfărâmat.” 
 Şi din nefericire, copilul acesta nu e singurul infirm de pe lume….E unul din 
sutele de mii de meteoriţi căzuţi din  lacrima cerului.  
 Un cetăţean înjură. E singura lui modalitate de protest faţă de grozăvia 
priveliştii. Câteva femei îşi pun mâinile la gură. Una îşi face cruce. Alţii îşi pleacă 
privirile, nesuportând imaginea. 
 O amintire din copilărie şi revendică dreptul la lumină. Pe strada Militară locuia 
o fată, mai mare decât mine care era infirmă de un picior. Nu ştiu din ce pricină, mergea 
cu piciorul ţeapăn. Iar eu, de câte ori mă întorceam de la şcoală, ocoleam casa aceea şi 
treceam pe altă stradă. Vederea acelei fete care era de altfel, frumoasă şi blândă, îmi 
făcea rău. Când mă întorceam cu părinţii din oraş, noaptea, tramvaiul ne aducea până 
în strada Brâncoveanu care era cap de linie. De acolo mergeam pe jos şi treceam mereu 
prin faţa porţii fetei. Eu plângeam şi îmi somam părinţii să o luăm pe altă stradă. Nu le 
dezvăluiam adevăratul motiv. Şi de la un timp se obişnuiseră cu ciudăţeniile  şi 
sensibilităţile mele. Îmi făceau pe plac şi ocoleam câteva străzi, numai să nu trecem prin 
faţa porţii fetei. Anxietatea pe care mi-o provoca infirmitatea fizică, desele coşmaruri şi 
sensibilitatea în faţa agresivităţii şi brutalităţii din jur au fost (şi mai sunt!) umbrele 
copilăriei mele. 
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 Iar acum inima mi se strânge dureros.  Băiatul înaintează nepăsător sfidând cu 
infirmitatea lui adunarea aceasta în aparenţă perfectă. 
 Toc-toc-toc! fac micuţele cârje. Ajunge lângă mine. Nu suport să-l privesc.  Plec 
ochii.  Mă descopăr din nou, vulnerabilă, laşă. Eu care mă crezusem bunătatea 
întruchipată. Bucuria iluzorie se risipeşte lăsând loc unei neguri. Simt cum sufletul mi se 
încarcă. O materie vâscoasă, apăsătoare, obscură. Nu mai suport. Am nevoie grabnică 
de ajutor. Mi-e silă de slăbiciunea  şi nevolnicia mea. În loc să fac ceva, părăsesc staţia. 
Dar oare ce aş putea face?...Să-i dau nişte bani?...Cu ce i-aş putea alina eu lui 
suferinţele?... Cu vreo câţiva lei amărâţi, preţul unui bilet de autobuz? I-ar creşte înapoi 
piciorul?... Gânduri, gânduri meschine. …Traume pe suflet. Scrijelă, scrijelă… 
 O, Iisuse, unde eşti cu puterea Ta divină să-l mângâi, să-l mântui de suferinţă, aşa 
cum l-ai mântuit pe ologul din naştere? Dă-mi pentru o clipă, o fărâmă de putere pentru 
ca apoi, ca un taumaturg, să-l ating pe bietul copil şi imediat să-i răsară un picioruş 
aidoma celui teafăr!... 
 Alerg. Traversez strada gâfâind. Am ajuns pe bordură. Mă opresc brusc. Fuga 
aceasta a mea mi se pare un sacrilegiu, o fărădelege. Parcă m-aş afla printre farisei şi 
saducei. Am un trup oarecum sănătos şi nişte picioare încă bune. Nu-mi fac o virtute din 
asta. Altele sunt maladiile mele. 
 Dar acum, iată s-a declanşat una din acele crize puternice de conştiinţă care mă 
fac să mă îndoiesc de credinţa mea. Unde e bunătatea, unde e caritatea, iubirea de 
oameni? Criză, aidoma celei din 1986, când, la cutremurul nocturn, aflată la etajul al 9-
lea şi blocul scârţâind din toate  încheieturile şi balansând îngrozitor, m-am prăbuşit în 
genunchi spunând doar atât, de mai multe ori: „Doamne, murim!” 
    După ce primejdia a trecut, de bine de rău, mi-a fost tare ruşine de mine că L-am 
apelat pe Dumnezeu, doar într-o situaţie limită. Cred că acea criză a determinat şi  
întoarcerea mea la Dumnezeu pentru că nu mai suportam propriul comportament 
fariseic. Va să zică, îl strig pe Dumnezeu, doar când am nevoie, să mă scape, să mă 
elibereze de angoasă şi de necaz!  
 În urechi îmi răsună  zgomotul sec, sacadat al cârjelor pe asfalt, toc-toc-toc, deşi 
sunt departe. Cer iertare în gând copilului pentru necuviinţa de a alerga şi plec mai 
departe târşindu-mi paşii. Aş vrea să nu mai alerg niciodată. 
 Un  foarte talentat epigramist orb, concitadin, ne spunea adeseori: „Nu vreau să 
mă consideraţi un handicapat.” 
 Oare cum se consideră copilul acesta în faţa celorlalţi? Trebuie să-mi agăţ 
privirile de ceva, să mă sprijin. Pipăi sub veşmântul cam gros, Sfântul Rozariu la gât. 
Mă întăreşte. Ori de câte ori sunt la nevoie, îmi e sprijin. 
 Plec.  Strâng la piept revista, mă ascund dindărătul ei ca un spatele unei armuri, 
încerc să răzbat prin mulţimea de gânduri în derivă, amestecându-se, mursecându-se 
unul pe celălalt, ca o movilă de ochi fără vedere, pipăind, mângâind, învârtind între 
picioruşe incerte – un cuvânt anonim eliberat din detenţie pe cauţiune. 
 Şi în clipa aceea realizez: nu sunt şi eu decât un meteorit, izvorât din lacrima 
cerului, căzut întâmplător aici, printre alţi meteoriţi aidoma. 
 Dar, în spaţiul cel nemărginit există o fiinţă dintr-un ocean de fiinţe care, cu 
gesturi imperative, mirifice, mă-ndeamnă să nu uit că legile dumnezeieşti şi legile 
omeneşti pot fi asemenea şi că Legea eternă a iubirii de semeni va domni peste toate 
veacurile, universal valabilă, aşa cum Iisus Hristos ne-a lăsat-o. 
 
 
                                                           
Galaţi, 2009 
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REPORTAJ  SPIRITUAL 
    
 

VINO DUHULE SFINTE!  - RUSALII CONTINUE 
 
 

EVENIMENT BINECUVÂNTAT: SACRAMENTUL CONFIRMAŢIUNII LA 
GALAŢI 

 
 „Vino, Duhule Sfinte!” se citea pe uriaşa imagine pictată din spatele altarului, la 
biserica parohială „Naşterea Sfântului Ioan  Botezătorul” din Galaţi. 
 Ziua de 18 iulie 2009 – a însemnat pentru creştinii acestei parohii o zi 
binecuvântată în care a avut loc un eveniment solemn. 
 Este vorba de conferirea de către Episcopul Diecezei de Iaşi, Excelenţa Sa Petru 
Gherghel, a Sfântului Sacrament al Mirului (Confirmaţiunii) pentru 54 de copii care, în 
anii trecuţi au primit prima sfântă împărtăşanie. 
 În Catehismului Bisericii Catolice,  se specifică următoarele:  
 „1285. Împreună cu Botezul şi Euharistia, sacramentul Mirului formează 
ansamblul <sacramentelor iniţierii creştine> a căror unitate trebuie păstrată. Aşadar, 
trebuie să li se explice credincioşilor că primirea acestui sacrament este necesară pentru 
desăvârşirea harului baptismal. Într-adevăr, <prin sacramentul Mirului sunt legaţi mai 
desăvârşit de Biserică, sunt întăriţi cu o putere specială a Duhului Sfânt şi prin aceasta au 
obligaţia mai strictă de a răspândi şi de a apăra, prin cuvânt şi faptă, credinţa, ca adevăraţi 
martori ai lui Cristos.>” 
 În ritul latin, oficiantul Confirmării este de drept episcopul. 
 Tot  din  acelaşi Catehism, aflăm:  
 „1293. În ritualul acestui sacrament se cuvine să luăm în considerare semnul 
ungerii şi ceea ce ungerea desemnează şi imprimă: pecetea spirituală. 
 În simbolismul biblic şi antic ungerea  este bogată în semnificaţii; uleiul este 
semnul abundenţei şi al bucuriei, el curăţeşte (ungerea înainte şi după baie) şi dă supleţe 
(ungerea atleţilor şi a luptătorilor); este semn de vindecare, fiindcă alină loviturile şi rănile 
şi te face strălucitor de frumuseţe, de sănătate şi de forţă. 
 1294. Toate aceste semnificaţii ale ungerii cu ulei se regăsesc în viaţa sacramentală. 
Ungerea înainte de Botez cu uleiul catehumenilor înseamnă purificare şi întărire; ungerea 
bolnavilor exprimă vindecarea şi alinarea. Ungerea cu sfânta crismă după Botez, la Mir şi 
la Preoţie, este semnul unei consacrări. Prin Mir, creştinii, adică cei unşi, participă în mai 
mare măsură la misiunea lui Isus Cristos şi la plinătatea Duhului Sfânt de care El este 
plin, pentru ca toată viaţa lor să răspândească <buna mireasmă a lui Cristos>. 
 1295. Prin această ungere, cel miruit primeşte <însemnul>, pecetea Duhului Sfânt. 
Pecetea este simbolul persoanei, semnul autorităţii ei, al proprietăţii asupra unui obiect – 
aşa erau însemnaţi soldaţii cu sigiliul comandantului lor precum şi sclavii, cu acela al 
stăpânului lor; ea legaliza un act juridic sau un document, făcându-l  eventual secret. 
 1296. Isus însuşi spune despre El că este însemnat cu pecetea Tatălui său. Creştinul 
este însemnat şi el cu o pecete: <Cel care ne întăreşte pe noi împreună cu voi în Cristos şi 
ne-a uns pe noi este Dumnezeu care ne-a şi pecetluit şi a dat zălogul Duhului în inimile 
noastre> (2 Cor 1,22).  Această pecete a Duhului Sfânt marchează apartenenţa totală la 
Cristos, punerea pentru totdeauna în slujba lui, dar şi făgăduinţa ocrotirii divine în marea 
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încercare eshatologică.” (Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică 
de Bucureşti, 1993). 
 Am făcut aceste precizări pentru a se evidenţia importanţa Sfântului Sacrament 
al Mirului  în viaţa creştinului. 
 Într-o atmosferă de profundă pietate creştină, enoriaşii parohiei din Galaţi şi-au 
aşteptat Păstorul de Iaşi, în persoana Excelenţei Sale episcop Petru Gherghel, venit 
anume să le confere Sacramentul copiilor pregătiţi  în acest creştinesc scop. 
 Încă din curtea bisericii,  Păstorul a fost întâmpinat în procesiune,  de credincioşi 
şi de copiii care trebuiau să primească Mirul, înveşmântaţi frumos în cămăşi şi bluziţe 
albe, cu cravate la gât pe care era cusut însemnul Duhului Sfânt. Fetiţele aveau în păr, 
cununiţe de flori albe, aidoma mireselor, pentru că şi ele erau  astăzi, miresele Duhului. 
Cu toţii au trecut în procesiune solemnă, cu ministranţi şi cu  Crucea şi cu Sfântul 
Sacrament în frunte,  pe sub ghirlandele de flori proaspete şi frunze  şi pe sub pancarta 
de la intrarea în biserică,  pe care scria: „Bine aţi venit!” O primire oficială, demnă de 
creştinii acestei parohii. 
 Biserica a fost arhiplină de credincioşi venind să participe la această ceremonie 
liturgică, alături de copii, rudele şi prietenii. O zi de neuitat pentru toţi. 
 „Tradiţia latină  stabileşte ca punct de referinţă pentru primirea Mirului <vârsta 
puterii de discernământ>. Totuşi, în pericol de moarte, copiii trebuie miruiţi, chiar dacă nu 
au ajuns la această vârstă” – se specifică în acelaşi Catehism. De asemenea, unele 
precizări necesare:  
 „1309. „Pregătirea  pentru Mir trebuie să aibă ca scop îndrumarea creştinului spre 
o unire mai intimă cu Cristos, spre o familiaritate mai vie cu Duhul Sfânt, cu acţiunea lui, 
cu darurile şi chemările lui, ca să-şi poată asuma mai bine responsabilităţile apostolice ale 
vieţii creştine. De aceea, cateheza pentru Mir se va strădui să trezească simţul apartenenţei 
la Biserica lui Isus  Cristos, atât la Biserica universală cât şi la comunitatea parohială. 
Aceasta din urmă are o responsabilitate deosebită în pregătirea celor ce vor primi Mirul. 
 1310. Pentru a primi Confirmarea este necesară starea de har. Pentru  purificarea 
în vederea primirii darul Duhului Sfânt, se cuvine să se recurgă la sacramentul Pocăinţei. 
Primirea puterii şi a harurilor Duhului Sfânt cu docilitate şi disponibilitate trebuie 
pregătită printr-o rugăciune mai intensă. 
 1311. Pentru Mir, ca şi pentru Botez, candidaţii se cuvine să caute ajutorul spiritual 
al unui naş sau al unei naşe. Se recomandă să fie aceeaşi persoană ca şi la Botez, pentru a 
sublinia mai bine unitatea dintre cele două sacramente.” (op.cit.   pag. 288-289). 
 Pentru copii, părinţi şi naşi, ziua de 18 iulie a fost ZIUA CEA MARE şi ei au 
răspuns afirmativ la chemare. S-a rostit de către paroh, în numele parohiei,  formula de 
cerere  ca aceşti copii să fie primiţi în Via Domnului şi să-şi asume mărturisirea de 
credinţă, Crezul creştin şi tot ceea ce presupune această responsabilitate.  
 Parohul bisericii, părintele Cristian Blăjuţ O.F.M. Conv.  a cerut oficiantului 
Mirului, Excelenţei Sale episcopului, pentru toţi cei 54 de copii, harul de a fi confirmaţi. 
 Copiii, la rândul lor şi-au reînnoit făgăduinţele de la Botez, primul Sacrament al 
iniţierii creştine,  făgăduinţe pe care le-au făcut  părinţii şi naşii lor.  Să urmărim ce 
spune Catehismul în acest sens: 
 „1298. Când  Mirul este celebrat separat de Botez, ca în ritul roman, liturgia 
sacramentului începe cu reînnoirea făgăduinţelor de la Botez şi cu profesiunea de credinţă 
a celor ce vor primi Mirul. Apare astfel evident că Mirul este continuarea Botezului. Când 
un adult primeşte Botezul, i se conferă imediat şi Mirul şi participă la Euharistie. 
 1299. În ritul roman, Episcopul întinde mâinile asupra grupului celor ce vor primi 
Mirul, gest care, încă din vremea apostolilor, semnifică darul Duhului Sfânt. Episcopul 
este cel care invocă revărsarea Duhului: 
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 „Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care din apă şi 
Duh Sfânt i-ai renăscut pe aceşti fii ai tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu 
însuţi trimite asupra lor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Dăruieşte-le lor Duhul 
înţelepciunii şi al înţelegerii,  Duhul sfatului şi al tăriei, Duhul ştiinţei şi al pietăţii, şi 
umple-i de Duhul temerii de Dumnezeu. Prin Cristos, Domnul nostru.” 
 Episcopul a rostit apoi un Cuvânt de Bună regăsire în acest moment sărbătoresc, 
amintind că, „O nouă zi de Rusalii am trăit alături de copii, părinţi, naşii de mir, când 
Duhul Sfânt s-a coborât şi s-a revărsat cu darurile sale asupra acestor copii.” 
 De asemenea, le-a adresat tuturor îndemnul: „Să facem loc Duhului Sfânt în 
inimile noastre”. 
 A urmat apoi rostirea într-un glas comun,  a Actului de căinţă. Corul parohiei 
„Sfânta Cecilia” – a intonat cântecul specific, gregorian „Kirie eleison, Christe  Eleison, 
Kirie Eleison” – Doamne, miluieşte-ne, Cristoase, miluieşte-ne,  Doamne, miluieşte-ne.” 
 A urmat apoi imnul de slavă adus Creatorului „Gloria in excelsis Deo! 
 Apoi, o implorare  către  Duhul Sfânt, ca  să ne facă temple vii ale lucrării sale – 
aşa cum s-a reţinut din Rugăciunea credincioşilor,  care precede Lecturile biblice. 
 Lecturile au fost din  Faptele Apostolilor, referitor la pogorârea Duhului Sfânt la 
Ierusalim, sub formă de limbi de foc, când erau adunaţi oameni din toate neamurile. 
 Psalmul responsorial, a avut ca Antifon următoarele versuri: „Trimite Doamne 
Duhul Tău, ca să reînnoiască faţa pământului”. 
 O notă distinctă a celebrării solemne a fost că lecturile din Liturgia Cuvântului şi 
psalmul responsorial au fost rostite şi cântate chiar de copii care urmau să fie 
confirmaţi. 
 Lectura a doua a fost din Scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către Galateni  (Gal 
5, 16-26),  referitor la Libertatea creştină: „Eu zic dar: Lăsaţi-vă duşi  de Spirit, şi nu veţi 
îndeplini dorinţele cărnii, căci trupul doreşte împotriva Spiritului, iar Spiritul împotriva 
trupului. Acestea sunt potrivnice între ele, aşa încât voi nu faceţi ceea ce aţi vrea. Dar dacă 
vă lăsaţi duşi de Spirit, nu mai sunteţi sub lege. 
 Faptele trupului sunt ştiute; ele sunt: destrăbălare, necurăţie, desfrâu, idolatrie, 
vrăjitorie, duşmănii, ceartă, gelozie, mânii, gâlcevi, dihonii, dezbinări, invidii, beţii, chefuri 
şi cele de tot soiul lor. În privinţa acestora vă previn, după cum v-am mai prevenit: cei ce le 
făptuiesc, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Dimpotrivă, rodul Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunăvoinţă, 
bunătate, încredere, blândeţe, cumpătare. Împotriva unor asemenea lucruri nu este lege. Pe 
de altă parte, cei ce sunt ai lui Hristos şi-au răstignit trupul, cu patimile şi dorinţele lui. 
Dacă noi trăim prin Spirit, să ne şi purtăm potrivit Spiritului. Să nu umblăm după faimă 
deşartă, să nu se întărâtăm unii pe alţii, să nu ne învidiem.” 
 Cât priveşte lectura din  Sfânta Evanghelie, ea a fost din Sfântul Apostol Ioan 
(Ioan  1, 15-26),  cu privire la făgăduinţa Spiritului Sfânt: 
 „Dacă mă iubiţi, veţi păstra poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl şi el vă va da 
un alt Apărător, ca să fie cu voi de-a pururi, Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l poate 
primi, deoarece nici nu-l vede, nici nu-l cunoaşte. Voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi 
este în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Vin la voi. Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi 
însă mă veţi vedea, căci eu trăiesc şi voi veţi trăi. În ace zi veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl 
şi voi sunteţi în mine şi eu în voi. Cine are poruncile mele şi le ţine, acela mă iubeşte, iar 
cine mă  iubeşte pe mine va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi şi mă voi arăta lui.” 
Iuda, nu al lui Iscariot, îi zise: <Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă şi nu lumii?>  
Isus îi  răspuse: <Dacă cineva mă iubeşte, îmi va păstra cuvântul, iar Tatăl meu îl va iubi şi 
noi vom veni la el şi vom locui la el. Cine nu mă iubeşte, nu păstrează cuvintele mele, deşi 
cuvântul ce-l auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. 



 323 

 Vi le-am spus acestea cât timp am stat cu voi. Dar Apărătorul, Spiritul Sfânt, pe care 
îl  va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăţa totul şi vă va aminti tot ce v-am spus.” 
 În parohia din Galaţi, limbile de foc ale Duhului Sfânt erau aninate pe hârtie,  de 
coloanele de marmură ale bisericii, fiecare desen  simbolizând un dar. 
 Parohul bisericii a dat mărturie despre vrednicia copiilor, într-un ritual specific 
al consacrării, după care, Episcopul locului a rostit omilia sa, în cuvinte vibrante de 
credinţă, sfaturi, exemple şi povăţuiri pentru buna  cuviinţă despre însemnătatea 
Duhului în viaţa creştinului, de la naştere şi până la moarte. 
 Omul – este  capodopera creaţiei, în care Duhul aşează viaţa cea dumnezeiască. 
 Episcopul Petru Gherghel a amintit că, Papa Paul al VI-lea, după Conciliul 
Vatican II, dorind să ne arate despre demnitatea noastră, a cerut ca, dintre toate 
sacramentele, să se vorbească despre Mir, despre viaţa Duhului în noi.  Şi cum Duhul i-a 
însoţit pe profeţi, a lucrat în Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, a lucrat în sânul 
Fecioarei Maria pentru a-l naşte pe Isus, cum prin  Duhul Sfânt, Isus a venit în lume. Pe 
acest Duh Sfânt l-au primit apostolii şi-l primim şi noi. Participarea la viaţa  naturii 
divine – are o legătură cu viaţa naturală. Participarea noastră la viaţa naturii divine este 
foarte importantă şi necesară, a subliniat Păstorul  Diecezei. Noi, oamenii, participăm la 
viaţa harului, acel Mister al Sfintei Treimi. Suntem învredniciţi de această Taină a 
prezenţei Duhului Sfânt în noi. 
 Astăzi, a spus Episcopul, ne reînnoim acest adevăr de credinţă, al participării la 
viaţa divină din noi, şi prin care suntem  fii ai lui Dumnezeu şi suntem eliberaţi de 
păcatul strămoşesc. 
 Această viaţă creşte în noi ca  şi viaţa copacului, de la rădăcină spre fruct, apoi 
suntem datori să producem roade vrednice. Viaţa divină din noi creşte şi este întărită 
prin Sacramentului Mirului şi hrănită cu Euharistia. Astfel, creşte prelucrarea Duhului 
Sfânt – precum firicelul de iarbă ce răsare din pământ – aşa şi viaţa naturală. Soarele, 
apa, hrana îl fac să crească şi să se maturizeze, să producă roade. Soarele este Isus  
Cristos şi fără el, iarba nu creşte. Dumnezeu ne învredniceşte pe noi cu această viaţă pe 
care El o întreţine, o alimentează, o face să rodească. 
 Astăzi – a subliniat Episcopul -, ne împărtăşim din Darul  lui Dumnezeu. 
 Duhul Sfânt – a Treia Persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat a venit la noi cu cele 7 daruri ale sale:  Înţelepciunea, Ştiinţa, Sfatul, 
Tăria, Înţelegerea, Evlavia şi Frica de Dumnezeu. 
 Prin aceasta, Rusaliile sunt veşnice. Dumnezeu nu încetează niciodată să lucreze 
în noi.  
 Episcopul, în continuare a testat cunoştinţele noilor candidaţi la Mir, prin 
întrebări legate de acest Sfânt Sacrament. Copiii au răspuns prompt la întrebările 
Păstorului Diecezei. Acesta a subliniat încă o dată însemnătatea Mirului în viaţa 
creştinului, ca să putem fi maturi în această chemare de a fi mărturisitorii credinţei. 
 Ceremonialul acesta a fost precedat cu o zi înainte de o oră de priveghere. 
adoraţie şi devoţiune, de rugăciune asiduă pentru acest scop făcută de copii, de părinţi, 
naşi, preoţi, enoriaşi.  
 Astăzi, copiii şi-au reînnoit făgăduinţele de la Botez la flacăra lumânării sfinte 
ţinută de naşii de mir, care, mai emoţionaţi chiar decât înşişi copiii, sprijineau cu  mâna 
dreaptă umărul noului confirmat, după cum  este ritualul esenţial al sacramentului. 
 „ 1300. În ritul latin, <sacramentul Mirului este conferit prin ungerea cu sfânta 
crismă pe frunte, făcută cu impunerea mâinii şi însoţită de cuvintele: „Primeşte pecetea 
darului Duhului Sfânt”. În Bisericile orientale, ungerea cu mir se face, după o rugăciune 
de epicleză, asupra părţilor celor mai importante ale corpului: fruntea, ochii, nasul, 
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urechile, buzele, pieptul, spatele, mâinile şi picioarele,  fiecare ungere fiind însoţită de 
formula: <Pecetea darului Duhului Sfânt>. 
 Semnul păcii, care încheie ritualul sacramentului, semnifică şi arată comuniunea 
eclezială cu Episcopul şi cu toţi credincioşii.” (C.B.C., op.cit.,  p.287). 
 Mai suntem datori să precizăm un amănunt extrem de important legat de sfânta 
crismă. Şi acesta, tot din Catehismul Bisericii Catolice: 
 „1297. Un moment important care precede celebrarea Mirului, dar care, într-un fel, 
face parte din ea, este  consacrarea sfintei crisme. Episcopul este acela care, în Joia Sfântă, 
în timpul Liturghiei crismale, consacră sfânta crismă pentru întreaga dieceză. În  Bisericile 
orientale această consacrare este rezervată chiar patriarhului. 
 Liturgia siriacă din Antiohia exprimă astfel epicleza consacrării sfintei crisme 
(mirului): <Părinte, (…) trimite pe Duhul Sfânt asupra noastră şi asupra aceslui ulei care 
se află în faţa noastră şi consacră-l, ca să fie pentru toţi cei ce vor fi unşi şi însemnaţi cu el: 
mir sfânt, mir preoţesc, mir regesc, mir al bucuriei, veşmântul luminii, haina mântuirii, 
darul spiritual, sfinţirea sufletelor şi a trupurilor, fericirea nepieritoare, pecetea  neştearsă, 
scutul credinţei  şi coiful înfricoşător împotriva tuturor uneltirilor Celui Potrivnic…” (CBC 
– p. 286). 
 Formulele sacre de credinţă au fost rostite într-un glas de copii, naşi, părinţi şi 
ceilalţi enoriaşi prezenţi în parohie, încheiate cu formularea: „Aceasta este credinţa 
noastră. Aceasta este şi credinţa Bisericii şi noi suntem fericiţi că o putem mărturisi, prin 
Isus Cristos, Domnul nostru.”. 
 Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt a fost rostită de episcop şi apoi de preoţii 
concelebranţi. Fiecare copil a fost strigat pe nume şi confirmat în parte prin formula 
sacramentală:  „Primeşte pecetea Darului Duhului Sfânt. Ea să coboare şi să rămână 
veşnic cu tine” -  la care, fiecare copil a răspuns: „Amin!” 
 Emoţii în sufletele credincioşilor, în rândul întregii adunări, semn al comuniunii 
Trupului lui Cristos,  cu Capul – a  Viţei cu mlădiţele, a  turmei cu Păstorul Suprem. 
 Copiii proaspăt confirmaţi au primit un Certificat de Mir  pe care îl vor păstra 
toată viaţa la loc de cinste. La Rugăciunea comună a credincioşilor, cu toţii, într-o 
singură inimă şi un singur suflet – pentru ca „rugăciunea noastră să fie Una – într-un 
Glas Comun. 
 La fiecare invocaţie, răspunsul credincioşilor a fost unanim: „Te rugăm, ascultă-
ne!” Cu toţii s-au rugat pentru Biserică şi pentru lume, pentru sănătatea pământului, 
pentru pace, pentru înţelegere, toleranţă, binefăcătorii sufleteşti, pentru sufletele 
blajinilor şi pentru cei necredincioşi. 
 Partea a doua, Liturghia Euharistică a început cu Oferirea darurilor, la altar, 
Pâinea, Vinul, Sarea,  Crucea şi Lumânarea, Florile, toate simboluri creştine, oferite de 
copii. 
 Lumânarea este semnul Prezenţei lui Dumnezeu în noi. Florile – frumuseţea 
Divină în sufletele credincioşilor.  
 Darurile de la Ofertoriu au fost primite pe acordurile cântării „Primeşte, 
Doamne, aceste daruri” care au răsunat din piepturile tuturor. „Ia-le, Doamne sfinte, ia-
le pe altar,/  Binecuvântează, Doamne-al nostru dar, au fost cuvintele refrenului. Desigur 
acestea au fost precedate de incensarea altarului, a bisericii, a credincioşilor. 
 Liturghia Euharistică a continuat într-o atmosferă de evlavie şi pietate 
desăvârşită. 
 În momentul Împărtăşaniei, copiii proaspăt miruiţi au primit Trupul şi  Sângele 
lui Isus Cristos din mâinile episcopului, pe acordurile melodiei  poloneze: „Poruncă 
nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul” (1 Cor 13, 1-8). 
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 După cuminecare, biserica a cântat „Duhule Sfânt, izvorul iubirii” cu un text de 
M. Cheşcheş şi muzica aparţinând Comunităţii Emanuel. 
 Creştinii din Galaţi au petrecut astfel, câteva ore dense, încărcate de 
spiritualitate, de evlavie, de pietate, în sfântă comuniune cu Păstorul lor. 
 Un copil a rostit un cuvânt de mulţumire Episcopului, în numele tuturor copiilor 
confirmaţi, precum şi către cei care i-au îndrumat, pregătit şi ajutat, de asemenea, 
naşilor de Bozez şi de Mir, care au vegheat asupra lor cu dragoste, înţelegere şi răbdare; 
pentru părinţii lor şi pentru preoţii care le-au făcut onoarea să concelebreze această 
Sfântă Liturghie solemnă. 
 În încheiere, s-a cântat într-un glas unanim: „Mulţi ani trăiască!” pe melodia Pr. 
Mihai Butnaru. 
 Parohul Cristian Blăjuţ a rostit un cuvânt de mulţumire pentru Episcop, şi i-a 
oferit din partea parohiei un semn sacru, o cruce pectorală în dar. 
 S-a cântat melodia gregoriană „Christus vincit, Christus Regnat, Christus 
Imperat, - cântec de glorie,  final care a răsunat într-atât încât au vibrat pereţii şi 
vitraliile. 
 Episcopul, în cuvântul de încheiere, a subliniat că Galaţiul este Poarta Moldovei, 
care astăzi s-a deschis, pentru a-şi cinsti  copiii, pe episcop, pe preoţii parohiei şi pe cei 
invitaţi, dar şi pe credincioşii care formează Biserica vie, Poporul lui Dumnezeu. 
 În această zi de Cuptor, trupurile şi sufletele copiilor au fost consacrate, unse cu 
Duhul Sfânt. Ce altă  mai mare, onoare  şi demnitate creştină decât aceasta? 
 Îndemnul Episcopului locului a fost de a păstra cu sfinţenie această consacrare. 
  Cu acest fericit prilej, a fost conferită tuturor participanţilor şi o binecuvântare 
solemnă. Apoi copiii s-au adunat, cum e şi firesc, în jurul altarului, ca semn de mare 
preţuire, fiindcă ei sunt noul popor al lui Dumnezeu, apţi din această zi sfântă de a-şi 
asuma mărturisirea de credinţă. Cu toţii au cântat: „Când în mine este Duhul Sfânt”, pe 
versurile Pr. I.Simon. 
 A urmat procesiunea de ieşire din biserică, aşa cum au intrat, cu Sfântul 
Sacrament, preoţi, Episcop, credincioşi, cu toţii având în acea zi, un motiv temeinic de 
bucurie, acela de a-L primi pe Duhul Sfânt.  
 Şi, nu ne temem că greşim, când afirmăm că întreaga adunare s-a bucurat de 
acest privilegiu, al pogorârii Duhului Sfânt în sufletul fiecăruia, Duh pe care  l-au dus cu 
toţii acasă, în perfectă demnitate, evlavie, credinţă, speranţă şi iubire creştine. 
 
 
 
GALAŢI, 18 IULIE 2009 
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OAMENI ŞI CAI    ZĂPADĂ UCIGAŞĂ 
 

-amintire uitată- 
 
 
Pajiştea amiezii era adumbrită de nelinişti.  Era un noiembrie târziu, rece şi neprielnic. 
Împlinisem 25 de ani şi mă simţeam ca un acrobat vulnerabil la picioarele scrânciobului, 
strigând către nimeni:  
-Opreşte caruselul, măcar până mă vindec de paloare! 
 
Da, paloarea îmi venea precum o cămaşă, o trăsesem peste trup şi mai ales, peste chip, 
ca să nu mai simt balansul gravitaţional al clepsidrei. Vârstă prag, mustind de rănile 
săgeţilor venite din ether. Sinele era dedat aparenţelor până la frig. 
 
Şi atunci, într-o dimineaţă, mergând spre treburile ce nu sufereau amânare,  în spaţiul 
dimensionat de ceaţă şi fum, al maidanului copilăriei mele, acoperit de o brumă argintie,  
rotonda privirii a prins un spectacol cât se poate de crud:  un cal brun-roşcat, prăbuşit 
pe iarba îngheţată,  făcea eforturi disperate să-şi dea duhul, ori să se ridice.  
 
Culorile veştede păreau că-l împiedică, îi retezau mişcările. Sau poate era fractura 
coloanei, rănile urâte de par, ori de coadă de topor, cu care ţiganul obişnuia să-şi alinte 
tovarăşul de muncă! 
 
Nimeni nu ştia cum ajunsese acolo. Abandonat de stăpân, zăcea cu multiple fracturi, 
neputând decât să-şi fâlfâie capul încoace şi-ncolo, ca un clopot sinistru. Coama, falnică 
altădată, acum era udată de brumă şi încâlcită în cornuţii maidanului. Cine să-l ţesăle? 
 
Trecătorii întorceau înfricoşaţi privirile, neputând suporta imaginea. Sau poate din 
milă? Oricum erau neputincioşi. Cine să-l fi lovit şi abandonat în maidan, printre 
bălăriile frânte?  
 
Calul privea buimac şi încenuşat ca printr-un voal de meduză. Nici nu mai avea putere 
să necheze. Unde-i erau aripile cu care altădată se avânta să apuce coada curcubeului, 
ori exodul insolit al luminii, năvălind în troiene, ca-n dansul hieratic de iele, sucitoare de 
minţi?  Aripile lui,  prelungiri de comete, vinovate de infinit, erau frânte în miriştea de 
cenuşă. 
 
Se lăsase peste trupul lui frânt, greul pământului. 
 
În jurul lui, frig, pustiu reflexiv, întuneric. Un geamăt involt prăbuşit în realitate. 
Un frig asurzitor încărcat de erori. 
 
Rătăcitoare umbră! Un cal fantomatic având un contur violet! Mă aflam în plină 
fantasmă? Îmi reveneau în gând versurile lui Romulus Vulpescu, din poemul: „Portretul 
prietenului meu”: „De la o vreme am un prieten nou: un cal violet./ Sper că nu se miră 
nimeni de culoarea pe care o arborează/ în epoca noastră, caii/ Nu, nu e violetul 
crepuscular/ Purtat la curte de curtezanele defuncte./ (…) E un violet specific, cu totul nou/ 
pe care-l poartă cu multă prestanţă/ doar calul meu./ Un violet cum numai caii verzi îl  pot 



 327 

purta…” (citat din memorie). Din cerul dăltuit cu cenuşă se auzea un tropot cadenţat 
izbindu-se de vaierul copacilor, de geamătul surd al calului  devorând bucătură cu 
bucătură, zariştea asimetrică. 
 
Tremurul visceral al pământului nu îngăduia alternativă. 
 
Tocmai trecusem prin răscrucea de ani a sfertului de veac şi mirosul de lebădă 
parfumată al singurătăţii îmi aţâţa nările. 
 
Sufletul meu mirosea a pădure, a cer, a vânt nebănuit şi a cântec. N-aveam hotar. În 
vântul hai-hui, gândul  plutea ca o pasăre albă. 
 
Şi deodată, halucinanta privelişte! Galopul  frânt în vâlvătaia nesăbuită a  toamnei! 
Până şi crinii au spini! 
 
Un vecin a încercat într-o seară să-i curme chinul, înjunghiindu-l în cerul gurii. Dar n-a 
reuşit decât să-i sporească durerile. N-a fost de ajuns nici când  copiii ţiganului au venit 
cu ghioage şi l-au bătut, să-l facă să se ridice. 
 
Nimeni nu era în stare să-i dea lovitura de graţie. 
 
Atâtea zile şi nopţi de nesomn… Nimeni nu mai dormea bine şi nu mai avea linişte  în 
mahalaua de pe Vadul Cazărmii!  Somn de coşmar, tresărit, neputincios, somnambul, 
surescitat.  
 
Era frig, era toamnă, era brumă. Şi eu trebuia să trec zilnic prin maidan, să ajung la 
serviciu. Şi calul  ridica de fiecare dată, capul, implorându-mă, ca-ntr-un tablou 
suprarealist al lui Dali! 
 
Am plâns, implorând-o pe mama să facă ceva, să-l luăm acasă la noi, să-l îngrijim, 
poate-l salvăm, spuneam eu, visând miriştile verzi şi pe mine cu pletele-n vânt,  călare pe 
calul roşcat, trecând orizontul… 
 
Strada toată aştepta preocupată de-acelaşi gând. 
 
Calul cerşea ajutorul sau moartea, fiecărui drumeţ, clătinându-şi capul într-un continuu 
vaier bătrânesc. Nu puteai să treci pe acolo, fără să-i vezi ochii de jar, arşi de febră. 
Rouă în flăcări. 
 
Bolnav de frig, cu oasele frânte, cu pielea crăpată pe alocuri de inutila zbatere, numai 
piele şi os, calul – prin nu se ştie ce miracol, continua să trăiască.  
 
Câteva vecine miloase l-au acoperit cu paie şi rogojini şi i-au dat să bea apă. Cu câtă sete 
sorbea murgul din hârdăul pus la botul lui de câte-o femeie! 
 
Apoi, veneau copiii ţiganului şi-l biciuiau cu nuiele. Într-o noapte i-au furat şi rogojina 
cu care fusese învelit.  
 
Trebuie să spun că în toamna aceea am avut prima cădere psihică serioasă. Am căzut la 
pat şi  am refuzat să mă mai ridic. 
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Nu mai voiam să trăiesc. Nu mai găseam motivaţie. Era prea mult pentru mine. Peste 
putinţă. 
 
Venea tata la patul meu şi-mi aducea cornuri încălzite cu lapte. Poate de mila lui am 
hotărât într-o zi că trebuie să-mi revin. 
 
Îmi luasem concediu de la serviciu pentru că nu suportam să mai trec prin maidan să 
văd calul implorându-mă să-l ajut şi să trec mai departe. Neputinţa aceasta mă oripila, 
mă înfrângea, mă deprima nespus de mult. Dura de câteva săptămâni şi părea fără 
sfârşit. 
 
Prima zăpadă alburie la începutul lui Indrea,  l-a dovedit şi pe el, pe calul care refuza să 
moară-n maidanul plin de gunoaie, de bălării,  de ciulini şi de ceaţă. 
 
Calul renunţase. 
 
Stârvul lui îngheţat a mai fost văzut o  vreme pe câmp, într-o ciudată agonie pietrificată, 
până l-au găsit şi ridicat, gunoierii. 
 
Şi eu mă zbăteam între a renunţa şi a lupta pentru viaţă. Nici acum nu ştiu cum m-am 
ridicat. Poate că nu din propria dorinţă.  Am scris atunci un poem tulburător, poate că 
el m-a eliberat de angoasă, de anxietate, de neputinţă. El suna cam aşa (citez din 
memorie):  Cal murind în zăpadă/ zăpadă ningând peste cal/ în colţul acela de stradă/ subit 
nechezat de-animal.// În gerul priveliştii sumbre/ stând gata îngenuncheat/ cu ochii – 
imperiu de umbre/ de tinere inimi păstrat.//  Rănit de stăpân de dorinţă,/ şi capul – un 
clopot durut/ ce fâlfâie fără putinţă/ s-alerge în crângul pierdut.// Bolnav de frig şi de sete/ 
cu pacea întoarsă-n priviri./ Copiii-mbulzindu-se-n cete/ să vadă-ale morţii luciri.// Sicriu 
de zăpadă-alburie/ acoperă trunchiu-ngheţat./ Căzut mai devreme să ştie/ că oamenii nu l-
au uitat. 
 
Câţiva ani mai târziu, am hotărât să citesc, printre alte poeme, la  cenaclul pe care îl 
frecventam, acest poem. Rezultatul a fost dezastruos, pentru că am fost amendată 
imediat de colegi, cu acuza că l-am plagiat pe George Coşbuc, cu al său „El Zorab”. 
 
Ce legătură era între calul meu  mort în zăpadă şi „El Zorab”, nici astăzi nu ştiu. 
Cert e că, iluştrii anonimi care m-au făcut „varză” la prima mea ieşire în public, în 
cadrul cenaclului municipal „Ştefan Petică”, astăzi s-au pierdut în ceaţă şi abia dacă-mi 
mai aduc aminte de numele lor, pe care, din decenţă, refuz să le spun. 
 
Doi ani n-am mai citit în cenaclu, după acea şedinţă de la care am plecat plângând şi 
jurându-mi în gând,  că n-o să mai citesc în veci poezie altcuiva.  Asistam la şedinţe şi 
îmi făceam temele acasă. În schimb scriam la revistele literare, sub pseudonimul 
SIMONA CONDOR, reviste   care  m-au debutat, rând pe rând, la Poşta Redacţiei, apoi, 
la rubrica Debut.  
 
Aceasta a fost adevărata mea ucenicie literară, la revistele „Luceafărul”, „Flacăra”; 
„Tomis”; „Atheneu”; „Convorbiri Literare”; „Cronica”; „Astra” ş.a. sub oblăduirea  
inegalabilului Geo Dumitrescu, a regretatului Cezar Ivănescu, a lui  Daniel Dimitriu,  
Ioanid Romanescu, Nicolae Motoc, Alex. Ştefănescu,  Sergiu Adam şi alţii. Vorbe de troc 
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la Porţile Arcadiei. Examene necesare, atestate pe care le-am trecut uneori mai uşor, 
alteori, anevoie. 
 
Când am hotărât să citesc din nou la cenaclul Ştefan Petică, aceiaşi superbi confraţi mi-
au spus că „se oftică” pentru că n-au scris ei asemenea poezii. Dar eu eram deja 
debutată editorial, devenisem aproape imună la critici şi ei nu mai îndrăzneau să spună 
ceva. Există o politică a cenaclurilor, şi anume, aceea de a-i descuraja din capul locului 
pe debutanţi. Cu alte cuvinte, îi trec prin focul iadului, prin furcile caudine şi dacă 
rezistă acestor probe de foc, înseamnă că au stofă de poeţi. Personal, nu împărtăşesc 
această opinie. 
 
Sunt anumite  întâmplări în viaţă care te marchează. Calul – o decepţie – boala  - poezia, 
toate legate cu un cordon nevăzut, alcătuiesc  rotundul ştirbit pe alocuri, al amintirilor, 
adunate în prova memoriei. Dar care, pot forma o roată în stare să se învârtească. 
 
Nichita spunea într-un poem: „Primul mort pe care l-am văzut în viaţa mea/ a fost un cal./ 
De aceea, ori de câte ori aud cuvântul moarte/ văd în faţa mea un cal”. 
 
Pe atunci  nu ştiam acest poem, nu ştiam mai nimic despre Nichita şi nu bănuiam că 
fusese  fascinat atâta de moartea unui cal, astfel încât să-l  substituie  în amintirea lui, 
morţii. 
 
Frumuseţea, blândeţea, credincioşia cailor, aceşti prieteni minunaţi ai omului, tovarăşi 
de muncă şi de recreare, însă, nu poate fi pusă la îndoială şi nu a încetat niciodată să mă 
fascineze. 
 
Poate ca un omagiu magiştrilor care au plecat şi celor care mai sunt, ca şi neamului 
cabalin, am scris şi această întâmplare din cuvinte pietrificate de amintiri scânteind, 
precum bulgărele de cuarţ sau de mică, din comori ascunse, priviri şerpuitoare şi mai 
ales, din toate erorile, mustind, care nu m-au părăsit, întreaga viaţa… 
 
 
 
 
Galaţi, 13 martie 2009 
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O PIERDERE DE NESUPORTAT – IMPROMPTU LA PLECAREA 

FIINŢEI IUBITE 
 
 Când pierzi o persoană iubită nu înseamnă că ea nu mai există. Că nu mai e cu 
tine. Doar că o percepi în alt fel. S-a întors brusc, s-a smuls din braţele tale, din mâinile 
tale a alunecat, s-a prelins, s-a făcut pentru ochi comuni, nevăzută. Doar ochii iubirii o 
mai pot distinge. Doar tu îi mai poţi respira parfumul rămas în aerul casei. Doar tu îi 
mai simţi fluturarea mâinii pe obraz, ca o aripă uşoară de fluture. O adiere pe care ai 
dori s-o reţii cât mai mult, dar care se pierde şi ea cu încetul. Cum să reţii plămada 
aceasta de inefabil, cântărind doar câteva grame? Cum să convingi inima să bată din 
nou pentru tine? Nu poţi crede că totul e zadarnic, deşi ai făcut eforturi supraomeneşti 
să împiedici implacabilul. 
 Ea şi-a urmat tăcută drumul prescris. Nici o putere omenească n-a putut-o 
întoarce. Un drum invizibil, fireşte, paralel cu al tău, dar îndreptându-se spre aceeaşi 
ţintă. Deşi ţinta e una, cărările-s altele.  
 De atunci ţi se pare că timpul s-a oprit brusc, că nisipul refuză să mai alunece, că 
lucrurile au încremenit într-o tăcere ostilă. Aerul a devenit şi el neprietenos, casa 
străină. Îi cauţi preajma dar nu dai decât de golul dureros care ţi se aşează – nod – în 
gât şi pe inimă. 
 Şi cu toate acestea, timpul curge egal, el îşi vede de treaba lui, ca şi până acum. 
Doar tu eşti schimbat, trecut prin foc, precum aurul. Niciodată nu vei mai fi la fel. 
 Să opreşti timpul ori să-l dai îndărăt, ce cutezanţă! Să-l comprimi şi să-l ascunzi 
la sân, altă nesăbuinţă. Fiindcă el va sparge toate lăcatele sub care a fost încuiat şi va 
continua să curgă. Aşa cum nu poţi  opri apa să se prelingă, după ce a scăpat din 
zăgazuri. Aşa cum nu poţi opri aerul să pătrundă prin orice crăpătură. Aşa cum nu poţi 
împiedica sângele să alerge-n artere şi vene.  
Poţi alerga după timp nebuneşte, să-l ajungi din urmă, dar nu poţi să i te pui stavilă, nu-
i poţi împiedica scurgerea. 
 Dumnezeu are socotelile Sale de taină. Când cheamă la el o fiinţă, chemarea e 
implacabilă. Drumul e fixat încă din naştere. Numai noi avem iluzia că putem schimba 
ceva. Nu noi hotărâm zborul. Zborul e legat de aţă. De aţa fiecăruia. 
 Simţi uneori că pădurea respiră în preajmă? Simţi cum se tânguie arborii, vezi 
cum se posomorăşte cerul, soarele se întunecă, norii se bulucesc, frunzele nu se pot opri 
din vârtejul nebun. Cine le mână? Priveşti buimac în jur, parcă nu mai recunoşti nimic. 
Lucruri defuncte. Unde e sufletul lucrurilor simţit până acum? S-a înălţat şi el undeva şi 
nu-l poţi ajunge? Şi-a părăsit matricea o dată cu plecarea fiinţei iubite? 
 Nimeni nu e de neînlocuit în afară de persoana iubită. Ea refuză substituirea, 
rămânând splendidă în unicitatea ei. 
 Ai fost încercat peste măsură, suferind o pierdere de nesuportat. Peste orice 
închipuire. Aşteaptă. Oferă-ţi un răgaz. Toate de vor aşterne din nou, firesc, peste golul 
care acum e insuportabil. Apele vor intra în matca lor ştiută. 
 Primii paşi vor fi grei. Va trebui să descifrezi milimetru cu milimetru taina 
mersului. Să nu-ţi pierzi cumpătul însă.  
 Dar tu eşti deja obosit de viaţă, de tot ce se întâmplă. Oboseala e singura stare 
certă pe care poţi să te bizui. S-a instalat perfid chiar şi peste gânduri. 
 Alung-o. Trezeşte-te. Răcoreşte-ţi irişii, obrazul împalidat, torsul,  braţele, întreg 
trupul. 
 Îţi vei relua în curând călătoria întreruptă intempestiv de evenimentele care te-au 
răscolit, te-au bulversat, te-au făcut alt om.   
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 Timpul nu stă pe loc, n-ai decât o şansă:  ajunge-l  din urmă! Grăbeşte pasul. Ieşi 
în  lumină. Pune-ţi mâna streaşină la ochi şi priveşte zenitul. Dincolo de el, ceva te 
aşteaptă. Nu ştii ce, încă. Deşi acum preferi să fii lăsat singur, să stai lungit, cu ochii 
ţintă-n tavan,  cu pioneze în gânduri, cu ace în inimă, ori  privind pe geamul unde nu se 
arată nimeni.  Tresari des. Încă ţi se pare că persoana scumpă e aici, în spatele uşii, pe 
scaun, pe pat, pe după perdea, la fereastră, ori în fotoliu, lângă focul din şemineu, cu o 
carte în mână. Reiei o frântură din conversaţia, nu demult întreruptă. 
 Şirul gândurilor te poartă înapoi, aliniindu-se, ca un pluton la comandă, ori în 
devălmăşie firească, buluc, aşa cum răsar. Eşti coerent, eşti logic, capeţi puteri pe care 
nu ştiai că le ai.  
 Mai rămâi. E timp îndestul, şlefuieşte-ţi bine elitrele. 
 Zborul nu va mai fi la fel, niciodată. Va fi unul stingher, o vreme, două vremi… 
Aţa e scurtă şi parcă mai subţiată, Va rezista? Zborul însoţit s-a frânt brusc precum 
aripa de ceară a lui Icarus. 
 Poate îţi va trebui alt aliaj pentru aripi. Caută, scormoneşte, inventează, 
experimentează. Viaţa e o continuă căutare de sens. L-am avut, l-am pierdut, nu l-am 
avut niciodată? 
 Cine ştie? 
 Deşi acum, sensul pare pierdut definitiv, zarea înnegurată. 
 Va fi din nou lumină. O lumină trecută prin întuneric. O lumină încercată şi 
încercănată. O lumină plânsă din inimă. Dar, o nouă lumină. 
 Ia-te după ea când se va ivi. S-ar putea să găseşti calea. Potriveşte-ţi paşii. E 
multişor de mers. Respiră, respiră, aşa, ia-ţi aer suficient. Viaţa e o aventură continuă, o 
femeie uşuratică, se dăruie oricui şi nu câştigă mai nimic din această afacere. 
 Prăpăstii adânci, munţi insurmontabili, oceane învolburate, întinse privirilor tale, 
ţărmuri stâncoase. Şi de undeva, chemându-te ademenitor, cântecul sirenei. 
 Drege-ţi pânza corăbiei sfâşiată acum de furtuna din zori. Înalţă catargul la loc şi 
pregăteşte-te pentru o croazieră. Vei afla un pământ nou de cucerit, munţi de escaladat, 
văi şi luminişuri de străbătut cu piciorul. 
 Dar încă te afli la mal  ezitând, cu privirea în zare. 
 Când vei fi pregătit, nu pregeta. Porneşte ca să ai de unde te întoarce. 
 Vânt bun din pupa! 
 
Scrisă Azi pentru tine.  
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Eseu 
 
 

ZIUA MONDIALĂ A  OMULUI SINGUR  
SERENADĂ PENTRU CEI SINGURI 

 
 Printre proiectele utopice la care visez de câteva zeci de ani se numără şi acesta: 
de a dărui  celui singur, un strop de tandreţe, un strop de speranţă, un strop din lumina 
de sine. Mă gândesc intens la acest lucru şi de fiecare dată îmi propun să demarez un 
proiect. Dar nu ştiu cum se întâmplă că, se iveşte, ca-n Legile lui Murphy, imediat un alt 
proiect şi-l las pe acesta care e de o urgenţă maximă pentru omenire, de o necesitate 
stringentă şi care m-ar motiva personal, la fel de mult ca şi un proiect guvernamental 
(dacă aş avea oportunitatea de a participa la vreunul!) Desigur eu fac acum pledoarie 
pro domo. 
 Iannis Ritsos a formulat magistral într-un vers panseistic această stare de 
singurătate: „Fiecare e singur în naştere, în iubire şi-n moarte. /Ştiu, am încercat-o eu 
însămi. Zadarnic. / Lasă-mă să vin cu dumneata”  - îi spune femeia singură de o viaţă, 
mult mai tânărului ei vizitator de după amiază – şi e clipa de supremă tensiune 
dramatică atunci când ea vrea să-şi părăsească locuinţa, să evadeze, pe faleză, la dig, în 
colţ, la cărămidărie unde se vede oraşul crescând sub ochii ei, vrea să iasă  împreună cu 
tânărul,  pentru că nu o mai suportă pereţii, pianul cel negru, păianjenii casei, lucrurile 
care stau să se prăbuşească peste dânsa, şi este nevoită să le sprijine cu umerii, cu 
braţele, cu fruntea. Şi totul scârţâie şi pocneşte şi nimic nu poate umple golul ca o uriaşă 
hrubă sufletească. Desigur că nu va pleca nici de data aceasta, va rămâne prizonieră a 
propriei stări, a propriei angoase, a propriei temeri,  din care nu există ieşire. (Sonata 
clarului de lună”). 
 Deşi fiecare se naşte singur, omul este o fiinţă socială, el trăieşte într-o 
comunitate, într-o familie, în societate, într-o ţară, pe un meleag de care anevoie se poate 
rupe. Încă de la naştere, orice micuţ simte căldura mamei aproape şi ea îl va ajuta toată 
viaţa. Lipsindu-i această căldură, el se va dezvolta inegal, ca un infirm, ca un refuzat al 
societăţii. 
 Am încercat aceste impresii chiar ieri, duminică,  la Sfânta Liturghie, pe 27 
decembrie, de Solemnitatea  Sfintei Familii de la Nazaret. Ciudat: Până şi Iisus a avut 
nevoie de o familie, deşi, în mod paradoxal, El este Cel care se naşte veşnic din Tată fără 
mamă şi se întrupează din mamă  fără tată. 
 Dumnezeu însă, i-a hărăzit şi Fiului Său o Familie pe măsură. Născându-se în 
trup omenesc, după chipul şi asemănarea  Lui, i-a dăruit  o Familie Sfântă, un tată 
purtător de grijă şi o Maică Fecioară. 
 Da, nimeni nu ar trebui să trăiască pe lumea aceasta singur. 
 Pentru că nici în Cer nu vom fi singuri. Ne aşteaptă cetele îngereşti, corurile de 
serafimi şi heruvimi, blajinii plecaţi înaintea noastră, puzderia sfinţilor care mijlocesc 
pentru noi, rudele şi prietenii de care ne-am despărţit. Acolo doar, vom fi din nou 
laolaltă. 
 Dacă aş fi vreodată un om influent, mi-aş dori să propun  forurilor înalte 
internaţionale, să instituie o zi, măcar o zi din an omului singur, omului de care nimeni 
nu are nevoie, de care nimeni nu întreabă, de care toţi se împiedică, omul uitat, părăsit, 
marginalizat, abandonat şi inutil ca o ploaie pe valuri care nu adaugă nici un strop de 
apă oceanului, mării sau fluviului, inutil ca un bob de nisip într-o mare sahară, ca o 
steluţă între puzderia de stele perechi care hălăduiesc pe boltă. 
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 Omului acesta aş dori să-i închin oda mea şi ea inutilă, pentru că ştiu că  nu va 
ajunge acolo unde trebuie şi nimeni nu va şti de ea. 
 Ar trebui să existe şi UN CRĂCIUN PENTRU CEI SINGURI, şi un Revelion 
pentru cei singuri şi o zi de Paşti pentru cei singuri, o zi din an, sau măcar un sfert de zi 
din an în care singuraticii să se întâlnească undeva, fie şi la un colţ de stradă, fie şi la 
porţile pădurii, pe lângă zidurile cetăţii, la fereastra unde fetiţa cu chibrituri privea 
nesăţioasă cum bradul imens şi frumos colorat cu lumini şi globuleţe, cu beteală şi 
daruri, strălucea pentru cei din casă, adunaţi în jurul flăcării din cămin ori stând la 
masă şi ospătându-se cu minunăţii al căror miros răzbătea şi prin ziduri. 
 Ar trebui ca oamenii singuri  într-o zi, - doar a lor – să aibă voie să se adune într-
un parc, într-o piaţă publică, în mijlocul cetăţii şi să protesteze, să facă greva foamei,  
împotriva singurătăţii, să profereze ameninţări inutile şi să bată cu pumnii în cer, 
pentru a-şi alunga angoasa şi anxietatea provocate de marea şi dureroasa singurătate a 
zilelor de sărbătoare şi a duminicilor strânse peste an. Chiar dacă ar şti că totul e 
zadarnic, că n-ar putea mişca nici pietrele, nici zidurile, nici iarba, nici sufletele celor 
din jur cu protestul lor desuet. 
 Dar fiindcă tot vorbim de proiecte utopice, haideţi să ne închipuim un asemenea 
lanţ al solidarităţii umane, al celor singuri, care, fără să mai ţină cont de convenienţe, de 
vârstă, sau alte consideraţii  morale şi sociale, s-ar prinde de mâini, de mijloc, de umeri 
şi ar porni să mărşăluiască împreună – prin iarna vieţii în căutarea primăverii veşnice. 
Şi ar simţi, poate pentru prima oară în viaţa lor, sau cel puţin pentru prima oară după 
mulţi ani, căldura unei mâini, căldura unei respiraţii aproape, căldura umărului 
tovarăşului de singurătate, căldura degajată de trupul uman, ceea ce le-ar încălzi 
mădularele care demult n-au mai simţit ceva asemănător. Atunci şi pentru ei ar înflori, 
fără preget, orhideea speranţei; şi ei ar simţi adierea, mireasma unui crin lângă obrazul 
păsării poemului, şi ei, poate ar asculta vrăjiţi, melodia divină a glasului uman destinat 
doar lor, şi ei s-ar auzi chemaţi tainic pe numele mic, aşa cum doar în copilărie îi striga 
mama… 
 O zi în care să se şteargă toate diferenţele umane, să rămână doar sufletele lor 
neprihănite, în căutare de sufletele aidoma. Vârsta, condiţia, specificităţile s-ar nivela şi 
toţi ar fi, aşa cum au fost meniţi să fie: copii ai lui Dumnezeu, aidoma Chipului Treimic. 
 Fiecare şi-ar aduce partea sa de ofrandă şi ar rezulta un dar uriaş făcut din inimi 
însetate şi flămânde de dragoste, de tandreţe, de duioşie şi bunătate neasemuite. 
 Visez ca oamenii singuri în această zi să deschidă uşile, ferestrele, porţile, să-şi 
părăsească pentru un timp casele lor în care stau ferecaţi, să-şi părăsească gândurile 
întunecate, sentimentele de frustrare şi să iasă în plină lumină.  
 Nici n-ar trebui să-şi atârne la piept vreun însemn specific, fiindcă s-ar 
recunoaşte ei înşişi: i-ar îndemna acel dor care, cu ochii închişi devine şi mai arzător, şi 
mai flămând de suflete aidoma lor… 
 Limbajul lor este unul specific, dar în acea zi mondială a singurătăţii absolute, ei 
ar descoperi un limbaj nou, un limbaj universal în care să se înţeleagă cu toţii, indiferent 
din ce colţ al globului ar proveni. 
 Oamenii singuri au ceva special înscris în fizionomia lor: îi recunoşti după ochii 
apatici, după încrengătura de riduri adunate la colţuri, după  grimasa forţată din jurul 
gurii, după paloarea din obraz, după gura  încleştată, lipsită de privilegiul vorbirii. Îi 
recunoşti după privirile în pământ (care-i trage, îi cheamă, îi ademeneşte), după 
încovoierea spinării, însemn cert că pământul îi atrage, după paşii nesiguri, după glasul 
stins, după teama care li se ghiceşte-n oase şi-n suflet şi după sfiiciunea manifestată în 
relaţiile (puţine şi nevoite) cu ceilalţi oameni. 
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 Îi înţeleg perfect pe acei disperaţi care-şi aleg să-şi curme viaţa în ziua de 
Crăciun, de Paşti, de Revelion sau în ziua naşterii lor. Nu-i aprob, dar îi înţeleg. N-au 
mai suportat să fie singuri, au cedat. Pentru faptul că sunt creştină şi mi-e frică de 
Dumnezeu, n-am s-o fac niciodată, dar îi înţeleg pe deplin. E ceva de nesuportat. 
 Cândva, am avut o prietenă, de fapt, prietena prietenei mele,  femeie în toată 
firea. O chema Ani. O femeie sensibilă, frumoasă, elegantă. Să tot fi avut vreo 60 de ani. 
Avea un fiu care locuia la ea împreună cu soţia lui.  
 Certurile repetate între mamă-fiu-noră, care au dus-o la o depresie gravă, 
situaţia precară, lipsă de bani, de orice fel de mulţumire sufletească, Dumnezeu ştie ce s-
a întâmplat. Cred că sunt zece ani de atunci. A venit Ajunul şi toţi aşteptau cu 
înfrigurare sărbătorile, preocupaţi, neatenţi, egoişti, aşa cum suntem, îndeobşte. 
 Ani a dat telefon câtorva persoane să le întrebe dacă o primesc să-şi petreacă 
sărbătorile de Crăciun la ei. Nimeni, absolut nimeni nu i-a răspuns afirmativ. Toţi 
fugeau de ea. Era inoportună, nu folosea nimănui, o biată femeie singură, care mai era şi 
depresivă. 
 În ziua de Crăciun, Ani s-a dus pe malul Dunării şi s-a aruncat în fluviu. Nimeni 
n-a întrebat de ea, nici măcar fiul, pe care nu-l interesa de ce lipseşte mama de acasă. 
 Au găsit-o după două săptămâni, (de nerecunoscut!) – şi cineva, a identificat-o 
după fotografia din ziar. Stătuse la morgă câteva zile şi nu fusese revendicată de nimeni.  
Apoi, după haine au aflat că este ea…. 
 A avut parte de o înmormântare extrem de sărăcăcioasă şi în loc de sicriu, o ladă  
maronie, aproape pătrată, negeluită, cu o cruce vopsită cu tempera negru. 
 Una din surorile sale cu care se afla în duşmănie, bocind, a zis, conducând-o la 
groapă: 
 „Ani, Ani, ca un câine ai trăit, ca un câine ai murit, ca un câine eşti dusă la 
groapă!” 
 Prietenele s-au îngrijit să-i facă o mică pomană. 
 Nu mi-aş fi amintit de ea, dar, zilele trecute, scormonind prin arhiva mea video, 
am dat de o casetă de la una din lansările mele de carte de la Casa Corpului Didactic. 
Era în 1997 şi tocmai publicasem volumul Mysterion. 
 În această casetă, am recunoscut-o pe Ani, stând lângă fereastră, lângă Angela 
Cioltan, o altă prietenă dispărută de curând. 
 Am sărutat ecranul televizorului şi am plâns…Erau amândouă, alături, o 
singurătate, lângă altă singurătate. Şi nu m-am putut împiedica să mă întreb: Dacă 
cineva ar fi primit-o de Crăciun în casa lui/ ei, poate că soarta Anei ar fi fost alta, ar fi 
trăit şi acum, şi-ar fi dus bătrâneţile, într-un azil cel puţin, care e o comunitate, ar fi 
avut o apartenenţă…Nu s-ar mai fi simţit atât de inutilă în ziua Naşterii Domnului. Şi 
sigur n-ar fi recurs la acel gest disperat de a-şi lua zilele, iarna în fluviul îngheţat…ca un 
câine…  
 Da, oamenii singuri ar trebui să se înfrăţească, să declare război singurătăţii, să 
fie măcar o zi însoţiţi de alţii aidoma. Şi poate, cine ştie, ar căpăta puţină încredere, să-şi 
biruie soarta, să-şi biruie  nesiguranţa, tăcerea, slăbiciunea. Primul pas e foarte greu de 
făcut. Dar, de ziua mondială a singurătăţii totul este permis, şi ei prind curaj, curajul 
disperării şi-şi iau avânt să păşească încă unul şi încă unul şi iată…se trezesc în alt 
tărâm, care nu le e specific, dar pe care vor învăţa să-l exploreze, să-l cerceteze plini de 
curiozitate ca pe un nou continent, ca pe o nouă ţară de adopţie. 
 Nici un om n-ar fi mai recunoscător decât cel care a fost singur. Nici un om n-ar 
fi mai devotat celuilalt ca singuraticul care şi-a petrecut întreaga viaţă într-o muţenie şi 
înstrăinare completă. 
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 Consider că sărbătorile pentru cel singur sunt cele mai greu de trecut zile şi nopţi 
şi de aceea,  cred că ele ar trebui instituite, doar pentru cei care au în jurul lor familia. 
Aşa cum în America, există cartiere, restaurante şi magazine segregaţioniste: „Only for 
white men”, doar pentru albi şi oamenilor de culoare li se interzice cu desăvârşire 
intrarea în ele.   Aşa ar trebui să fie şi sărbătorile: Crăciun pentru familişti, Paşti doar 
pentru mame şi tătici,  Revelioane pentru familii cu soacre, cuscri, nepoţi şi veri. Cel 
puţin ai şti unde ai şi unde nu ai voie să te duci. Şi poate, cineva ar avea ideea straşnică 
de a organiza şi un Crăciun pentru cei singuri, un Revelion pentru văduvi, un Paşti 
pentru cei părăsiţi de partener. Dacă tot nu se pot integra şi sunt daţi la o parte de 
ceilalţi…. 
 Am trăit ieri în biserica noastră o Sărbătoare a familiilor creştine. A fost frumos, 
a fost de neuitat, dar şi dureros, în acelaşi timp. 
 Câteva zeci de familii din parohie au fost  sărbătorite pentru fidelitatea în 
credinţă, pentru că şi-au păstrat jurămintele făcute în faţa altarului, pentru trăinicia 
sentimentelor care i-a legat pe viaţă. Nimic mai frumos şi mai de cinste. 
 Unele familii au serbat 60 de ani de căsătorie, alţii 50, 40, 30, 10 ani de trai 
împreună. Aceştia au primit de la părintele paroh, daruri şi flori. Au fost felicitaţi şi li s-
a cântat „Mulţi ani trăiască!” 
 N-am putut să nu observ însă şi un sentiment de frustrare, de tristeţe şi  regret în 
ochii unor creştini care, cu sau fără voia lor, sunt acum singuri ori îşi petrec ultimii ani 
într-o singurătate relativă. Unii au copii care-i vizitează sau nu, alţii au fraţi şi surori, 
veri şi verişoare, naşi şi fini, nu sunt cu desăvârşire singuri. Dar există şi dintre aceştia 
care-şi duc existenţa ca şi când ar fi plecaţi demult din această lume şi nu aşteaptă decât 
anul, ziua şi ceasul să plece la Domnul.  
 Pe margini, lăcrimau foarte trişti cei care nu au avut niciodată parte de asemenea 
bucurii în viaţă, ori au avut şi au pierdut aceste şanse. E adevărat, să menţii o căsnicie 
atâţia ani este o dovadă a virtuţilor creştine, în chip deosebit a răbdării, o exercitare a 
acesteia, zi de zi, noapte de noapte, clipă de clipă, cu greutăţi inerente şi cu bucurii 
destul de fragile. Unii sunt scindaţi sufleteşte. Cu trupul trăiesc în familiile şi casele lor, 
alături de soţi şi copii, iar cu sufletul trăiesc în altă parte…. 
 „Ce să vă mai frământaţi cui rămâne casa, averea, terenurile, banii, de vreme ce 
nimeni nu ia nimic cu sine?!” – a predicat părintele paroh. 
 Lucru perfect adevărat. Cui să-i mai pese? Poate doar celor care rămân şi se 
ceartă, unii ajung la procese, la ură, la discordie şi chiar la duşmănie făţişă (vezi cazul 
fiilor lui Ion Dolănescu!) 
 Cât i-a folosit acestui reputat interpret român dacă a adunat averi nemăsurate? 
N-a făcut decât să semene discordie între fiii lui. 
 Revenind la Crăciunul pentru cei singuri, cei înditruiţi a face legi şi ordine ar 
trebui să se gândească să organizeze sărbători, întruniri, prilejuri de apropiere. În 
special în zilele de Crăciun – sărbătoare cu specific familial – li s-ar da posibilitatea de a-
şi ogoi rănile provocate de dispariţia celor dragi, de părăsirea lor de către copii, de 
ingratitudinea rudelor care se înghesuie doar atunci când se împart averile defuncţilor. 
Ca la un semn, mirosul fetid al banilor îi atrage magnetic şi se înfiinţează neîntârziat la 
„împărţeală”. Dar câţi din ei au făcut, fie şi o vizită de Crăciun, rudei lor singure? 
 Am petrecut recent, câteva zile de Crăciun – într-o perfectă singurătate şi tristeţe 
malignă – Dumnezeu să mă ierte, nimeni n-ar trebui să fie trist în astfel de zile, când 
Pruncul se naşte şi ne este vestită mântuirea. 
 Crăciunul este o stare de spirit. Nu-i poţi ordona sufletului să fie vesel şi fericit, 
deşi te străduieşti din plin să o faci. Descurajarea însă şi o abisală stare de inutilitate şi 
deznădejde te cuprind iremediabil. Şi poţi avea pe masă, toate bunătăţile din lume. Ca şi 
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Sfintele Paşti, când nu poţi ciocni de unul singur ouă, rostind: „Cristos a înviat!” – 
„Adevărat că a înviat!” 
 Nimic nu se duce pe gât, din pricina nodului nesuferit care stăruie şi-ţi opreşte 
parcă şi respiraţia. 
 Şi nu poţi să nu te gândeşti că nu e drept, că eşti om,  aidoma celorlalţi, că ai vrea 
să te bucuri, să fii fericit, să simţi o mână caldă pe umăr sau pe frunte. 
 O singurătate perfectă, ambalată frumos în staniol şi cu fundiţe roşii, în 
interiorul căreia, altă singurătate  geamănă, în interiorul căreia, altă singurătate, 
mezină, fiecare tinzând să-şi depăşească propriile limite, dar, fiind înăbuşite, la rândul 
lor de şirul lung de singurătăţi colective, de singurătăţi împreună. 
 Doar ţârâitul strident al telefonului – şi el asuprit de singurătate – în vreo câteva 
rânduri, cu veşti de peste mări şi ţări, din Canada, din Germania, din alte oraşe, a 
spintecat în fâşii egale singurătatea din Noaptea cea Sfântă. 
 Oameni în căutare de oameni. 
 Oameni  uitând de ceilalţi oameni, suficienţi  loruşi, ghiftuiţi de propria imagine 
din oglindă. 
 „Te simţi cam singur în pustiu” – a constatat Micul Prinţ. 
 „Singur te simţi şi printre oameni” – i-a răspuns, înţelept, şarpele. 
 Singurătatea duce inevitabil la frângere, la rupere, la alienare. 
 Trebuie să fii foarte puternic ca să-i străbaţi potecile labirintice. 
 De aceea, voi, oameni, care aveţi influenţă în foruri înalte, propuneţi, cereţi, 
luptaţi pentru instituirea unei ZILE MONDIALE A OMULUI SINGUR. 
 Şi veţi vedea ce roade frumoase veţi avea. Fructele acestei singurătăţi  maligne, 
nu vă vor mai strepezi dinţii. Şi veţi avea mulţumirea, de a vedea chipuri înseninate, 
împăcate, zâmbitoare, încurajate să lupte mai departe cu destinul care le-a fost 
nefavorabil încă de la început, pe parcurs sau la sfârşit. 
 Şi veţi afla în sufletul lor, floarea neasemuită a recunoştinţei şi rugăciunile 
înmugurite pe buzele lor, pentru voi, cei care aţi luptat, care le-aţi întins o mână, un 
deget, pentru a nu se mai simţi copii părăsiţi de Dumnezeu şi de semeni…. 
 
 
28 decembrie 2009  
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EFIGII CREŞTINE    
 

PR. PETRU ALBERT LA 90 DE ANI DE VIAŢĂ  ŞI 63 DE ANI DE PREOŢIE 
 
 

O ANIVERSARE STRĂLUCITĂ  A UNUI  PREOT DE EXCEPŢIE 
 
 
 Unul dintre puţinii supravieţuitori ai teroarei comuniste împotriva clerului şi a 
creştinilor practicanţi în general, din Biserica Romano-Catolică, este şi Părintele Petru 
Albert OFM.Conv, născut în urmă cu 90 de ani, în ziua de 16 februarie la Pildeşti (Com. 
Cordun), Jud. Neamţ, astăzi preot în parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din 
Galaţi. 
 Faptul că parohia din Galaţi, unde slujeşte de  aproape 15 ani,  s-a gândit să-l 
omagieze la această venerabilă vârstă, este o dovadă  lăudabilă de consideraţie din 
partea Ordinului Fraţilor Minoriţi Conventuali, din partea Parohiei al cărei preot încă 
se mai află, nu în ultimul rând, din partea enoriaşilor care-l respectă şi-l îndrăgesc, ca pe 
un veritabil părinte şi duhovnic de excepţie. 
 Câteva date biografice, deşi foarte succinte, (cum să rezumi o viaţă de aproape un 
secol, în câteva rânduri?) vor  trimite o rază de lumină asupra vieţii şi activităţii 
pastorale şi franciscane a acestui părinte. 
 Părintele Petru Albert  intră la Hălăuceşti la 10 septembrie 1934 la cursurile 
Seminarului şi  mai apoi, ale Liceului de Stat (ca particular) după care îşi susţine 
bacalaureatul. Este absolvent al Academiei Teologice din Luizi-Călugăra în 1948. 
 Urmează apoi Facultatea de Litere şi filologie din Bucureşti, secţia Română-
Franceză, pe care o absolvă în 1953. 
 Profesiunea simplă o face la 15 august 1940 la Săbăoani – vechi centru franciscan 
din Moldova, iar profesiunea solemnă o depune la 15 august 1946 şi este hirotonit la 
Hălăuceşti la 14 septembrie 1947.  Funcţionează ca vicar parohial la Iaşi (1 august 1953-
15 septembrie 1959), paroh la Nisiporeşti (1 septembrie 1959 - 1 noiembrie 1960) şi apoi 
vicar parohial la Hălăuceşti, Pustiana, Piatra Neamţ, Mărgineni, Nisiporeşti şi apoi din 
nou paroh la Nisiporeşti (1976-1991). 
 Deschide şi conduce Seminarul Franciscan mai întâi la Nisiporeşti, apoi la Roman 
ca rector la Facultatea de Teologie până în 1994. 
 Este iniţiatorul construirii clădirilor noului Seminar din Roman. 
 În 1994 este însărcinat cu redactarea şi difuzarea în limba română a revistei 
„Mesagerul Sfântului Anton”, tipărit la Padova, făcând faţă cu succes acestui apostolat 
prin presă. Revista „Mesagerul Sfântului Anton” este cea mai răspândită revistă 
catolică din lume; cititorii ei fac parte din 160 de ţări ale celor 5 continente. Are un tiraj 
de 1.300.000 de exemplare, în 13 ediţii şi opt limbi. Este publicată în limbile italiană, 
engleză, franceză, germană, portugheză, spaniolă, română şi poloneză. În limba italiană, 
apare o ediţie de 800.000 de exemplare pentru italienii din Italia, alta pentru italienii din 
străinătate. Există şi o ediţie pentru copii (Messagero dei ragazzi) şi alta pentru 
preşcolari, „Ciao amici”, Messagero dei bambini. 
 Revista a ocupat un loc însemnat pe Internet.  
 Timp de mai bine de zece ani, părintele Petru Albert a fost  Directorul redacţiei 
în limba română, manifestând o activitate neobosită şi plin de dăruire,  mergând lunar 
la Padova pentru editarea ei, strângând şi redactând întreg materialul primit. Revista a 
apărut cu regularitate şi mai apare şi azi. Nume prestigioase semnează în paginile ei, 
precum istoricul Alexandru Zub, scriitorul Nicolae Prelipceanu, Ana Blandiana,   
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Romulus Rusan, scriitorul Adrian Popescu şi mulţi alţii, semnalând principalele 
evenimente din viaţa parohiilor franciscane,  diecezane din ţară şi din străinătate.  
 Viaţa şi activitatea Părintelui Petru Albert n-ar fi  însă completă dacă nu s-ar 
aminti de perioada în care a fost încarcerat pentru credinţă, la diferite închisori, printre 
care şi cea de la Sighet.  Este ştiut că un mare număr de episcopi, preoţi, fraţi 
franciscani, ca şi credincioşi laici au fost prigoniţi pentru credinţa lor, în perioada 
comunistă. Aceştia au intrat deja în istorie, mărturie stă la Sighet, una din sălile cel mai 
bogat documentate, dedicată prigoanei dezlănţuite de statul comunist împotriva 
credinţei creştine şi, în special a preoţilor şi fraţilor franciscani de confesiune Greco-
Catolică de rit bizantin şi Romano-Catolică de rit latin. 
 Romulus Rusan, în articolul „Franciscanii după gratii”,  apărut în revista 
„Mesagerul Sfântului Anton”, Revistă de spiritualitate a franciscanilor minori 
conventuali, Anul XVI, nr. 92, din ianuarie-februarie 2009,  scrie despre martiriul 
preoţilor franciscani, argumentând cu documente şi imagini fotografice despre anii de 
supliciu pe care i-au petrecut aici, părinţii şi fraţii minoriţi conventuali din ambele 
confesiuni: 
 „Una din fostele celule ale închisorii de pe vremuri a fost transformată – aidoma 
celorlalte – în sală de muzeu, iar pe pereţi pot fi văzute metodele diabolice folosite de 
activiştii de partid şi de ofiţerii de securitate pentru descurajarea şi reprimarea oricărei 
încercări de păstrare şi cultivare a credinţei strămoşeşti de către milioane de oameni simpli 
cărora li se spunea că: „religia este opiu pentru popor”; că preoţii şi episcopii sunt 
„rămăşiţe burgheze” sau chiar „agenţi ai imperialismului”.(…) 
 Prigoana împotriva preoţilor franciscani din Moldova este înfăţişată pe un panou 
aparte şi îi mulţumim cucernicului părinte Petru Albert pentru că a depus efortul 
documentar de a ne oferi fotografiile câtorva zeci de fraţi alături de care slujise la altar şi 
pe care i-a reîntâlnit apoi în celulele puşcăriilor. Cu ani în urmă, Părintele, care împlineşte 
în aceste zile 90 de ani (La mulţi ani, Părinte!) şi care se ocupa de editarea „Mesagerului 
Sfântului Anton” chiar de la începuturile revistei, a venit la Sighet şi a oficiat un serviciu 
comemorativ în Cimitirul Săracilor. (…) Strângând  material din biblioteci şi din surse 
private, ne-a dăruit acele fotografii însoţite de explicaţii amănunţite: câteva zeci de  preoţi 
franciscani conventuali smulşi din parohiile lor (Luizi-Călugăra, Fărăoani, Fundu 
Răcăciuni, Săbăoani), unii din ei fiind miniştri provinciali, alţii abia ieşiţi din seminarii şi 
facultăţi, au fost arestaţi pentru simplul fapt că făceau parte din ordinul monahal, că 
purtau rasa  sau că îşi mărturisiseră apartenenţa. În procesele ticluite, unii au fost 
condamnaţi, pentru „înaltă trădare”, alţii au fost judecaţi în loturi mai mari („Partizanii 
României Creştine”, „Lotul Franciscan”), în timp ce alţii au suferit arestări izolate. Cei ce-
şi ispăşeau anii de recluziune dar nu dădeau temnicerilor semne că s-au „reeducat”, erau 
trimişi în domiciliu forţat, după care, abia eliberaţi, erau din nou arestaţi şi supuşi altor 
procese politice, condamnările fiind încă şi mai aspre decât prima dată. Este destul să 
privim fotografiile lor de dinainte şi de după detenţie pentru ca să realizăm martiriul la 
care au fost supuşi. Demnitatea imprimată de suferinţă în lumina ochilor şi în cutele 
feţelor este semnul rezistenţei biruitoare faţă de caznele şi ispitele celor fără Dumnezeu.” 
 Printre aceşti martiri ai veacului XX se numără şi Părintele Petru Albert, arestat 
în  „Al treilea val de arestări – Lotul franciscan” , când, au fost încarceraţi un lot de 11 
preoţi franciscani, lot împărţit în trei grupe. Din primul grup, a fost arestat şi părintele 
Petru Albert în iunie 1960 pentru uneltire: „A preoconizat răsturnarea regimului şi 
venirea la putere a vârfurilor catolicismului pentru a promova cultura catolică în ţară”. 
Acesta  a fost principalul cap de acuzare, pentru care a fost condamnat la 12 ani, la 
recurs redus la 8 ani. A executat trei ani şi trei luni, fiind eliberat cu decretul de graţiere 
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în 1964. (Cf. Pr. Iosif Simon, OFM.Conv. „Franciscanii Minori Conventuali. Provincia 
Sf. Iosif din Moldova”, pag. 216,  Bacău, 1998, Editura Serafica – serie nouă – nr. 39). 
 În sinteză, se spune în acelaşi document,  „s-au pronunţat sentinţe de condamnare 
pentru clerul franciscan, însumând 447 de ani; s-au executat 200 de ani de închisoare şi 37 
de ani de domiciliu forţat” ( op.cit. p. 218). 

Istoria sângerosului holocaust comunist – după calculul celor 12 autori ai 
volumului „Cartea neagră a comunismului”, apărută mai întâi la Paris, la 7 noiembrie 
1997, la aniversarea a 80 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din octombrie – 
totalizează peste 90 de milioane de victime. Stéphane Courtois, autorul principal al 
acestei zguduitoare cărţi „a fost blasfemiat pentru că a cutezat să alăture răul comunist 
de acela fascist” – scrie Romulus Rusan în articolul „Preţul libertăţii”,  apărut în 
Mesagerul Sfântului Anton din martie-aprilie 1998. 
 Poate că atunci când erau încarceraţi, unii dintre aceşti martiri ai veacului XX, ei 
nu realizau că, aidoma lor, sunt sute de mii de alţi oameni care, pentru vini minore, 
bănuieli, suspiciuni, denunţuri false, erau supuşi unor cazne grele până la epuizare, 
până la pierderea demnităţii umane, şi, de cele mai multe ori, a vieţii. Solidaritatea în 
suferinţă e adeseori covârşitoare. Dar, pe lângă solidaritate şi trezirea unor sentimente 
caritabile, umanitare, fraterne, existau şi detractori şi oameni pizmaşi, care, socotindu-
se nedreptăţiţi, îşi revărsau ura mocnită asupra confraţilor de suferinţă, deşi toţi 
sufereau acelaşi regim de detenţie. Mai interveneau şi frica, laşitatea, lipsa tăriei de 
caracter, nevolnicia fizică şi psihică, lucruri îndreptăţite în astfel de condiţii precare. 

Pentru unele înlesniri, alţi deţinuţi erau în stare să-şi divulge confraţii de celulă, 
s-au văzut atâtea cazuri. Viaţa în închisori, mai mult dezbină decât uneşte. Devii surd la 
suferinţa celuilalt, eşti preocupat de propria ta soartă, de propria ta scăpare. Îţi trebuie 
un caracter de granit, o ţinută morală ireproşabilă ca să te menţii drept, să nu înveţi să 
urăşti lumea, să nu-ţi reverşi amarul asupra semenilor. 

Memorialul Sighet, muzeul suferinţelor, închisoarea elitelor, dă astăzi mărturie, 
funcţionând ca muzeu cu zeci de mii de vizitatori, socotit printre primele trei locuri ale 
memoriei europene, (alături de Memorialul Auschwitz şi memorialul păcii din 
Normandia), locul transfigurării suferinţei trupului în victorie a spiritului. 

Poeta atât de cunoscută şi îndrăgită,  Ana Blandiana a fost ea însăşi o victimă 
pentru că tatăl său, preot ortodox a fost, de asemenea condamnat politic, iar cărţile ei 
având interdicţie de publicare şi circulaţie, au fost retrase din biblioteci. O frază a poetei 
sună aşa : „Cred că datoria noastră este să înţelegem nu să condamnăm”. 
 „Sighetul  a fost începutul. Aşa declara poeta Ana Blandiana preşedintă a a 
Fundaţiei Academia Civică – Pentru că Sighetul – de altfel singura dintre închisorile 
româneşti care s-a aflat, un timp, direct în administraţia sovietică, cu temniceri necetăţeni 
români – este locul în care, cu o claritate aproape teoretică, au fost puse în practică şi s-au 
demascat procedeele şi etapele represiunii; pentru ca aceasta să poată deveni cu adevărat 
eficientă, trebuiau mai întâi distruse elitele. La numai 2 km de frontiera sovietică, 
SIGHETUL MARMAŢIEI a fost locul unde din prima clipă a început exterminarea elitelor 
politice, culturale, religioase, dar şi sociale, profesionale, Morale. La Sighet au fost tăiate 
profilactic vârfurile de orice natură ale societăţii, eliminându-se astfel orice posibilitate de 
coagulare a societăţii civile.” („Memorialul Sighet”, În : Mesagerul Sfântului Anton, 
martie 1996). 
 „Iată ce scrie eminentul istoric Al. Zub, el însuşi victimă a gulagului românesc, 
despre rostul memoriei: ”Existăm, s-ar putea spune, în măsura în care ne amintim, iar 
această măsură variază o dată cu eforturile noastre de a ne explora memoria. În fond, 
memoria deţine taina identităţii noastre, pe ea trebuie să se sprijine orice efort cognitiv, 
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dacă e adevărat că  a cunoaşte presupune, în sens platonic, a-şi aminti” (Nicolae 
Prelipceanu, „Memorialul Sighet”, Mesagerul Sfântului Anton,  martie 1996). 

Tot Romulus Rusan în alt articol, intitulat „Memoria ca formă de justiţie” – 
(Mesagerul Sfântului Anton, septembrie 1996), relatează despre cum se trăia şi cum se 
murea la Sighet, stând de vorbă cu doi martori supravieţuitori : „Despre toate acestea am 
avut ocazia să vorbim în ziua de 8 iunie 1996, în chiar incinta închisorii, cu doi dintre 
supravieţuitori – părintele episcop Ioan Ploscaru de la Lugoj şi părintele Eugen Popa de 
la Cluj. Doi dintre ultimii supravieţuitori, foarte deosebiţi temperamental (unul puternic 
şi vulcanic în exprimare; celălalt interiorizat şi cu o sfiiciune franciscană), dar amândoi 
purtând în ei, ca pe o comoară sfântă, amintirea lungilor ani de suferinţă şi amândoi 
punând pe primul plan nu suferinţa lor personală, ci suferinţa tuturor celorlalţi. 
 Ne-au povestit ore în şir cum se desfăşura o zi de detenţie, cum suportau foamea 
şi izolarea, cum reuşeau să înfrângă lipsurile, durerile şi umilinţele prin contemplaţie şi 
meditaţie. Pentru deţinuţi – ne povesteşte părintele Popa – dealul care se vedea printre 
zăbrele, cântecul păsărilor sau trecerea anotimpurilor erau tot atâtea motive de 
mulţumire în faţa lui Dumnezeu, care a îngăduit robilor săi să poată iubi, spera şi crede 
pe mai departe. Uriaşa nedreptate care li se făcea de către semenii lor era astfel 
zădărnicită de tăria sufletească pe care Dumnezeu o dăruia oamenilor. 
 Din toate amintirile rezultă că principala armă a celor care au trecut prin 
infernul închisorilor a fost credinţa în Dumnezeu. Ea le-a permis să depăşească atât 
privaţiunile incredibile impuse de temniceri, cât şi deosebirile de stare socială, politică, 
etnică şi confesională, care ar fi putut să-i dezbine. Acest lucru rezultă şi din 
mărturisirile celor care au scăpat, şi din poezia – aproape în întregime cu tentă 
religioasă -, care a supravieţuit şi ea, transmisă întâi prin pereţi, cu alfabetul Morse, 
apoi memorată şi salvată de la uitare de mii şi zeci de mii de oameni. Orice fost deţinut 
politic va şti să-ţi repete la infinit nenumărate poezii pe care le-a învăţat în închisoare şi 
le-a purtat în memoria sa până astăzi. Era tot un fel de credinţă – aceea în puterea 
spiritului – şi de cele mai multe ori ea se împletea cu credinţa creştină, cu lauda adusă 
Atotputernicului”. 
 Revenind la  Aniversarul de duminică, 15 februarie 2009 de la Parohia „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi, apreciem că a fost un moment emoţionant, 
binecuvântat de Dumnezeu, când, întreaga comunitate din Galaţi, alături de 18 preoţi care 
au concelebrat, l-au cinstit cum se cuvine pe acest preot venerabil. 
 Chiar de la Kirie eleison” – actul de penitenţă – cântat de întreaga suflare prezentă 
şi susţinut de corul „Sfânta Cecilia” al parohiei gălăţene,  s-a simţit atmosfera festivă a 
ceremoniei liturgice. Se ştie că, „cine cântă, se roagă de două ori”, aşadar, creştinii şi 
clerul s-au rugat de două ori, cântând Gloria in excelsis Deo  şi Agnus Dei,  Psalmul 
resposorial, antifoanele şi Cântările liturgice. 
 Cu dificultatea inerentă acestei vârste înaintate, dar şi cu glasul sugrumat de 
emoţie, Părintele Petru Albert a celebrat, alături de alţi 17 preoţi din Provincia 
Franciscană, Liturghia solemnă. 
 „Doamne Dumnezeule, Tu eşti mântuirea noastră” -  au sunat cuvintele psalmului 
responsorial (Ps. 31, 1-2.5.11). 
 Iar lecturile au fost: cea Veterotestamentară, din Cartea Leviticului 13, 1-2.44-46 
referitor la prescripţiile faţă de bolnavii de lepră şi din Epistola întâi a Sfântului Apostol 
Pavel către Corinteni (10,31-33; 11,1) – în care Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioşi 
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ca tot ceea ce fac să facă „spre slava lui Dumnezeu”  şi le recomandă să meargă pe urmele 
sale, aşa cum şi el merge pe urmele lui Cristos. 
 Evanghelia după Sfântul Marcu (1, 40-45)  s-a referit la vindecarea unui lepros de 
către Isus Cristos. 
 Ministrul Provincial  al  franciscanilor din Moldova, în omilia Sfinţiei  Sale, a 
evidenţiat viaţa şi activitatea pastorală a acestui venerabil preot şi martir întru Cristos şi 
Francisc, subliniind că  este un exemplu viu al  celor ce suferă pentru credinţă, un model, o 
imagine, un simbol şi – spunem noi – o efigie – a mărturisitorului contemporan. 
 Şi a evocat anii de seminar şi de studenţie, când Părintele Petru Albert, ca profesor, 
duhovnic şi conducător spiritual, exercita o mare influenţă asupra conştiinţelor tinerilor 
seminarişti şi studenţi, viitori preoţi, numai cu simpla prezenţă. 
 Extrapolând, Ministrul Provincial a făcut o asociere cu „Epigonii” lui Mihai 
Eminescu, spunând că preoţii şi fraţii franciscani sunt urmaşii acestor preoţi vrednici, 
curajoşi, temerari şi suferitori pentru credinţă. 
 Revenind la pericopele din Lectura I şi din   Evanghelie, Părintele Provincial a scos 
în evidenţă faptul că un singur lepros a avut curajul de a se înfăţişa la Isus Cristos şi de a-
şi mărturisi păcatele şi acesta a fost vindecat, mântuit de păcate şi de boala fizică: lepra. 
 „Eu stau la uşă şi bat. Dacă va veni cineva şi-mi va deschide, eu voi intra şi voi 
cina împreună cu el.”  Să facem în aşa fel încât să-i deschidem uşa inimii, atunci când El 
bate. 
 Amintind pe scurt istoricul Ordinului Franciscan, Ministrul Provincial a spus că 
acesta s-a bucurat, de-a lungul celor aproape opt secole de existenţă, de oameni sfinţi şi 
vrednici de modelul lor, Seraficul Francisc de Assisi, Ordin înfăţişat ca un imens arbore 
genealogic cu ramificaţii multiple în care se află aşezaţi la loc cuvenit, toţi sfinţii 
franciscani. 
 Cât despre cei care au trecut prin focul purificator al comunismului, au avut curajul 
să mărturisească şi să meargă pe urmele lui Isus Cristos, predicatorul a subliniat că 
ACEASTA ESTE CALEA. Părintele Petru Albert a acceptat să meargă pe această cale 
îngustă, chiar dacă a trebuit să treacă prin temniţele comuniste. 
 Puţini au avut şansa să vadă eliberarea, victoria şi înflorirea Bisericii. 
 Memorialul Durerii  este înscris la Sighet  cu sângele preoţilor şi al martirilor 
pentru libertate, pace, credinţă. 
 Ceea ce i-a ţinut acolo în viaţă, a fost Speranţa creştină. 
 S-a subliniat, de asemenea, activitatea editorială a Părintelui Petru Albert, faptul că 
a alcătuit şi tipărit, sute de articole şi a strâns într-un volum  de 600 de pagini, intitulat 
„Sanctoral şi Ferial” omilii pentru Timpul de peste an,  pentru Advent şi pentru Postul 
Mare, volum apărut la Editura Serafica, Roman, în 2004, predici folosite de tinerii preoţi 
în primii ani de după hirotonisire. 
 În încheiere, Ministrul Provincial îi adresează părintelui sărbătorit, mulţumiri în  
numele Provinciei Franciscane,  apreciindu-l drept un far călăuzitor pe acest drum greu al 
modernităţii pe care-l trăim. 
 La Împărtăşanie, corul a intonat în chip sublim „Panis Angelicus” şi „Agnus Dei 
qui tolis peccata mundi”,  care se cântă în Liturghia  de rit latin. 
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 Pr. Petru Albert la finalul Sfintei Liturghii s-a adresat întregii comunităţi şi 
invitaţilor la ceremoniei. 
 Cuvântul ultim, a fost, desigur, al sărbătoritului care a subliniat că: „Omul este 
realitatea care depăşeşte tot universul material” şi că, în Biserică, femeia are un rol 
hotărâtor pentru că, „mama este cea care îi toarnă copilului în suflet credinţa” şi că: 
„Biserica ar fi mai puţin sfântă fără prezenţa ei”.  „Fiecare din noi, a spus părintele, este 
creat pentru a ajunge la fericirea veşnică”. 
 „Ajută-ne, Doamne, ca Liturghia de azi să rămână în conştiinţa credincioşilor” -  
a spus în încheiere Ministrul Provincial iar întreaga comunitate a scandat în aplauze: 
„ÎNTRU MULŢI ANI  TRĂIASCĂ, LA MULŢI ANI!” -  într-o emoţie şi o comuniune  
spirituală perfectă care i-a făcut mai buni pe credincioşi, i-a înălţat şi i-a făcut disponibili 
de a primi ploaia de haruri cereşti, din acea duminică, haruri împărţite cu mărinimie de 
Duhul Sfânt, fiecăruia. 
Galaţi, 16 februarie 2009 
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DEVOŢIUNI MARIANE.  LUNA MAI – DEDICATĂ CINSTIRII ÎN CHIP 
DEOSEBIT A PREA SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
 

FLORI ÎN ARMINDENI 
 
 
 Armindeni. Sărbătoare de spirit creştin. Renaştere. Biruinţă. Timp pascal. 
Fericită comuniune de har. Prilej nimerit pentru creştini de a inaugura Luna Mariană, 
dăruindu-i Fecioarei Maria, după stare şi inimă, fiecare, florile recunoştinţei noastre. 
Începutul unei luni îmbelşugate în care actele de iubire de înmulţesc, faptele de 
milostivire abundă, jertfele se întâlnesc la tot pasul: inimile devin mai largi, mai 
încăpătoare; minţile se deşteaptă iar sufletele se deschid în aşteptarea miracolelor 
revelatoare. 
 Cunoscuţi şi necunoscuţi îşi grăiesc unii altora, inimă către inimă în limbajul 
mărinimos al credinţei. Într-o perfectă vibraţie, ardoare şi har, fiecare suflet  comunică 
altuia asemenea, pe căi tainice din lăuntrul nostru freatic. 
 E ziua în care nu poţi să te bucuri singur de o proprie împlinire, când vrei să 
împarţi  bunurile  în dumicaţi, ca fărâmele de cuminecătură şi le dăruieşti semenilor să 
se  înfrupte şi ei alături de tine. Foamea de har devine acerbă, setea de spirit  - 
nepotolită. 
 E ziua când şi lacrima poţi s-o împarţi cu nădejde, împreună cu aproapele, pe 
umărul căruia poţi să te sprijini, fără nici o rezervă, în numele aceleiaşi iubiri 
miraculoase. 
 Îţi odihneşti ochii-n privirea Maicii Fecioare, care de atâta timp, pare că te 
aşteaptă, cu un dor negrăit, numai pe tine. Tu, cel nevrednic, te uiţi la icoana bunătăţii 
nemărginite şi ochii tăi se descătuşează treptat de orice necurăţenie, de orice urmă de 
pată. 
 Altarul e alb întrutotul.  Regina Fecioară şi Maica Îngerilor e înconjurată de 
râuri de flori proaspete, înrourate, dalbe ca neaua; jerbe de lăcrămioare, delicate 
narcise, lalelele suave, liliac de zăpadă, cale imperiale. 
 Fiecare îşi depune smerit, la picioarele ei, micul dar: bucheţelul iubirii cules 
direct din templul curat al lăuntrului. 
 Curând soseşte şi ora solemnă de  închinare cu sufletul şi cu mintea. Mintea  
coboară încet-încet în inimă  şi aşteaptă acolo clipa hotărâtoare. Arătătoarele şi-au 
suspendat, în aerul pur, tresărirea. Timpul se eterează. 
 O, Maica Domnului meu! Cum mă voi înfăţişa oare în calea ta? Cum altfel, decât, 
în chip nevrednic, mi-e dat să-ţi ating cu privirea veşmântul strălucitor, surâsul blajin, 
Inima cea Neprihănită? 
 Ce-ţi voi da eu în schimbul negrăitei tale bunătăţi? Pentru că, nu-ţi pot cere 
nimic, înainte de a-ţi oferi eu însămi, ceva plăcut ţie. Şi nu găsesc în fiinţa mea, nimic 
vrednic de dare, nimic vrednic pentru ofranda cerească, nimic alt decât o coroană de 
lacrimi, lujeri subţiri, împletiţi delicat şi lunecând sfielnic pe relieful obrazului. 
 Primeşte această coroană, Regina durerilor, Regina lacrimilor cele prea sfinte. 
 Anin-o de Inima ta, ca pe o salbă! Poate că lacrima aceasta cinstită, izvorâtă din 
dragoste şi căinţă, îţi va smulge un zâmbet de  îngăduinţă pentru făptura smerită din 
faţa ta, cea  care nu îndrăzneşte nici să-şi înalţe ochii dinaintea feţei tale prea sfinte! 
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 Vei putea oare, Maică, uita că şi eu am aruncat o piatră în obrazul Fiului Tău, 
prin păcatul de moarte? Că şi pentru mine a purces El, împovărat de lemnul 
fărădelegilor lumii, pe cel din urmă drum? 
 Simt un cutremur în gânduri şi-n simţuri. Închid pleoapele şi te privesc mai 
stăruitor. O dată cu Inima Fiului Tău, Inima ta sângerează: izvoare de lacrimi de 
purpură ţâşnesc din pricina mea. Din ele s-ar putea plămădi o cruce lăuntrică de 
suferinţă. O cruce de izbăvire – Crucea mântuitoare pe care Voi, Mamă şi Fiu aţi 
purtat-o în locul meu de când m-am născut şi până în ceasul din urmă. 
 Şterge-ţi ochii, Măicuţă. Ştiu. Acum nu sunt vrednică, dar nădăjduiesc că într-o 
zi, voi putea să te uşurez de povara fărădelegilor şi să stau dreaptă în faţa Altarului Tău, 
în faţa Altarului Fiului Tău,cu o floare dalbă care să-mi înflorească în căuşul de inimă. 
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NUMELE TĂU – CA O SPOVEDANIE 
 
      -meditaţie- 
 

Pe buzele mele, numele Tău, cât e de dulce! El este triumful asupra ispitei, 
călcâiul gingaş strivind capul veninosului şarpe. 
 Numele Tău, Marie, este o minune a creaţiunii, izvorât din toate comorile 
dumnezeieşti. 
 Slava ce se revarsă din ele este ca o taină a zămislirii spirituale. El trebuie rostit 
cu smerenie, ca o sfântă spovedanie. 
 NUMELE TĂU, FECIOARĂ  PREA SFÂNTĂ, ESTE CA ULTIMUL SUSPIN 
AL MÂNTUITORULUI. 
 Tulbure şi mistuitor ca o dorinţă de zbor, suav melancolic precum glasul toacei 
din lemn de cireş, chemându-ne la ruga comună, ca sunetul tânguitor al limbii de clopot 
vestind ceasul vecerniei. 
 Nume dulce pentru buze curate, neprihănit pentru inimă, duios şi alinător ca un 
cântec de leagăn; 
 La rostirea lui se deschid până şi apele; cerurile se spintecă în prăpăstii de azur 
preaînalte, cele vremelnice se mistuie-n cele eterne, munţii se pot dizloca şi rostogoli şi se 
pot înălţa iarăşi, într-o  clipită. 
 MARIA, SLAVA IERUSALIMULUI, 
 BUCURIA LUI ISRAEL, 

CINSTEA POPORULUI LUI DUMNEZEU! 
 
Numele Tău mă purifică şi-mi înnobilează făptura. 
Cât farmec şi câtă minunată candoare, cât parfum divin răspândesc silabele 

numelui sfânt al Mariei! Ce melodie celestă! 
Mi l-aş vrea aninat la piept pe dinăuntru. El să-mi deda tărie la moartea cea 

consimţită, ca o adormire. 
El să-mi aducă mântuirea precum o adiere prea blândă, o mângâiere sublimă, 

cum numai Maica poate dărui copiilor ei, deopotrivă. 
Şi, îndeobşte, el să-mi fie scăparea de chin şi atingerea cu infinitul…. 
 
 
 
 
     Armindeni, 2009  
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SOLILOCVIU 
 
                 I. 
 

PRIETENII CARE NU M-AU TRĂDAT NICIODATĂ 
   -fantezie de  dimineaţă- 

 
Totdeauna, cuvintele au exercitat asupra mea o putere magică. În catifeaua lor,  

cu franjuri  coloraţi, m-am înfăşurat întreagă. Şi uneori mă ascundeam în  spatele acelor 
catifele călduţe. Nici un alt joc nu însemna atât de mult pentru mine. Dacă le aveam pe 
ele, nu mă consideram singură. Îmi ajungeam miemi. Şi eu lor. Există o comuniune 
tainică. 

Ne copilăream împreună. Toate jocurile, toate bogăţiile lumii le puteam dobândi 
prin cuvinte. Era de ajuns să le potrivesc unul cu celălalt. Precum formulele magice. 

Le căutam, le aşteptam, le amuşinam, le mângâiam, îmi construiam din ele 
castele,  le apostrofam şi uneori le goneam. Însă ele se întorceau spăsite şi din  nou 
începea magia, dansul împrejurul focului sacru, cel fără de cenuşă.  Dar mai ales, mă 
hrăneam cu ele. Şi le sorbeam mustul ca să capăt puteri, pe care altfel, n-aş fi putut să le 
dobândesc  niciodată.  Nu întâmplător, într-una din scrieri mă autoproclamam : regină 
peste un regat de cuvinte. 

Nici nu  pot să-mi închipui ce m-aş fi făcut fără ele.  
Eram un copil care-mi făceam singură jucăriile. Abia la 6 ani am avut prima 

păpuşă, un clovn caraghios cu un corn arcuit pe cap. Din cârpă. Costa 6 lei. Şi mama se 
îndurase să mi-l cumpere. Mi-era tare drag. Am dormit cu el alături, pe pernă, ani la 
rând. 

La 30 de ani, m-a covârşit dorul de clovnul meu prăfuit, pe care-l purtam 
pretutindeni în minte.  Mi-am cumpărat altul, aidoma. Dar nu mai era la fel. Şi abia 
atunci am descoperit ce păpuşă hidoasă era. Eram doi străini, nu ştiam nimic unul de 
celălalt. Aşa că m-am descotorosit de el,  cu un sentiment de vină.   L-am aruncat la 
container, ca pe toate amintirile mele durute  şi jinduite din copilărie. Să se aleagă 
praful de ele. 

Însă clovnul meu  se încăpăţâna  să dispară şi  îmi rămăsese pitit îndărătul 
scoarţei. 

Dar cuvintele,  scumpele mele, nu m-au trădat niciodată. Mi-au fost aliate de 
nădejde. În preajma lor, oamenii mi se păreau mai frumoşi, mai buni. Nici nu-mi mai 
era aşa de frică de întuneric, de scări, de copii puşi pe şotii. 

Anton Pavlovici Cehov în  drama „Trei surori” are o replică memorabilă: „Ce 
copaci minunaţi! Viaţa ar trebui să fie neasemuit de frumoasă în preajma lor…” 

Cuvintele au fost pentru mine aceşti copaci minunaţi, în preajma cărora eu 
trebuia să mă simt fericită. Şi chiar am fost de câteva ori. Sau mi s-a părut, numai. 

Puteam să supun  prin cuvinte, o lume întreagă. Cine mai era ca mine? Şi cerul 
puteam să-l cobor la picioarele mele. Sau să mă înalţ eu, să fiu deopotrivă cu cerul. Doar 
să vreau. Asta îmi dădea o încredere nelimitată şi foarte benefică în mine. Cine 
îndrăznea să mi se opună? 

Aveam păzitori, îngeri, eroi, chiar şi zmei pe care-i puteam folosi, la cherem, 
atunci când aveam nevoie. 
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Cuvintele…ele mi-au fost hrană şi băutură. Ele  îmi ţineau de saţ. Ele mi-au fost 
paharul de vin şi fărâma de prescură. Puteam sătura cu ele o mulţime. Dar nu aceasta 
era menirea cuvintelor?  De aceea nu jinduiam nimic de la ceilalţi. Aveam secretul meu 
care mă făcea invincibilă. Şi-i mulţumeam lui Dumnezeu că mi le dăruise, că mă făcuse 
părtaşă la ele. Părtaşă la naşterea cuvintelor. Ce demnitate înaltă! 

Eram încredinţată că îndărătul cuvintelor se ascunde cineva. De bună seamă, un 
spiriduş caraghios pe care o să mi-l fac de îndată prieten. Poate chiar soţ?  Chiar da.  Să 
mă logodesc  şi apoi să mă însoţesc cu spiriduşul cuvintelor. 

L-am invocat şi a venit în cele din urmă. Am petrecut clipe frumoase împreună. 
Nu era un spiriduş ca toţi spiriduşii. Era un personaj straniu şi nostim în acelaşi timp,  
pe care l-am îndrăgit imediat, fiindcă venea de câte ori îl chemam. Nu m-a dezamăgit, 
aşa cum m-au dezamăgit oamenii. Era un spiriduş de onoare, un cavaler. 

Cuvintele! Din ce stofă de inefabil sunt oare alcătuite?  Şi cum ştiu ele când să 
vină la timp, să te aline? Plămada lor mă fascinează, clipă de clipă. Dar eu le caut duhul. 
Duhul lor aş vrea să-l pătrund, aşa cum am pătruns în inima spiriduşului cuvintelor şi l-
am făcut să se îndrăgostească de mine.  Această inimă ascunde toate tainele lumii. 

Ce ne-am face fără cuvinte? Şi cum m-aş simţi, jefuită de averea mea de cuvinte? 
Cât încă le am, nu mă consider pierdută. Nici singură.  
Oamenii vin, poposesc o clipă, sau nici atât. Şi pleacă, fiecare încotro. Singure, ele 

rămân să-mi ţină de urât, să mă încurajeze, să mă apere. 
O scriitoare m-a numit de curând: „îmblânzitoarea cuvintelor”. Precum 

dresoarea de fantome din piesa lui Ion Băieşu. 
Mama spunea: „Nu sunt niciodată singură. Sunt cu Maica Domnului.” 

Extrapolând (mutatis mutandis!) îmi place să spun: Sunt cu dragele mele, cuvintele. 
Prăfuite, uneori scoase de la naftalină, recondiţionate, purtând patina vremii, 

alteori nou-nouţe, cuvintele ies la iveală. Le îmbrac în straie potrivite inimii mele. Să se 
bucure şi ele că nu sunt singure. Sunt cu mine.  

Ele mi-au umplut braţele, inima, mintea, sufletul, întreaga fiinţă. Tot ce sunt, tot 
ce am, tot ce fac. Singura mea avere: cuvintele. De când mă ştiu. Şi sper, până în  clipa 
din urmă. 

De aceea, mă rog Domnului: „Doamne, de-ar fi să pierd orice, numai cuvintele 
nu, numai cuvintele…” 

 
 
 

 
3 octombrie 2009   
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DUMINICA SFINTELOR MISIUNI – şi  SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI APOSTOL 
ŞI EVANGHELIST LUCA 

 
 

MISIONARISMUL ITINERANT – VOCAŢIE AUTENTICĂ A FRANCISCANILOR 
 
             -eseu teologic- 
 
       I. 
   
 Oamenii au avut întotdeauna nevoie de lideri spirituali, de apostoli, 
evanghelizatori, misionari, cateheţi – care aveau misiunea de a-i învăţa,de a-L revela pe 
Cristos drept centrul unităţii creştine. 
 În lucrarea Sa se mântuire a lumii, Dumnezeu se foloseşte de oameni. Astfel, în 
diferite timpuri alege anumite persoane care să-i continue opera de sfinţire şi întoarcere 
la Dumnezeu – scopul ultim al omului pe acest pământ. 
 Folosindu-se de Judecători, Profeţi şi Regi în Vechiul Testament, El conduce cu 
mână sigură poporul ales spre eliberare de sub tirania păcatului şi întoarcerea la Tatăl. 
Prin Moise – le dă un Cod de legi numite Porunci, pentru ca poporul să-şi îndrepte 
conduita şi să aleagă calea cea dreaptă spre Singurul Dumnezeu adevărat, Cel care se 
revelează pe Muntele Sinai cu Numele de „Eu sunt Cel ce sunt”. 
 La cumpăna celor două Testamente, un om sfânt, născut din neam preoţesc, fiul 
lui Zaharia şi al Elisabetei, verişoara Maicii Domnului, este ales de Dumnezeu să fie 
Înaintemergătorul lui Isus şi să predice pocăinţa în Pustiul Iudeii, adică în partea 
orientală a Iudeii, cuprinsă între Ierusalim, râul Iordan şi Marea Moartă: 
 „Pocăinţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Mt. 3,2) -  spune el. 
 Împărăţia cerurilor, care se mai numeşte Împărăţia lui Dumnezeu, Împărăţia lui 
Cristos, în Sfânta Scriptură înseamnă învăţătura lui Cristos şi Biserica Lui. 
 Astfel pregătea Ioan „calea Domnului, făcând drepte cărările Lui” (Mt. 3,3).  
 Începându-şi viaţa publică, Isus Cristos însuşi îi alege dintre cei care-L urmau, pe 
doisprezece dintre ei, iniţiindu-i în vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu, în chemarea la 
pocăinţă, în Botezul care era orânduit pentru a spăla de păcate poporul. După o 
instruire minuţioasă, prin exemple şi pilde, Isus îi va trimite prin oraşele Iudeii, 
Samariei şi Galileii pentru a predica Vestea cea Bună. De aici izvorăşte chemarea spre 
misionarismul itinerant pe care apostolii îl vor îndeplini încă din timpul lui Cristos, iar 
apoi, urmaşii lor îl vor practica până în zilele noastre. 
 „Şi a chemat pe cei doisprezece şi a început a-i trimite doi câte doi şi le-a dat putere 
asupra duhurilor necurate. Şi le-a poruncit să nu ia nimic pe cale, în afară de toiag; nici 
traistă, nici pâine, nici bani în brâu, ci încălţaţi să fie cu sandale şi să nu aibă două tunici. 
 Deci plecând, predicau (oamenilor) să se pocăiască: <Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat 
împărăţia cerurilor>” (Mt. 10,1; Mc. 6,7-13”). 
 După Înălţarea lui Isus la ceruri, apostolii vor rămâne să dea mărturie cu viaţa 
lor despre câte i-a învăţat Domnul (Mc. 16,15), ducând kerigma, nu numai în Iudeea, 
Samaria şi Galileea, dar la toate popoarele din jur.  
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 Astfel, Misterul Credinţei: Moartea şi Învierea Domnului nostru Isus Cristos 
devine Vestea cea Bună pe care trebuia s-o împărtăşească tuturor. 
 Ceea ce apostolii au şi făcut, cu osebire Sfântul Apostol Luca, a cărui zi este 
sărbătorită astăzi, dând mărturie, de cele mai multe ori cu propria lor viaţă despre  Isus. 
Dar Dumnezeu nu s-a folosit în lucrare numai de cei aleşi personal în timpul vieţii Sale 
pământeşti, ci a lucrat şi în ceia care nu-L cunoşteau sau Îl cunoşteau foarte puţin, iar în 
unele cazuri excepţionale, în cei care Îl prigoneau, aşa cum a fost Saul din Tars, devenit 
ulterior, convertitul prin excelenţă, cel care îşi va dedica întreaga viaţă apoi, convertirii 
popoarelor vecine, „neamurilor păgâne”. 
 Indiferent de ţara şi timpul în care au acţionat, de condiţiile – de cele mai multe 
ori vitrege – de persecuţiile şi primejdiile de tot felul, apostolii, misionarii, 
evanghelizatorii şi-au făcut de fiecare dată datoria, întrucât chemarea lui Cristos era în 
inima lor mai puternică decât orice altă chemare lumească: „Cel ce iubeşte pe tatăl sau 
pe mama sa mai mult decât mine, nu-i vrednic de mine; şi cel ce iubeşte pe fiul, sau pe fiica 
sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.” (Mt. 10,37). 

Şi apostolii n-au ezitat, ci, „părăsindu-şi mrejele îndată, Îl urmară pe El” (Mt. 
4,20), pentru că Isus le spusese: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 

Mai mult, Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, îndată „lăsând luntrea şi pe tatăl lor, au 
mers după El” (Mt. 4,22). 

A încerca o apropiere din punctul de vedere al misiunii lor, între Apostolul Pavel, 
cel ce va fi numit „Apostolul neamurilor” şi misionarii prin excelenţă de mai târziu, 
Sfântul Francisc şi Sfântul Anton de Padova, iar în vremurile recente, Sfântul 
Maximilian Kolbe – şi el misionar franciscan al Cuvântului lui Isus – pare un lucru 
temerar. Ei au trăit în epoci diferite, în ţinuturi depărtate unul de celălalt şi au înfruntat 
cu totul alte condiţii în dificila misiune de evanghelizare. 

În mod cert, un lucru îi leagă pe toţi: dragostea pentru Adevărul Suprem. Cu 
toţii pleacă în misiuni de convertire a popoarelor considerate păgâne. Sfântul Pavel 
întemeiază pe unde trece, primele comunităţi creştine din Antiohia, Siria, Grecia, 
Macedonia, Corint. Sfântul Francisc pleacă în Maroc unde vrea să-l convertească pe 
însuşi Malek al Kamil. Pacifist prin vocaţie el vrea să înlocuiască violenţa prin 
argumente, justiţia prin generozitate, războiul într-o formă bine determinată de 
misiune. Drept care, consecvent cu sine însuşi, Francisc inserează aceste gânduri în 
Regula sa pentru fraţii minori. Mai mult, iniţiază misiuni în Franţa, Austria, Ungaria, 
Spania, Siria şi diferite provincii italiene. În 1219, trimiterea în misiune se concentrează 
asupra Orientului Apropiat: Ţara Sfântă, Siria, Egiptul. În 1221, peste 30 de fraţi sunt 
trimişi în Germania. În 1224, un grup ajunge în Anglia. Astfel, toată lumea cunoscută 
devine ţinta vizitei şi misiunilor fraţilor minori. Francisc însuşi participă la misiune în 
1219, mai întâi în Siria, pe urmă în  Egipt, mai precis la Damiette. 

Predicarea evangheliei marchează încă de la început natura însăşi a Ordinului 
Franciscan. 

„Propovăduirea făcută popoarelor din vechea creştinătate este un imperativ 
spiritual al fratelui minor. Dar vestirea Evangheliei nu se poate limita la cei ce sunt 
aproape; ea trebuie să ajungă chiar şi la oamenii îndepărtaţi ai influenţelor şi tradiţiilor 
creştine. Este o nevoie personală a inimii lui Francisc, a micilor săi fraţi şi a călugărilor 
carte împărtăşesc idealul plenar al Evangheliei. Francisc a fost primul fondator care a pus 
în Regula Ordinului său un capitol despre vocaţia misionară a fraţilor” (Willibrord-
Christian Van Dijk, o.f.m.cap. Spiritul Franciscan de-a lungul secolelor, Col. rev. „Arca”, 
p. 179). 
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Sfântul Anton, însufleţit de idealul misionarilor franciscani, pleacă la rândul său 
în Maroc, dar este nevoit să se întoarcă şi să propovăduiască printre ereticii care 
răspândeau o credinţă greşită prin Italia şi Franţa. 

Sfântul Maximilian Kolbe porneşte şi el în Japonia să-l facă cunoscut pe  Cristos. 
Desigur, chemarea lor nu a fost identică, dar e pornită din acelaşi izvor: dorinţa 

de a-L vesti pe Isus Cristos. 
Dacă Pavel l-a cunoscut pe Isus Cristos pe drumul spre Damasc, Francisc, în 

urma cuvintelor lui Isus de pe Crucifixul de la San Damiano, nici Sfântul Anton n-a 
făcut excepţie: venind în contact cu primii misionari franciscani plecaţi în Maroc şi care 
aveau să se întoarcă după puţin timp, în chip de martiri, fiind veneraţi în Portugalia de 
însăşi regina Uraca.  Sfântul Maximilian Maria Kolbe, copil fiind s-a rugat Sfintei 
Fecioare să-i spună ce va fi când va creşte mare. Iar într-o zi, Fecioara i-a apărut ţinând 
în mâini două coroane, una albă şi una roşie. „L-a privit pe copil cu dragoste şi l-a 
întrebat pe care o alege: coroana albă simbolizează puritatea, iar cea roşie, martiriul. 
Raimund (aşa se numea atunci, n.n.) a răspuns că le alege pe amândouă”. (Sfântul 
Maximilian Maria Kolbe, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti, 1992, p.14). 

Şi, într-adevăr, Sfântul Maximilian Kolbe, meritând din plin coroana purităţii, 
prin viaţa exemplară pe care a dus-o, s-a împodobit în cele din urmă şi cu acea coroană 
roşie a martiriului. 

Din totdeauna, soarta misionarilor a fost una dintre cele mai dificile şi mai 
ingrate: se aflau într-o ţară sau în ţări străine, nu cunoşteau limba respectivă, existau 
diferenţe de cultură mari între ţara lor şi cea de misiune, obiceiuri străine de ale lor, 
erau priviţi cu ostilitate, suspiciune, se acomodau greu cu clima şi cu arealul geografic, 
unii chiar dezarmau şi misiunea lor eşua, fiind nevoiţi să se reîntoarcă în ţara de 
baştină. 

În general, necesitatea predicării este generată de crize grave de credinţă, de 
deviaţii de la adevărul creştin, de teama şi persecuţiile la care erau supuşi creştinii. Peste 
tot, în toate timpurile au existat credincioşi  cu o conştiinţă laxă, deosebit de scrupuloşi, 
care l-au refuzat cu desăvârşire. Dar, unde sămânţa a găsit pământ bun, a încolţit, a 
crescut, a înflorit şi a dat roade bune, care s-au concretizat în revigorarea vieţii creştine, 
în îndepărtarea ereziilor şi în întoarcerea la adevărata credinţă, ceea ce a făcut ca 
misionarii să fie adoptaţi de ţările de misiune, îndrăgiţi chiar, iar ţara de adopţie să şi-i 
revendice ca pe proprii săi fii.  

Şi dacă chemarea nu a fost aceeaşi, se poate vorbi de unele trăsături comune: cu 
toţii au fost misionari, predicatori excelenţi, evanghelizatori, vestitori ai Cuvântului 
divin, predicând în situaţii de criză pentru biserică la alte „popoare şi neamuri”, dar şi 
în propriile ţări, acolo unde se impunea acest lucru. 

Despre formaţiunea lor intelectuală şi spirituală se pot face unele observaţii: 
Dacă Sfântul Apostol Pavel beneficiase de o formaţie iudaică la Ierusalim sub 

conducerea rabinului Gamaliel (Gal, 1,14; Fil. 3,6),  care la rândul lui era fiul, ori 
nepotul rabinului Hielel (Fapte 22,3), a cărui şcoală era cunoscută pentru interesul şi 
ajutorul iudeilor din diaspora; Sfântul Francisc a cunoscut primele învăţături la Şcoala 
parohială de la Sfântul Gheorghe din  Assisi, unde primeşte instrucţia necesară, Sfântul 
Anton studiază în Comunitatea Canonicilor Regulari ai Sfântului Augustin, apoi în cea 
a Sfintei Cruci din Coimbra, aflate în comunitate spirituală, aceste două locuri jucând 
un rol foarte însemnat în formarea spirituală  şi intelectuală a tânărului Fernand. 

În ceea ce-l priveşte pe Sfântul Maximilian Kolbe, acesta îşi ia doctoratul în 
filozofie, apoi în teologie la Roma, unde este sfinţit şi preot. 
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După Cuvântul Mântuitorului, Apostolii sunt sarea pământului (Mt.5,13)  şi 
lumina lumii (Mt. 5,14), meniţi a lumina cu lumina lor înaintea oamenilor „ca să vadă 
faptele voastre cele bune şi să mărească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Mt. 10,16). 

Ca nişte oi în mijlocul lupilor sunt Pavel, Francisc, Anton, Maximilian şi toţi 
ceilalţi care au vestit Evanghelia de-a lungul veacurilor, în vremuri vitrege pentru 
Biserică, ştiind -  pentru că aşa li se profeţise – că vor fi prigoniţi, întemniţaţi, bătuţi. Ei 
trebuiau să se ferească de oameni, căci „vă vor da în soboare şi în sinagogile lor, vă vor 
biciui. Şi înaintea stăpânitorilor şi a împăraţilor vă vor duce din pricina mea, spre mărturie 
lor şi neamurilor.”(Mt.10, 18). 

Cercetând cu atenţie istoria creştinismului, nu putem să nu observăm, cetele alese 
de martiri pentru credinţă, din toate confesiunile, în toate ţările şi în toate timpurile. 

O recentă statistică relevă faptul că; „40 de misionari catolici au fost asasinaţi în 
lume în 1998; 9 în Ruanda, 8 în Congo; 10 în America Latină. Şi aceasta fără a mai socoti 
suferinţa a milioane de creştini privaţi de libertate religioasă în China, în Vietnam, în Laos, 
în Cuba, în Sudan, în Egipt, în Pakistan, în India. Din 1985 şi până astăzi sunt circa o mie 
de preoţi şi călugări care au primit moartea pentru Cristos” (Ecoul Mariei, Regina Păcii,  
nr. 145 mai-iunie 1999, pag.6). 

Aceeaşi sursă ne dă câteva informaţii succinte despre munca misionarilor de 
astăzi şi despre Biserica săracilor şi a persecutaţilor din Brazilia. „Subalimentaţie, 
analfabetism, şomaj, drog, alcoolism, violenţe de tot felul în case şi pe străzi…Iată 
scenariul care i-a întâmpinat pe misionarii din Comunitatea din Villaregia la sosire lor în 
Campo Limpo, suprapopulatul ghetou de la periferia oraşului Sao Paolo, în Brazilia. Un 
loc pecetluit de suferinţă şi de mizerie unde uciderea, prima cauză a mortalităţii, este privită 
de tineri ca necesitate de viaţă şi nu ca violenţă! În schimb, ei consideră violenţă – lipsa de 
ocupaţie care îi împinge să se refugieze în drog şi alcool pentru a nu mai resimţi apăsarea 
disperării. 

Munca misionarilor e imensă, dar forţa mesajului evanghelic, puterea iubirii lui 
Cristos Înviat le deschide calea spre inima fiecărui om. Am plâns când am auzit de pe 
buzele tinerilor deja toxico-dependenţi, hoţi, asasini, mărturia despre întâlnirea cu Cristos 
cel Viu, care i-a scăpat de la moarte şi i-a făcut instrumente de eliberare pentru alţi tineri – 
povesteşte unul dintre misionari. Sosirea noastră a transformat groaza lor în speranţă, 
plânsul lor în rugăciune: <Aici totul este mort şi eu însămi eram moartă> - mi-a mărturisit 
o tânără, <trăiam ca un animal închis în grajd. Acum, că aţi venit, am renăscut…Acum 
ştiu că sunt fiica lui Dumnezeu.” (Ecoul Mariei, Regina Păcii, ibidem,  pag. 6). 

O misionară a fost şi Măicuţa Tereza de Calcutta care născută la Skopije, şi-a 
dedicat întreaga viaţă Vestirii Evangheliei în India printre cei mai săraci oameni, 
printre muribunzi şi cerşetori. 

Ea spunea: „Noi suntem un ordin contemplativ. Îl medităm pe Isus Cristos răstignit, 
apoi ieşim în stradă să vedem în cine s-a întrupat.” 

Pentru că ea vedea în fiecare om sărman pe Isus Cristos şi-l îngrijea cu dragoste 
ca pe Domnul, a cărui voce o auzea permanent în gura celui flămând şi însetat, în gura 
celui străin şi bolnav, celui închis în temniţă. 

„Căci am flămânzit şi mi-aţi dat de mâncare; am însetat şi mi-aţi dat de băut; străin 
şi m-aţi primit; gol şi m-aţi îmbrăcat; bolnav şi m-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit 
la mine.” (Mt. 25, 36-37). 

Ea ştia în inima sa acest adevăr: 
„Cât timp aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, mie mi-aţi 

făcut.” (Mt. 25, 40b). 
Măicuţa Tereza, al cărei Crez era formulat astfel: 
„Omul este iraţional, ilogic, egocentric. 
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Nu are importanţă, tu iubeşte-l. 
Dacă faci bine, vor spune că ai scopuri ascunse, egoiste. 
Nu are importanţă, tu fă acel bine. 
Dacă îţi atingi propriile ţeluri, vei găsi prieteni falşi şi duşmani adevăraţi. 
Nu are importanţă, tu realizează-le. 
Binele pe care-l faci, mâine va fi uitat. 
Nu are importanţă, tu să-l faci. 
Onestitatea şi sinceritatea te fac vulnerabil. 
Nu are importanţă, tu să fii deschis şi cinstit. 
Ceea ce ai construit ani în şir, poate fi distrus într-o clipă. 
Nu are importanţă, tu să construieşti. 
Dacă îi ajuţi pe oameni, se vor ridica împotriva ta. 
Nu are importanţă, tu să-i ajuţi. 
Dă lumii ce ai mai bun în tine şi lumea te va lua la bătaie. 
Nu are importanţă, tu dă ce ai mai bun în tine.” 
   („Luaţi aminte” – Maica Tereza) 
Dar Isus Cristos în acelaşi timp le insuflă curaj pentru că El va fi mereu alături 

de mărturisitori, înaintea Tatălui din Ceruri. 
„Deci nu vă temeţi de dânşii, căci nimic nu este acoperit, care să nu se descopere, şi 

ascuns care să nu fie cunoscut. Ceea ce vă vorbesc vouă în întuneric, s-o spuneţi la lumină; 
şi ceea ce auziţi la ureche, s-o predicaţi de pe case. 

Şi să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, iar sufletul nu-l pot ucide; ci să vă temeţi 
mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheenă.” (Mt.10, 26-28). 

Primind misiunea, apostolii dobândesc darul de a predica, de a se face înţeleşi de 
toţi,darul convingerii şi al înţelepciunii în Duhul: 

„Căci nu sunteţi voi care vorbiţi, ci este Duhul Tatălui vostru care grăieşte în voi” 
(Mt. 10,20). 

Însuşi Apostolul Pavel recunoaşte acest lucru în Epistola către Romani: 
„Aşadar eu pot să mă laud în  Cristos Isus, în privinţa lucrării lui Dumnezeu. Căci 

n-aş îndrăzni să povestesc vreun lucru pe care să nu-l fi săvârşit Cristos prin mine pentru a 
aduce pe păgâni la ascultare cu cuvântul şi cu fapta, prin puterea semnelor şi minunilor, în 
virtutea Duhului lui Dumnezeu.” (Rom.15,17-19). 

Ajungând la Nazaret, Învăţătorul intrând în sinagogă în zi de sâmbătă, deschide 
Scripturile şi îşi însuşeşte profeţiile lui Isaia prorocul: „Spiritul Domnului este asupra 
mea: pentru aceasta m-a uns, m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe 
cei cu inima zdrobită, să predic celor robi dezrobirea şi orbilor vederea, să dau drumul 
celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua de răsplată.” (Lc.4 18-19). 

Şi pentru a-i face să înţeleagă că El este Mesia le spuse: „Azi s-a împlinit Scriptura 
aceasta în urechile voastre”. (Lc.4,21). 

Fireşte, nazarinenii au fost plini de uimire şi nu-l crezură pe Învăţător, mâniindu-
se şi fiind gata să-l lapideze. 

Ucenicii ştiau, aşadar, la ce trebuiau să se aştepte pentru că Isus îi avertizase: 
„Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul 

său. Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul său şi slugii ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul 
casei l-au numit Belzebut, cu atât mai mult pentru casnicii lui.” (Mt. 10,24). 

Cel care-L urmează pe Isus trebuie să fie purtător de cruce ca şi El: 
„Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu mă urmează pe mine, nu este vrednic de mine. Cine 

ţine la viaţa lui o va pierde; iar cine-şi pierde viaţa pentru mine o va afla”. (Mt.10, 38-39). 
Isus merge mai departe cu răsplata pentru cei care-L mărturisesc: 
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„Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte; şi cine mă primeşte pe mine, 
primeşte pe acela care m-a trimis pe mine.”(Mt. 10,40). 

Grija şi caritatea faţă de cei trimişi în numele Domnului va fi răsplătită de Tatăl 
cu dreptate: 

„Şi oricine va da de băut unuia din aceşti mici numai un pahar de apă rece, în  
nume de ucenic, adevărat vă zic vouă, nu-şi va pierde răsplata.” (Mt. 10,42). 

Pilda Sfântului Apostol Pavel este edificatoare în privinţa Vestirii Evangheliei. 
Înarmat doar cu experienţa covârşitoare pe care o avusese pe drumul Damascului şi cu 
vorbele lui Isus Cristos Cel prigonit de el până atunci, Pavel îşi asumă imensa sarcină a 
predicării la „neamurile” care nu-L cunoşteau pe Cristos. 

„Că doar ca să vestesc Evanghelia, n-am nici un temei de laudă, de vreme ce sunt 
dator să o fac; căci vai mie de nu voi vesti Evanghelia!” (1 Cor. 9, 16). 

În pofida tuturor dificultăţilor, Sfântul Apostol Pavel îşi îndeplineşte misiunea 
încredinţată de Cristos: 

„Astfel că de la Ierusalim şi din împrejurimi şi până la Iliria am răspândit cu 
prisosinţă Evanghelia lui Cristos. Şi această Evanghelie am vestit-o nu acolo unde ajunsese 
numele lui Isus Cristos, ca să nu clădesc pe temelia altora, ci precum stă scris: cărora nu li 
s-a vestit despre el, îl vor vedea şi cei care n-au auzit de el, îl vor recunoaşte.” (cu referire 
la Isaia 52,15) (Rom. 15,19-21). 

Suntem noi în stare să-L recunoaştem pe Cristos care ne vorbeşte continuu? 
Suntem capabili să ne împlinim misiunea încredinţată? 
Suntem în stare să spunem, ca şi Isaia: „M-ai chemat? Trimite-mă”. 
Apostol – înseamnă trimis. Înseamnă ucenic în care Dumnezeu şi-a pus toată 

încrederea şi bunăvoinţa. 
Să fim  ucenici şi trimişi în această lume, pentru a-L vesti, aşa cum ne-a investit 

cu această vrednică misiune. Iar răsplata va fi pe măsură. Şi chiar cu asupră de măsură.  
Deasupra deasuprelor tuturor aşteptărilor noastre, fiindcă Dumnezeu este generos şi 
înmulţeşte darul. 

 
 
     -va urma- 
 
18 octombrie 2009 
Ziua mondială a misiunilor 
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DUMINICA SFINTELOR MISIUNI 
 
 

MISIONARISMUL ITINERANT – VOCAŢIE AUTENTICĂ A FRANCISCANILOR 
     -eseu teologic- 
 
      II. 
 
 Dumnezeu când dă o misiune cuiva, îi acordă şi mijloacele necesare pentru a o 
îndeplini. Aşa s-a întâmplat şi cu misionarii Cuvântului evanghelic care, deşi înarmaţi 
doar cu Sfânta Evanghelie, cu forţa Cuvântului divin, ca Francisc şi Anton, cu mâinile şi 
picioarele goale, cu nimic al lor în afară de toiag, au purces neînfricaţi pe tărâmuri 
îndepărtate, la oameni necunoscuţi pentru a-L vesti pe Acela care-şi dăduse viaţa pentru 
dânşii. 
 Sfântul Maximilian, înarmat la rândul său doar cu Medalia Miraculoasă, cu 
Rozariul şi cu o iubire nespusă pentru Neprihănita Fecioară – ca un adevărat Cavaler al 
Neprihănitei, aşa cum a fost numit, pleacă în Japonia unde fondează o Casă a Mariei, 
tipărind un ziar care, chiar aşa se numea: Cavalerul Imaculatei, ziar pe care-l tipăreşte 
în limba japoneză. 
 Predicarea misionară a marelui Apostol Pavel, misionarul prin excelenţă, a avut 
drept consecinţă creşterea primelor comunităţi creştine. Autoritatea şi forţa 
pătrunzătoare a gândirii pauline, atestată în Scrisori (Epistole), au făcut din ele obiectul 
unei aprofundări continue. Ele au avut o influenţă remarcabilă stârnind după caz, sau 
potrivit epocii respective, adeziune sau refuz ostil. În primele secole s-a recurs frecvent 
la Scrisorile Sfântului Apostol Pavel pentru a respinge mişcările de erezie,  pentru a 
susţine şi întări doctrina tradiţională. 
 În ciuda faptului că Isus Cristos trăise în acele timpuri, situaţia în primul secol al 
creştinismului era foarte tulbure. Primii creştini trăiau experienţe noi dar nu erau în 
stare să le exprime. Lipseau conceptele, cuvintele. Sfântul Apostol Pavel a elaborat noi 
categorii de concepte ideologice pentru a exprima noutatea creştină. 
 Ceea ce se poate spune este că în acele timpuri s-a creat o adevărată comuniune 
între misionari şi comunităţile respective. Tonul acestor relaţii deosebite este dat de 
refrenul continuu: „noi-voi”, de repetarea termenului „fraţii”. Toate acestea indică o 
relaţie vitală care s-a stabilit între întemeietorii comunităţii creştine şi membrii săi: se 
naşte o înfrăţire care implică toată fiinţa. Pavel le adresează prin viu grai şi prin scrisori 
îndemnuri, încurajări, admonestări, instrucţiuni. Apostolul nu expune simplu, într-o 
manieră rece, principii morale, precepte, dar ar vrea să convingă, să vorbească inimii şi 
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să solicite voinţa. Credinţa în Domnul este condiţia necesară pentru a merge înaintea 
Domnului care vine. 
 În pământul Italiei infestat de ereziile catare, albigenze şi valdenze, Anton este 
nevoit să recurgă şi el la măsuri extreme: văzând că nu este ascultat de populaţiile 
locale, el predică peştilor în localitatea Rimini, scenă relatată în I fioretti – Floricelele – 
Sfântului Francisc, traducând în liniile miraculosului comuniunea fratelui Anton cu 
natura şi refuzul pe care ereticii îl opuneau cuvântului său. 
 Urmând exemplul Sfântului Pavel, apostolul itinerant al primului veac de 
creştinism, douăsprezece secole mai târziu, Francisc, inspirându-se din Evanghelie şi din 
Apostoli, a reinventat stilul de predicare itinerantă, din oraş în oraş, în popor, din casă 
în casă, universală, adresată tuturor, credincioşi şi „infideli”, buni şi răi, catolici şi 
eretici. El va vorbi în limba fiecăruia, fie umbrian, fie provensal sau german de jos, va 
predica celui de la ţară în graiul ţărănesc, iar citadinului, în graiul orăşenesc. 
 Predica sa anunţă adevărurile de crezut şi virtuţile de predicat, prin discursuri 
scurte şi cuvinte simple şi clare. 
 Totuşi, cu timpul, pe măsură ce fraţii au avut de înfruntat ereziile şi schismele, în 
diferitele regiuni ale Italiei şi Europei, s-a simţit nevoia de a se forma predicatori 
competenţi şi capabili de a conduce dezbaterile, de a explica sofismele şi de a extrage din 
Scriptură argumente susceptibile de a emoţiona şi de a convinge. 
 Şi într-un asemenea context, Anton a fost chemat să lucreze: „I s-a încredinţat 
misiunea de predicator, relatează Assidua; susţinut de autoritatea care l-a trimis în 
misiune, el îşi pune tot zelul îndeplinirii datoriilor sale de predicator, pe punctul de a  
merita numele de „Evanghelist” datorită muncii intense pe care o desfăşoară”. 
 Aceasta este, ceea ce s-a numit „Revelaţia de la Forli”, când la 24 septembrie 
1222, a patra zi de toamnă şi ziua ordinaţiunii sacerdotale, fraţii provinciei Romagna 
erau adunaţi, iar cu aceştia se aflau şi fraţii Ordinului Sfântului Dominic. Invitat să 
vorbească de către superiorul său, el se supuse ordinului superiorului şi voinţei celor 
prezenţi care cereau în  mod stăruitor cu strigăte înalte şi începu să vorbească. 
 „Mai întâi au fost cuvinte simple,  relatează Valentin Strappazzon în cartea sa 
despre Sfântul Anton – apoi argumente bine înlănţuite, clare, convingătoare, extrase din 
Scriptură, din Părinţii Bisericii, din ştiinţele naturale, din filozofi. Un discurs concis în 
regulile artei, adaptat atât de bine celor simpli cât şi celor mai savanţi, aşa cum a voit 
Francisc. (şi aici este scoasă în evidenţă smerenia acestui frate care, deşi frecventase 
şcolile cele mai înalte ale acelei vremi şi fusese hirotonit preot, îşi ascunsese cu grijă 
ştiinţa). 
 Fraţii nu-şi reveneau. „Ei îl ştiau capabil de a spăla vasele, - spune Assidua -, dar 
nu de a expune tainele Sfintei Scripturi!” Ei îl ascultară atunci atent, uimiţi mai întâi, 
apoi admirativ şi, în sfârşit, convinşi de a avea printre dânşii un frate învăţat, capabil să 
răspundă la problemele pastorale urgente care se puneau în regiune. Fericiţi şi mândri, 
ei îl felicitară din inimă pe fratele care ştia atât de bine să unească ştiinţa cu modestia.” 
(Valentin Strappazzon, Assidua). 
 Desigur, Sfântul Anton nu şi l-a luat ca model pe Sfântul Apostol Pavel în mod 
conştient. El avea deja un etalon mult mai apropiat de sfinţenie, al sărăciei, al ascultării, 
al martiriului, al umilinţei, pe Sfântul Francisc şi pe fraţii lui trimişi în misiune  la 
popoarele păgâne. 
 Această întâlnire va avea un rol covârşitor asupra vieţii ulterioare a Sfântului 
Anton, aşa cum reiese din cărţile de hagiografie. 
 Să urmărim din lucrarea „Scurtă relatare asupra vieţii Sfântului Anton de 
Padova” a lui Valentin Strappazzon, contextul în care s-a petrecut întâlnirea 
providenţială dintre Fernand şi fraţii franciscani misionari. 
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 „În 1220, Fernand are vârsta de 25 de ani şi după câtva timp, un nou suflu străbate 
Biserica lui Dumnezeu, în Italia, în Franţa şi în restul Europei cuprinzând şi Portugalia. 
În 1205, Convertirea Sfântului Francisc de Assisi a atras după sine şi pe alţi cetăţeni ai 
oraşului său, oameni din popor, negustori, oameni de litere, preoţi şi toţi s-au dedicat 
misiunii de a vesti pretutindeni vestea cea bună ca şi apostolii, fără a poseda nici o 
proprietate, trăind din pomeni, împărţind totul în fraternitate, simplitate şi bucurie. 
Francisc le dăduse o primă regulă foarte scurtă în 1209; apoi o a doua, mai elaborată, în 
1221 şi în fine, în 1223, regula definitivă rămasă în posteritate. (…) 
 Primii fraţi au sosit în Portugalia în 1217 dar, datorită traiului sărăcăcios şi 
exprimării greoaie în limba ţării, au fost prost primiţi. Primul grup adevărat s-a instalat 
definitiv în 1219, sub conducerea lui Ioan Parenti, un jurist format la universitatea din 
Bologna şi viitor superior al ordinului. 
 Şase din aceşti fraţi au venit la Coimbra, pentru a asigura protecţia regelui în faţa 
împărţirii, pe regiuni, a Spaniei încă ocupată de musulmani şi, de acolo în Maroc. Cum ei 
n-au încă o locuinţă., au fost primiţi în mănăstirea Santa Croce, unde Fernand Martin 
îndeplinea, printre altele, oficiul de portar. 
 Întâlnirea cu aceşti fraţi a fost pentru el un veritabil şoc. Hainele lor sărăcăcioase, 
maniera de a se prezenta, fără pretenţie, libertatea, eliberarea de toate legăturile materiale 
– ei trăiau exclusiv din pomeni – contrastau puternic cu bogăţia mănăstirii unde trăia  
acesta. (…) 
 Dar şocul definitiv s-a produs atunci când trupurile acestor fraţi sunt readuse, după 
câteva luni, din Maroc unde ei au fost supuşi martiriului. 
 Trimiterea în misiune printre musulmani era cuprinsă într-un program de viaţă 
dictat de Francisc de Assisi. Se putea, gândea el, să fie revelată credinţa în Isus Cristos, 
prin alte mijloace decât prin arme. Fraţii, ei trebuiau să dea mărturie, fie să mărturisească 
simplu, prin comportamentul lor că erau creştini, fie, dacă aşa era voinţa lui Dumnezeu, să 
anunţe public Cuvântul lui Dumnezeu.” ( cf. Primei Reguli  din 1221, cap. 16). 
 Cei cinci fraţi plecaţi în Maroc au ales cea de-a doua metodă şi ceea ce trebuia să 
se întâmple s-a întâmplat. Ei dădură mărturie cu viaţa lor despre Cristos. Era în 16 
ianuarie 1220. 
 Putem cita aici cuvântul Assiduei  care schiţează în câteva linii schimbarea 
survenită în inima şi în viaţa lui Fernand. O schimbare datorată, după toţi biografii, 
dorinţei de martiriu. 
 „În timp ce tânărul Don Pedro (fratele regelui Alfons al II-ea – n.n.), aducea din 
Maroc relicvele sfinţilor martiri franciscani, Fernand înţelegând minunăţiile cu care s-au 
umplut prin propriile merite, a spus în inima sa:  
 <O! Dacă Cel Preaînalt ar vrea să-mi facă să împart eu însumi coroana cu aceşti 
sfinţi martiri! Dacă securea călăului venea să mă lovească pe mine! Voi avea harul de a 
vedea aceasta? Voi putea într-o zi să aflu o asemenea fericire?> 
 Iată că ideea ce încolţise în mintea tânărului canonic Fernand, avea prilejul să fie 
pusă în aplicare foarte curând căci, nu departe de oraşul Coimbra, într-un loc numit 
<Sfântul Anton> (este vorba de Sfântul Anton abate – trăitor în pustiu în secolul IV 
d.Cr. – n.n.), locuiau câţiva fraţi Minori care, deşi neştiutori de carte, învăţau prin faptele 
lor, substanţa Sfintelor Scripturi. Aceşti fraţi, fideli Regulei Fraternităţii lor, veneau 
adeseori să ceară pomană la mănăstirea unde trăia omul lui Dumnezeu, Fernand. 
 Într-o fi, Fernand, venind de departe, după obiceiul său, pentru a-i saluta, spuse în 
cursul unei conversaţii: <Fraaţilor, eu vreau cu bucurie să îmbrac rasa voastră, dacă îmi 
promiteţi că mă veţi trimite, deîndată ce voi fi al vostru, în Ţara Sarazinilor; sper acest 
lucru venind să împart coroana Sfinţilor voştri Martiri.> 
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 Fraţii, plini de bucurie, deciseră chiar de a doua zi să-i dea haina, scurtând timpul 
pentru a nu risca să fie în primejdie. (…) 
 În clipa când părăsea mănăstirea, - adaugă textul Assiduei, - unul dintre canonici, 
plin de melancolie, i-a spus: 
 <Mergi, mergi, tu vei deveni sfânt!> 
 Şi Fernand, întorcându-se îi răspunse: 
 <Ei bine, când vei auzi că am devenit sfânt, tu să aduci laudă Domnului!> 
(Valentin Strappazzon, op.cit). 
 Şi, într-adevăr, de opt veacuri aducem laudă Domnului care străluceşte în sfinţii 
săi şi în chip deosebit în Sfântul Anton de Padova, Oglinda Portugaliei, podoaba 
Ordinului franciscan, exemplu strălucit de urmare şi imitare a modelului suprem, Isus 
Cristos. 
 Sfântul Anton este ceea ce se numeşte martirul dorinţei  pentru că, în pofida 
faptului că nu şi-a vărsat sângele pentru Cristos în ţările păgâne, a dat dovadă de un act 
de caritate perfectă, acela de a se expune pentru Cristos până la jertfa supremă şi a se 
bucura în lupta morţii, împlinind în dorinţă idealul Sfântului Francisc  de a-şi da viaţa 
pentru Răstignit. 
 Motivaţia profundă a plecării sale în misiune trebuie căutată în iubirea pe care o 
purta lui Cristos şi oamenilor. Această iubire l-a împins să vestească Evanghelia 
musulmanilor, în maniera lui Francisc, dând mărturie dacă era necesar, cu riscul 
propriei vieţi. 
 Obligat să aleagă între fidelitate faţă de misiune şi moarte, el desigur va opta 
pentru aceasta din urmă, într-un act suprem de iubire: 
 „O, iubire a lui Cristos,  va scrie el cu privire la martiriul Sfinţilor Petru şi Pavel, 
care faci dulci toate lucrurile amare! Suferinţa Apostolilor a fost oribilă şi amară, dar 
iubirea pentru Cristos le-a dat bucurie şi dulceaţă.” 
 În zilele noastre, se poate găsi un exemplu în chiar acelaşi spirit, în sacrificiul 
Sfântului Maximilian Kolbe, şi el, de asemenea franciscan. Internat într-un lagăr de 
concentrare nazist, el nu se gândea să moară martir, dar pus în faţa unei alegeri între 
viaţa sa şi salvarea unui tovarăş de captivitate, el nu a ezitat să-i ia locul în buncărul 
morţii la data de 14 august 1941. 
 Numele acestui om salvat prin jertfa Sfântului Maximilian este Francisc 
Gajowniczek şi trăieşte astăzi împreună cu familia sa. În anii din urmă, a vizitat 
împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea, de luminoasă amintire,  buncărul morţii unde şi-a 
dat martiriul Sfântul Maximilian Kolbe şi unde, ar fi trebuit să fie dânsul. Acestea sunt 
fapte de caritate, jertfe supreme, care nu se uită. 
 Faptul că Anton nu-şi poate îndeplini misiunea din pricina unei febre grave şi 
tenace care îl ţine prizonier toată iarna anului 1220-1221, urmare a unei malarii pe care 
o va purta pe tot parcursul vieţii, obligându-l să se întoarcă în ţara natală, nu mai are 
însemnătate, pentru că planul lui Dumnezeu se va  împlini oricum. Şi martiriul sângelui 
va fi înlocuit cu martiriul dorinţei. 
 Cu toate că n-a predicat Evanghelia la sarazini şi şi-a dedicat restul vieţii 
predicării în faţa ereticilor, fiind numit de hagiografi „ciocanul ereticilor”, convertindu-i 
adeseori la adevărata cale a lui Isus Cristos, nu este mai puţin important, căci ereticii 
sunt împietriţi la inimă şi mai fanatici decât cei care nu l-au cunoscut niciodată pe Isus 
Cristos. Ei se încăpăţânează în greşeala lor orbiţi de false aparenţe şi nu vor nicicum să 
cunoască adevărul unic. Din această pricină războiul împotriva lor, deşi ia alte forme, 
mai subtile, nesângeroase, dar la fel de dureroase, este tot aşa de greu, ori poate mai 
greu pentru că aici nu este vorba de pierderi de vieţi omeneşti, ci de pierderea sufletelor, 
ceea ce este cu mult mai grav. 
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 Un război ale cărui arme, folosite de Anton au fost: inteligenţa, cunoaşterea 
perfectă a Sfintei Scripturi, o memorie excepţională, intuiţia, curajul, erudiţia şi o mare 
înţelegere a oamenilor de tot felul, în profunzimea sufletului lor, pentru că, numai 
înţelegându-i, putea să-i iubească şi să se dăruiască lor în acest apostolat subtil, pios şi 
inteligent, deşi nu fără capcane şi riscuri. El nu ezita să dea exemplul propriei sale vieţi 
atunci când era cazul, trăind acele  virtuţi: umilinţă, sărăcie, ascultare, caritate, atât de 
scumpe spiritului franciscan, în aşa fel încât, cunoscându-l, nu puteai să nu doreşti să-i 
urmezi pilda. 
 Însuşindu-şi perfect crezul franciscan; „Eu vreau să-L cunosc, să-L regăsesc şi să-
L îmbrăţişez numai pe Isus crucificat”, Anton nu face caz de studiile sale anterioare, nici 
de cultura sa, nici de ministerul ecleziastic pe care deja îl  exersase şi conform ascultării, 
îndeplineşte toate muncile care i se cer, vrând să fie întru-totul asemănător fraţilor săi, 
astfel asimilând şi aprofundând spiritul şi forma de viaţă a Fraţilor Minori. 
 După Revelaţia de la Forli,  când fratele Anton, cu voia lui Dumnezeu, dezvăluie 
întreaga măsură a ştiinţei sale în ale Scripturii, pentru el începe o nouă etapă şi anume 
aceea de predicator itinerant, în toate regiunile Romagnei, împotriva valdenzilor, 
catarilor şi albigenzilor, ale căror mişcări reprezentau un real pericol pentru unitatea şi 
credinţa celor fideli, din cauza diviziunilor care se produceau şi a erorilor teologice şi 
morale pe care le susţineau şi spre care se îndreptau creştinii nemulţumiţi de clerul lor şi 
de propria lor Biserică. Mai târziu va face acest lucru şi în sudul Franţei. 
 Prin urmare, în toate timpurile s-au ridicat oameni, pătrunşi de adevărurile 
evanghelice care au simţit o chemare puternică de a  împărtăşi semenilor lor ceea ce 
ştiau prin învăţătură şi revelaţie.  
 Însuşi Pavel se prezintă  drept „slujitorul lui Isus Cristos, apostol prin vocaţie, ales 
mai dinainte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu”. (Rom, 1,1). 
 Conştienţi de însărcinarea divină de a duce mesajul creştin întregii lumi, aceşti 
oameni aleşi, răspund ca şi Isaia  profetul: „Iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine!” 
 Rolul lor în istoria creştinismului este cu atât mai important cu cât apar în 
momente de criză, vindecă rănile Bisericii, întemeiază comunităţi, şcoli, congregaţii, 
ordine, lasă discipoli să-i înveţe pe urmaşi adevărurile despre  Isus, despre Dumnezeul 
în Trei Persoane, acest ocean nesfârşit pe care nu-l putem cuprinde, dar pe care 
încercăm să ni-L apropiem prin intermediul acestor sfinţi şi oameni aleşi. 
 Exemplul lor cu fapta şi cu viaţa însăşi este foarte edificator pentru noi, cei de 
azi, confruntaţi cu acest cuvânt: martir. 
 Deşi nu vom fi probabil chemaţi să ne vărsăm sângele pentru Isus Cristos, vom 
putea totuşi să-L mărturisim cu putere, constanţă şi curaj, fapt ce a fost pentru Sfântul 
Anton şi poate şi pentru noi, O ALTĂ MANIERĂ DE A FI MARTIR. 
 Să facem linişte în noi pentru a putea auzi, aşa cum a auzit Francisc în sine, 
Vocea lui Dumnezeu, pentru a putea spune, aşa cum a spus şi el: „Iată ce caut eu; este 
ceea ce inima mea cere!” 
 Adică să-L slujim pe Stăpân şi nu pe servitorul Său, pentru că Unul singur este 
Stăpân şi Domn, Unul singur veghează de sus asupra tuturor creaturilor. Numai Acela 
poate pretinde să I se facă servicii. Ceea ce sfinţii au şi făcut în mod magistral, dându-ne 
pildă cu fapta, Cuvântul şi, de cele mai multe ori cu viaţa lor pentru Acela care a murit 
pentru toţi. 
 Începând din clipa când a conştientizat că trebuie să-L urmeze pe  Stăpân şi nu 
pe slugă, Francisc şi-a văzut înaintea ochilor întreaga viaţă, rezumată într-o clipă unică, 
o formă de viaţă care-l fascina pe el însuşi, aşa cum îi va fascina pe urmaşii lui de mai 
târziu. Şi această formă de viaţă era: Evanghelia. 
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 Pe viitor, aceasta va fi pâinea sa, acţiunea sa şi adevărul său cotidian. Viaţa sa şi-
a găsit sensul, vorba, limbajul, stilul de exprimare. Ceea ce se întâmplă începând din 
această clipă, exprimă, concretizează, realizează această voinţă invincibilă a lui 
Francisc, de a face viaţa sa o Evanghelie a faptelor. (s.n.). Cu puţin înainte de moartea sa, 
el va zice: „Fraţilor, să începem, căci până acum n-am făcut decât foarte puţin”. (Anton 
Rotzetter, Francisc de Assisi: Viaţa – Programul de viaţă – Experienţe”, Colecţia Revistei 
„Arca”, 1994, p.27). 
 De asemenea, Sfântul Anton, „îşi cultiva spiritul prin studii intense şi îşi exersa 
spiritul de meditaţie. Zi şi noapte, aşa cum putea, nu întrerupea lectura Cuvântului lui 
Dumnezeu. Citind textele biblice el extrăgea sensul spiritual şi întărea credinţa sa prin 
comparaţii alegorice; raportând la sine însuşi cuvintele Scripturii (s.n.) îşi nutrea elanurile 
afective printr-o viaţă plină de virtute… 
 Aprofundând cu mare curiozitate sensul ascuns al cuvintelor divine,  spune 
Assidua, el se servea de Sfânta Scriptură pentru a-şi înarma inteligenţa contra atacurilor 
erorii…şi tot ceea ce citea, încredinţa unei memorii atât de tenace încât în puţin timp a 
căpătat o cunoştinţă a Binelui atât de mare aşa cum nimeni niciodată n-ar fi putut spera”. 
(op.cit.). 
 În sufletul franciscan din toate generaţiile, idealul misionar al acestor sfinţi este 
un element necesar al celei mai curate vieţi spirituale, găsindu-şi ecoul în inimile tuturor 
acelora care-L iubesc pe Cristos, Lumina Lumii spre care tindem cu toţii în acest 
început de mileniu, despre care Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită şi 
pioasă amintire, spunea, în 19 noiembrie 1997: 
 „Nu întunericul va domni în anul 2000, ci noul secol va fi implicat în Iubirea lui 
Dumnezeu. Va fi ca un timp de Har, a împlinirea unui plan de iubire pentru întreaga 
omenire şi pentru fiecare dintre noi.”  
 Apoi, însuşindu-şi cuvintele Sfântului Augustin, Papa a continuat: 
 „Nu vă fie teamă, nu va fi sfârşitul unei lumi vechi, dar va fi începutul unei lumi 
noi!” 
 
 
21 octombrie 2009  
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CRĂCIUN LA BETLEEM 
 
 
 Primul eveniment cunoscut după şederea Mariei la Elisabeta este naşterea la 
Betleem. Să urmărim firul interpretării exegetului René Laurentin privitor la acest 
eveniment : 
 „Iosif merge pentru recensământul decretat de împăratul August. Obscur 
descendent din David, el trebuie să fie înregistrat în oraşul natal al strămoşului său : 
păstorul, devenit rege al lui Israel (…) 
 Luca nu ne relatează această călătorie. El o menţionează în termeni laconici, cu 
singura preocupare de a face cunoscut că Iisus s-a născut acolo unde se născuse David, 
tânărul păstor din Betleem, devenit rege, care a primit promisiunea lui Mesia (2 Sam. 
7,14). 
 Această linie genealogică între Iisus şi David are dreptul să pară la fel de 
importantă la Luca, încât descendenţa davidică a lui Iisus din Iosif se găsea întunecată şi 
redusă prin Conceperea virginală. 
 Toţi mergeau să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din 
oraşul Nazaret, în Iudeea, în CETATEA LUI DAVID, numită Betleem, pentru că era 
din casa şi din familia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica sa, care era 
însărcinată.” (Lc. 2, 4-5). 
 La această dată, Iosif o luase pe Maria la el, ne învaţă Matei 1,24, dar Luca 
continuă să o indice ca emnêsteumenê ( adeseori tradus prin „logodnică”), termen care 
face referinţă la primul stadiu al căsătoriei înainte de coabitare, ca în Lc. 1,27. Aceasta, 
fără îndoială, pentru a ne reaminti că Maria este Fecioară. 
 Ce ştim noi despre această naştere? S-au ţesut multe poveşti în jurul ei, după 
Apocrifele secolului al II-lea. Matei nu spune nimic. Luca povesteşte în manieră 
lapidară, deschisă şi solemnă. El o situează noaptea : „Şi iată ce s-a întâmplat : În timp ce 
erau acolo, s-au împlinit zilele când trebuia să nască şi ea a născut pe Fiul ei Cel întâi 
născut. Ea L-a înfăşat în scutece, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” (Lc. 
2,6-7). 
 Poate fi tradus caravanserai prin „adăpostul călătorilor”? Nu este sigur. Se 
poate, de asemenea traduce „sală de şedere”. Acelaşi cuvânt katalyama indică sala 
ultimei Cine în Marcu 14,14  şi Luca 22,11. Dar diferenţa de traducere nu schimbă 
sensul. Maria este pe punctul de a naşte. Ea nu are loc pentru ea în adăpost în sala 
comună, în casa de primire. Ieslea pe care o găseşte ca leagăn pare a indica un staul de 
vite.  
 Şi grota din Betleem? Evanghelia nu vorbeşte de ea. Dar o tradiţie veche o atestă. 
În secolul al II-lea ea era deja loc de pelerinaj. Se venerează chiar şi ieslea naşterii 
dispărută dispărută în timpul Sfântului Ieronim. Primii creştini erau deja atenţi la 
naşterea lui Isus.” 
 În textul clar al lui Luca, Maria pare stăpână pe ea însăşi şi pe mişcările sale. 
Deloc nu pare a se minuna, ca la Apocrife.Ea însăşi e cea care înfaţă copilul. O tradiţie 
veche şi constantă, peste care s-au reunit sute de texte patristice, asigură că Maria a 
născut fără durere. Aceasta uimeşte mai puţin în epoca noastră în care se vorbeşte 
despre naşterea fără durere pentru toate femeile. 
 După atâtea secole care considerau unanim această naştere, ca un Mister plin de 
bucurie, este curios că atâtea tehnologii bine intenţionate ale secolului XX să fie 
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îndepărtate de Tradiţia comună care vorbeşte de durerile naşterii cu riscul de a face 
„durerile comântuitoare”. Maria a fost destinată altor dureri : celor ale unei alte naşteri. 
 Desigur, Mama Domnului a dat naştere lui Hristos cu intensitate, ca şi alte femei. 
Tradiţia creştină o atestă împotriva fanteziilor Apocrifelor, unde Iisus „a apărut” 
deodată (Protoevanghelia lui Iacob), unde Iisus o străbate pe Maria, aşa cum străbate 
zidurile după Învierea Sa. 
 Părinţii Bisericii au citit  în textul lui Luca privirea Mariei asupra acestui copil 
care era în acelaşi timp fiul său ţi Fiul lui Dumnezeu :  
 „Cum te voi numi eu, pe tine care eşti diferit de noi, care ai devenit unul dintre noi? 
Te voi numi Fiu (…) o, Tu care ai creat-o pe Mama ta ca o mamă a unei noi generaţii? 
(…) 
  Eu sunt  Mama ta pentru că te-am purtat în sânul meu (…) Eu sunt slujitoarea ta şi 
fiica ta prin sânge şi apă, pentru că Tu m-ai răscumpărat.” 
 Mai clar încă, Vasile din Seleucia, în 459 după Hristos : 
 „Când ea contemplă acest Copil divin, eu mi-o imaginez învinsă de iubire şi 
teamă, vorbindu-i astfel între patru ochi : 
 „Ce nume să-ţi găsesc care să ţi se potrivească, o, copilul meu? 
 Om? Dar conceperea ta este divină! 
 Dumnezeu? Dar tu ţi-ai asumat întruparea omenească! 
 Deci, ce voi face pentru tine? Te voi hrăni cu lapte? 
 Sau te voi sărbători ca pe Dumnezeu? 
 Îţi voi purta de grijă ca o mamă? Sau te voi adora ca o slujitoare? 
 Te voi îmbrăţişa ca pe un fiu? Sau te voi implora ca pe un Dumnezeu? 
 Îţi voi oferi lapte sau îţi voi aduce mirodenii?” 
 Şi iată că un ateu modern şi-a pus admirabila sa inspiraţie pentru a o descrie pe 
Maria, într-un „Mister de Crăciun”, jucat în captivitate (1940): 
 „Fecioara e palidă, ea priveşte copilul. Ceea ce ar fi trebuit zugrăvit pe faţa sa, este 
o uimire îngrijorată care n-a apărut decât o dată pe o faţă umană. Hristos este pruncul său, 
carne din carnea sa şi rodul pântecului său. Ea l-a purtat nouă luni şi îl va alăpta, (…) şi 
pentru moment tentaţia este atât de puternică încât ea uită că el este Dumnezeu. Ea îl 
strânge în braţe şi-i spune : „Micuţul meu”. 
 Dar după o clipă, ea rămâne surprinsă şi gândeşte : Dumnezeu e acolo, şi ea e 
cuprinsă de spaimă religioasă pentru acest Dumnezeu care nu ştie încă să vorbească, 
pentru acest copil teribil. Toate mamele sunt astfel reţinute pentru un moment în faţa 
aceste bucăţi rebele din trupul lor care este copilul lor şi ele se simt părăsite dinaintea 
acestei noi vieţi pe care au plămădit-o cu viaţa lor şi în care locuiesc gânduri străine. 
 Cred însă că au fost, de asemenea, alte clipe, repezi şi alunecătoare, în care ea 
simte în acelaşi timp că Hristos este fiul ei, şi că el este Dumnezeu. Ea îl priveşte şi 
gândeşte : 
 „Acest Dumnezeu este copilul meu. Acest trup divin este trupul meu. El este făcut de 
mine, el are ochii mei şi această formă a gurii sale este forma gurii mele. Îmi seamănă. El 
este Dumnezeu şi îmi seamănă. Şi nici o femeie nu l-a avut pentru ea singură pe 
Dumnezeu, un Dumnezeu atât de mic, încât l-ar putea cuprinde în braţele sale şi să-l 
copleşească de sărutări, un Dumnezeu atât de cald care surâde şi care respiră, un 
Dumnezeu  pe care-l poţi atinge şi care râde.” 
 Şi iat-o întrunul din aceste momente în care aş picta-o pe Maria dacă aş fi 
pictor.” 
 Autorul este Jean Paul Sartre (Fiul lui Iona, Joc de Crăciun,  scris în captivitate).  
„El mi-a dat autorizaţia de a-l cita, în timpul când el era încă inedit” – mai spune René 
Laurentin.  
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 El pune această descriere în gura unui monteur de imagine orb : orb, căci el este 
ateu. 
 „El crede că orbii pot vedea, ceea ce clarvăzătorii nu ştiu să vadă.” (op.cit.) 
 
 
 

PRIETENUL INIMII MELE 
 
       -tabletă spirituală- 

 
În templul memoriei mele Te întâlnesc, Doamne, şi Te recompun din toate 

darurile pe care ai binevoit să mi le dai, începând cu cel al vieţii, al cunoaşterii de Tine, 
unul din cele mai preţioase ofrande, al înţelegerii rostului meu în parcela de lut în care 
m-ai trimis în lumină, în darul iubirii cu care m-ai înzestrat faţă de oameni şi, mai 
presus de toate, faţă de tine, cel care merită cea mai înaltă şi mai adâncă iubire. 

Între înalt şi adânc, dragostea mea stă răstignită în tine cel desăvârşit, cel pururi 
viu, dăruitorul a toate! 
 

Dumnezeu m-a privat de iubirea lumii pentru a-mi descoperi iubirea sa. 
Dinadins mi-a dat o iubire imperfectă ca să descopăr iubirea perfectă. 
Mi-a trimis trădarea la uşă ca să aflu că el nu mă trădează niciodată. 
Mi-a scos în cale oameni care şi-au încălcat promisiunile ca să văd că el îşi ţine 

întotdeauna făgăduiala. 
Mi-a răpit frumuseţea ca să descopăr frumuseţea desăvârşită. 
Mi-a arătat diferenţa dintre suferinţa pentru El şi suferinţa pentru oameni. 
Mi-a dat înţelepciunea de a afla adevărata înţelepciune. 
M-a îndepărtat de spiritul lumii şi mi-a dat Sfântul Spirit. 
Chiar şi când n-am meritat, mi-a dăruit ceea ce aş fi meritat. 
Chiar şi când nu L-am iubit, el m-a iubit. 
Chiar şi când L-am trădat şi neglijat, El s-a îngrijit de mine. 
Chiar şi când nu L-am ascultat, El şi-a aplecat urechea spre nevoile mele, a luat 

aminte la mine. 
Când m-am rătăcit, el m-a găsit şi m-a adus înapoi acasă. 
Când prietenii toţi m-au trădat, el mi-a rămas fidel. 
Dumnezeu îi este credincios omului. Dar omul, cât de credincios îi este lui 

Dumnezeu? 
Cu o infinită delicateţe mi-a şters greşelile, El care nu uită nimic, mi-a uitat 

păcatele multe. 
Ce am să-i dau eu mai mult decât alţii?  
Ce n-are El şi ar dori de la mine? 
Ce aş putea inventa ce nu s-a descoperit? 
Cum aş putea înmulţi  mulţumirile ce i se cuvin? Niciodată prea mult, niciodată 

destul, niciodată prea vrednică de toate ale Lui binefaceri.  
Iartă-mă, Doamne! 

 
 
20 noiembrie 2009 
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