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O nebunie frumoasă a viitorului - nemurirea 
Mircea Gheorghe 
 

Jean d’Ormesson în Guide des égarés ne propune să 

ne resemnăm  cu certitudinea că eternitatea nu există. 

Totul e sortit să dispară cândva, inclusiv universul 

despre care se știe, de la începutul secolului trecut, că a 

avut un început, că o să aibă un sfârșit și că, deci,  „o să 

treacă aidoma oamenilor.”  

Cum mintea noastră nu poate imagina nici starea  

primordială, nici starea finală de absență a materiei, a 

timpului și a spațiului, se naște o stupefacție totală.   

Și, înainte de toate, apare discuția despre sensul 

vieții. Căci gândirea l-a legat dintotdeauna de ceva care 

este mai presus de condiția efemeră a omului,  fie în 

viața terestră, prin creație, fie dincolo de ea, prin 

integrarea după moarte într-o ordine divină eternă. Dar 

dacă Dumnezeu – numele acestei ordini divine din 

Biblie, mereu enigmatic și inaccesibil –  nu există sau 

nici el, la fel ca universul, nu este etern, atunci, „nu este 

imposibil ca lumea să fie absurdă, ca atât  binele cât și 

răul, atâtea suferințe, atâtea fericiri, atâta frumusețe și 

iubire să cadă pentru totdeauna în neant și ca viața care 
ne este atât de dragă să nu aibă nici cel mai neînsemnat 

sens”.  

În contextul unei asemenea reflecții pesimiste și în  

cadrul acesta, foarte larg fiindcă îmbrățișează totul, dar 

și foarte constrângător fiindcă ne încorsetează mintea 

prin întrebări insolubile  este interesant că o parte a 

științei, și nu cea mai neînsemnată, dând la o parte 

reflecțiile filosofilor și  teologilor, se concentrează 

asupra posibilităților concrete ca omul să devină 

fizicește nemuritor. Yuval Noah Harari, în cartea sa 

Homo Deus (Albin Michel, 2017) imaginând „o scurtă 

istorie a viitorului” consacră un capitol luptei din 

vremea noastră și din viitorul apropiat nu doar contra 

flagelilor tradiționale – foametea,  epidemiile și războiul  

– care mii de ani au fost vameșii neîndurători ai vieților 

omenești,  ci și pentru anularea  pur și simplu a morții. 

Reflecțiile lui debutează cu un sofism ironic: „Declarația 

Universală a Drepturilor Omului adoptată de 

Organizația Națiunilor Unite imediat după încheierea 

celui de-al doilea război mondial – care seamănă, fără 

îndoială, mai curând cu o constituție mondială – declară 

categoric că dreptul la viață este valoarea supremă a 

umanității. Și atunci, pentru că moartea violează cu 

claritate acest drept, ea, moartea constituie o crimă 

contra umanității. Trebuie să ducem un război total 

contra ei”. 

Războiul acesta va putea fi câștigat, potrivit unor 

savanți, în jurul anilor 2200. Iată o nebunie frumoasă a 

viitorului dar și ambiguă fiindcă, dacă am presupune că 

e un război ce poate fi câștigat,  nu știm dacă fructul 

victoriei nu va fi otrăvit. Și e foarte posibil să fie mult 

mai otrăvit decât ne putem imagina astăzi. În zilele 

noastre, cel puțin în societățile laicizate, moartea a 

încetat să mai fie, pentru majoritatea populației, un 

eveniment sau o experiență sacră, o intrare într-un 

univers divin.  Ea ar fi doar o oprire a motorului vital, 

datorată unor probleme tehnice: „Inima încetează să 

mai pompeze sângele. Depuneri de grăsime blochează 

artera principală. Celule canceroase se răspândesc în 

ficat. Germenii patogeni se înmulțesc în plămâni. Și cine 

este responsabil pentru aceste probleme tehnice? Alte 

probleme tehnice…” Pusă astfel problema, pare cu totul 

logic ca diferite ramuri ale științei (genetica, medicina 

regenerativă, nanotehnologia, biotehnologia,  etc.), 
unindu-și eforturile, să repare sau să prevină orice  

defecțiune tehnică, înainte ca aceasta să devină letală. 

Cum deja a început să se procedeze când se implantează 

stimulatoare cardiace, când se înlocuiesc unele  

articulații distruse cu proteze metalice, când se 

recreează organe sfărâmate (de exemplu, genunchiul) 

cu ajutorul unor celule regenerative, aparținând  

propriului organism, când se grefează alte organe în 

locul celor extirpate care nu mai funcționau etc. 

Multiplicate, dezvoltate, rafinate,  asemenea proceduri 

– și altele încă mult mai complicate despre care încă nu 

știm nimic-  ar facilita lupta contra morții până la 

anularea ei, obținându-se  deci tehnic imortalitatea. 

Adică, rezultatul dorit și sperat,  mai ales în lumea 

selectă și restrânsă a noilor guru din era Bill Gates. 

Google are din 2013 o filială Calico (California Life 

Company)  a cărei misiune este tocmai  „să distrugă 

moartea”. Se investesc anual în această misiune sute de 

milioane de dolari. Unul dintre liderii Calico ar fi 

declarat: „De mă întrebați astăzi dacă este posibil să 

trăim până la cinci sute de ani, răspunsul meu este da”.  

Optimismul acesta pare uneori delirant. Doi dintre 

corifeii cursei pentru nemurire, polimatul Ray Kurzweil 

și gerontologul Aubrey de Grey susțin că încă din 2050, 
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cine va avea destui  bani și o sănătate stabilă va putea 

deveni nemuritor cu condiția să se interneze din zece în 

zece ani  în clinici speciale și să facă tratamente 

sofisticate de regenerare pentru fiecare grup de organe. 

Între timp, firește va trebui să ia medicamente de 

întreținere. „Și dacă Kurzweil și de Grey au dreptate, 

scrie amuzat Noah Harari, poate că există deja 

nemuritori care merg alături de dumneavoastră pe 

stradă – cel puțin dacă vă plimbați pe Wall Street sau pe 

Fifth Avenue”. 

 Chiar dacă mânuim ideile acestea inginerești despre 

imortalitate cu prudență, tot riscăm să ne contaminăm. 

Fie cu iluzii pentru descendenții noștri, mai devreme 

sau mai târziu contrazise de noi date științifice și 

medicale, fie cu o atitudine corozivă de respingere a 

ceea ce ne poate părea un amalgam de elucubrații. Ne-

am priva în acest caz de o analiză critică a consecințelor 

etice, axiologice, politice și așa mai departe, ale 

ipoteticei imortalități și de un răspuns luminat la 

întrebarea dacă nemurirea concretă ar fi un scop nu 

doar tangibil ci și binefăcător pentru omenire. 

Noah Harari face o astfel de analiză jumătate în 

glumă, jumătate cu seriozitate pornind de la o 

posibilitate mult mai puțin ambițioasă, dar totuși foarte 
atrăgătoare: dublarea speranței actuale de viață care ar 

putea atinge 150 de ani. Deja, remarcă  el,  totul ar suferi 

schimbări fundamentale: relațiile familiale soț-soție și 

părinți-copii, situația profesională unde cariera 

prelungită, dincolo de o sută de ani, ar implica exigențe 

de autoperfecționare și pentru cei de nouăzeci de ani, 

domeniul politicii unde liderii s-ar eterniza, așa-zicând, 

în poziții-cheie de conducere: „Ați fi mulțumit să-l aveți 

la putere pe Putin încă nouăzeci de ani?” Cu atât mai 

importante și mai greu de imaginat pentru noi cei de 

astăzi ar fi consecințele  etice, sociale și  politice ale 

nemuririi. Deși  proiectul lui Google este, după opinia 

majorității savanților și cercetătorilor, irealizabil 

pentru generațiile actuale, totuși într-un viitor ceva mai 

îndepărtat, el nu poate fi cu totul ignorat. Francezul 

Jean-Claude Guillebaud, în cartea sa Le principe de 

l’humanité, reflecta încă din 2001 asupra pericolelor 

care amenință condiția umană în circumstanțele create 

de un progres din ce în ce mai accelerat – care ia alura 

unor adevărate revoluții – în economie, informatică și 

genetică. E posibil ca efectele lor, combinate și 

multiplicate prin sinergie, să facă  abordabil, cu 

aparente șanse de succes, proiectul lui Google care nu 

exista încă la vremea apariției cărții lui Jean-Claude 

Guillebaud. Dar eseistul sesiza că o tratare a corpului 

uman ca un ansamblu de organe autonome, ca o mașină 

sau ca un depozit de gene conduce la o viziune 

antiumană. „Suntem, scrie sociobiologul Richard 

Dawkins, citat de Jean-Claude Guillebaud,  – mașini de 

supraviețuire,  roboți programați orbește pentru a 

prezerva moleculele egoiste cunoscute sub numele de 

gene”. 

Putem glosa la infinit cu încredere, cu maliție sau cu 

scepticism despre cum va arăta insul nemuritor din 

viitorul îndepărtat, dacă va exista, dar este foarte 

probabil ca liniile actuale de organizare a raporturilor 

sociale să nu mai fie nici măcar vizibile. Cum nu ne sunt 

vizibile  astăzi cele care reglementau cotidian viața 

omului preistoric. Și pare de asemenea tot foarte 

probabil, cum observă din nou Noah Harari, ca 

anxietatea omului de azi, produsă de apropierea morții, 

să fie înlocuită cu o anxietate și mai teribilă și mai 

paralizantă și de fiecare clipă: aceea de a-și pierde 

eternitatea în orice moment,  la cel mai mic incident 

neprevăzut. Știind că oricum suntem ființe muritoare, 

astfel de incidente nu ne torturează imaginația și ne 

îngăduim să fim temerari, să străbatem munții, 

pustiurile, să înotăm ori să călătorim instalați comod în 
avioane sau în compartimente de tren. Dar un ins care 

știe că va muri doar accidental va fi speriat și de cele mai 

mărunte ori banale acțiuni care, chiar dacă numai 

teoretic, i-ar putea pune viața în primejdie: de urcarea 

unei scări, de conducerea unui automobil, de 

participarea la o activitate sportivă intensă, de folosirea 

unui ascensor etc. 

Pe de altă parte, nemurirea fizică n-ar putea fi la 

îndemâna tuturor. Și nici nu s-ar dori asta fiindcă s-ar 

stabili imediat că nu oricine merită să fie veșnic.  Un ins 

dotat în limitele statisticii n-ar avea acces decât la o 

viață efemeră,  redusă la durata obținută  prin îngrijiri 

medicale de bază – precum cele pe care le cunoaștem 

astăzi. În schimb, un ins supradotat, genial sau presupus 

ca atare,  – un om de știință, un artist, un inventator etc. 

ori pur și simplu un ins cu mari resurse financiare – ar 

avea dreptul la o asistență medicală extrem de 

sofisticată care i-ar spori viața cu sute de ani fiindcă, 

nu-i așa, contribuția, lui la progresul social e mult mai 

consistentă și e de dorit ca ea să nu se întrerupă? 

Putem observa, dincolo de cartea lui Yuval Noah 

Harari, că primii germeni ai unei asemenea schimbări 

de atitudine se manifestă deja în plan economic când ni 

se pare normal și logic ca oamenii bogați – dotați sau nu 
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cu calități sociale ieșite din comun  – să aibă acces la 

servicii medicale mult mai complexe și mai eficace decât 

cele rezervate oamenilor cu resurse modeste. Chiar 

dacă, unii dintre ei, pot fi supradotați. 

Și dacă în viitor ingineria genetică va progresa 

suficient de mult, evident că s-ar ajunge și la o 

programare înainte de naștere nu doar pentru 

înlăturarea unor maladii ereditare -  ceea ce ar fi 

minunat ! - dar și pentru privilegierea unor embrioni 

umani cu o ereditate performantă. Destinul noului 

născut va fi fixat în linii generale din faza intra-uterină. 

Pe o altă cale, ar  reînvia deci spiritul practicilor 

eugenice antice ori, s-ar reveni  la predestinarea 

augustiniană, la un fel de grație acordată pre-natal doar 

unei minorități.  

Atât doar, că această grație n-ar avea o sursă divină 

ci pur omenească și materialistă. Și nu s-ar recurge oare 

la o raționalizare a vieții printr-un fel de totalitarism 

ingineresc? Ne putem imagina un scenariu în care 

cuplurile care ar dori să aibă copii ar trebui „să se 

califice” pentru responsabilitatea de a da cetățeni cu o 

viață multiseculară. Ele ar urma să se supună unei 

diagnosticări genetice care să conchidă  dacă dispun de 

un material  genetic pozitiv, apropriat unor descendenți 
„normali”. Normali conform criteriilor acelor timpuri 

viitoare. Jean-Claude Guilbaud atrăgea atenția că, așa 

cum o înțeleg unii geneticieni, „normalitatea” este un 

concept totalitar. „În realitate, dacă nu suntem de acord 

cu teoriile rasiste sau inegalitariste trebuie să convenim 

că termenul normă nu are nicio semnificație științifică. 

El se raportează la starea specifică a unei culturi, la 

influența unei ideologii.” Și nu cumva tot ingineria 

genetică va deveni capabilă să producă indivizi 

susceptibili să aibă o anumită carieră socio-profesională 

și nu alta? În cazul acesta, ar apărea  politici de 

reglementare, de evaluare și proiectare a nevoilor 

sociale.  

Ar fi un pas uriaș pe calea robotizării și deci, 

corelativ, pe panta regresivă a dezumanizării. O 

instituție oficială, o autoritate guvernamentală 

națională, o organizație internațională ar urma  să 

decidă în privința eficacității și randamentului 

ingineriei genetice precum și a obiectivelor ce trebuie 

atinse. Am intra astfel în era unui totalitarism politico-

biologic mult mai apăsător decât totalitarismele pe care 

le-a cunoscut istoria până acum. El și-ar propune să 

schimbe tipul uman nu prin  manipulare 

propagandistică, reversibilă când regimul se 

prăbușește, ci prin manipulare genetică ireversibilă. 

Nemurirea fizică, dacă s-ar ajunge să fie realizată, ar 

deveni o adevărată cutie a Pandorei. Ar încăpea în ea 

mult mai multe pericole sociale  decât cele enumerate 

până aici. 

E de presupus că generațiile viitoare vor ști să se 

acomodeze  cu ea, spre a preveni dezastrele posibile ale 

speciei noastre. Noi nu putem face altceva decât să ne 

întoarcem la cuvintele  nonagenarului de curând plecat 

dintre noi,  Jean d’Ormesson și, eventual, să sperăm 

odată cu el:  „Nu cunoaștem niciodată urmările 

hotărârilor noastre. Nimic nu eșuează așa cum eșuează 

succesul. Și ceea ce ne sperie sfârșește uneori prin a ne 

fi de folos”. Oamenii fac istoria, spunea Raymond Aron, 

dar ei nu știu istoria pe care o fac. 
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Versuri 
Mircea Ștefan 
 

ARHITECTURA PLOPILOR 

în con de apă corul 

ne mistuie tăcerea 

e ultimul secret pe care l-am aflat 

și dacă vine vântul se schimbă și durerea 

iubirea 

poate trece în somnul tulburat 

POEM CONCRET 

după o viața atât de plină 

nici moartea nu poate vorbi 

la marginea pădurii s-a prăpădit și firea 

măiastră și ascunsă în flori de păpădii 

GAURĂ NEAGRĂ 

volum zero univers 

totul curge între timp 

radiația fosilă 

peste frunze s-a coclit 

BASARABIA ÎN CEAȚĂ 

am plecat râzând prin ceață 

universul este gol 

undeva pâlpâie viață 

fum de pipă rotocol 

pus pe deget 

se destramă 

vin muscalii ca un roi 

sfânt pământ din Basarabii 

sfârtecat de pasul lor 

soare candid se înalță 

chip al crimei macerat 

strigăt stins rămas pe față 

Eminescu e cu noi 

 

AMINTIRI DE LA DOMNUL EMINESCU 

Domnul le știe pe toate 

eu știu că nu știu nimic 

grecul acela m-a învățat 

iar el nu știa despre Domnul nimic 

universul e mare 

în el nu mai există ecou 

ochiul lui este treaz 

numai amiaza doarme 

timpul îmi readuce tinerețea la zi 

eu sunt ca mort dar el nu știe 

la Universitate se spală cu sânge 

cui îi mai pasă 

ce este azi 

ce este mâine 

toate cărțile au fost citite cândva la Alexandria 

ieri a fost timp 

și ni s-a dat 

așa cum clipa de altădat 

 

 

Mircea Ștefan 
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Interviu cu artistul plastic Cătălin Domnițeanu 
Rodica Vinca 
 

(continuare) 

RV: În stilul și tehnica lucrărilor tale probabil te 

inspiră anumiți artiști. Fiecare artist are idolii săi în arta 

pe care o reflectă în lucrările sale... Unii artiști preferă 

un stil propriu, inconfundabil,  deloc influențat de alte 

stiluri. Performanțe de propriu și inconfundabil? 

CD: Nu urmez în mod voluntar curente. Compozițiile 

mele pleacă de la structura unei 

idei, cu ascensiunea ei lăuntrică 

și conexiunile spațiale pe care le 

face, și pe parcurs descopăr cum 

să le execut. Îmi place libertatea 

asta. Iată, deși mă folosesc de 

metoda Tiffany, totuși nu mă 

angajez în liniile vegetale ale Art 

Nouveau. Nu mă opresc nici la 

expresia grotescă, violentă, ori 

absurdă, care critică grotescul, 

violența și absurditatea 

războiului cum face Dada. 

Uneori cred că lumea a 

împrumutat gesturile astea în 

viața socială, dar a uitat pe 

parcurs intenția lor 

moralizatoare. Le-a luat drept 

model, în loc să se lecuiască. Și 

iarăși, mă folosesc de forța 

abstractului, dar îl inserez într-

un narativ și nu-l las prea mult 

imaginației privitorului. De fapt, 

prin abstract caut să dezvălui 

lumea aceea din spatele 

simțurilor. Ea chiar așa arată, în 

înțelegerea mea. Iar privitorul nu trebuie să încerce să 

le compare cu lumea memoriei lui, ci s-o aprecieze așa 

cum e – operativă și frumoasă. O să-ți mai spun și că îi 

vizitez și pe clasici, la care admir forța compoziției, 

angajamentul față de idee și măiestrie. Bunăoară, Școala 
de la Atena, a lui Rafael, este un exemplu admirabil la 

care mă duc adesea. Și mi-e dragă arta lui Brâncuși, pe 

care o văd ca pe o concentrare imensă de forțe dinamice 

și gravitaționale, cum face punctul de susținere al 

titirezului. 

RV: În acest parcurs artistic în Canada, probabil ai un 

segment anume de iubitori de artă  cărora ai reușit să le 

atragi atenția. Cum se vând lucrările tale? 

CD: Mă bucur să văd, de pildă, că sculpturile mele au 

priză la organizațiile artistice profesionale, și printre 

artiști, în general. Publicul meu este un segment 

specializat, pentru trăsăturile pe care arta mea le 

încorporează – tehnică, 

tematică, anvergură, preț. Sunt 

scumpe pentru un venit mediu, 

dacă ăsta-i sensul întrebării. 

Lucrările mele se adresează 

colecționarilor spațiilor 

rezidențiale de lux și instituțiilor 

comerciale sau publice de 

prestigiu. Pe de alta parte, 

reputația mea artistică încă n-a 

atins pragul notorietății. La 

momentul acesta prețul lor 

reflectă încă procesul prin care 

sunt realizate. 

RV: Încercând să-ți înțeleg 

arta și ce reprezintă aceasta 

pentru artistul Cătălin 

Domnițeanu, sunt convinsă că 

aduci un aport sensibil, 

emoțional considerabil în 

lucrările tale, ca fiecare artist 

veritabil. La ce apelezi în 

momentul în care șevaletul – 

masa de lucru, te cheamă la 

amintiri, impresii, anumite trăiri? 

CD: Da, pun multă trăire în 

lucrările mele. Fiecare în parte este o teză, uneori o 

nuvelă, doar că le scriu în gramatica formei și cu 

vocabularul luminii. La planșetă mă duc pentru detalii, 

abia după ce am selectat o serie de artefacte care au de-

a face cu tema pe care am ales-o. Nu sunt niciodată în 
căutare de teme, procesul investigației naturii 

fundamentale a lumii mi le scoate în față, iar eu de 30 de 

ani iau notă. Un exemplu, dacă vrei, sunt paradoxurile 

din filozofie, precum cel al competiției dintre țestoasă și 

Ahile, propus de Parmenide din Eleea. Dezbaterea 

rămâne nelămurită încă, după 2500 de ani. De aici vine 

Cătălin Domnițeanu 
Vitraliu Tradiţional 
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scânteia - asta înseamnă că din două interpretări 

contradictorii ale divizibilității infinite, una dintre ele 

este corectă, iar cealaltă incorectă. Ceea ce mai departe 

înseamnă că interpretarea incorectă persistă și 

continuă să producă efecte culturale. Câte ca ea! 

Paradoxurile există pentru că enunțurile lor sunt 

imprecise, gândesc eu din spatele mesei de lucru. Vom 

găsi rezolvare la dilema infinității, sau la problema 

priorității dintre real, mental și abstract dacă - și numai 

dacă - vom folosi limbajul potrivit. Ei, numai de-ar fi așa 

de simplu! În realitate, pe măsură ce avansăm în 

studierea limbajului, înțelegem cât de echivoc este el. 

Filozofia post-structuralistă a lui Wittgenstein și 

Derrida sugerează că situația vorbirii coerente despre 

lume este incurabilă. Neurologia afirmă și ea că fără 

limbaj nu exista învățare, și că limbajul transportă 

neadecvat (și nescontat) informații despre lumea 

subiectivă - folositoare pentru coeziunea socială, dar 

contaminează descrierea realității obiective. În limbajul 

logicii matematice, teorema incompletitudinii lui Kurt 

Gödel ne demonstrează că nu putem avea certitudini în 

niciun sistem formal. Iar în cel al fizicii, aflăm de o sută 

de ani că nu putem cunoaște nimic cu precizie absolută, 

și nicicum nu putem vorbi despre lucruri de altfel 
simple, cum ar fi simultaneitatea sau proximitatea. 

Toate par să conducă spre ideea unui univers fără 

repere fixe și în continuă transformare. „Nimeni nu 

poate păși în aceeași apă a râului de două ori" - zice 

Heraclit, și eu îl cred. În loc de borne, să punem atunci 

geamanduri. Soluția mea, așadar, la conversația despre 

natura fundamentală a realității este expresia vizuală. 

Face translatorul mai eficient. 

RV: Care consideri că este impactul semnificației 

lucrărilor tale – această tehnică specială – despre care 

am dori să ne spui câte ceva - pentru iubitorii de artă 

cărora te-ai adresat? 

CD: Îmi place mult întrebarea ta. Uite, la capitolul 

tehnic e ceva despre care nu vorbesc suficient de des - 

fragilitatea sticlei. Ea impune o conduită protectoare; în 

preajma sticlei îți ajustezi atitudinea, devii prudent și 

respectuos cu ea. Pentru propria siguranță. În același 

timp, însă,  lucrările mele sunt atractive tactil, lumea nu 

se poate abține să nu le pipăie. Le atinge cu buricul 

degetelor, își plimbă mâna acolo unde transparența sau 

reflexia amăgesc ochiul. Magnetismul ăsta îmbracă bine 

subiectele lucrărilor mele. Referitor la semnificații, 

prima e cea pe care am anticipat-o puțin mai devreme 

când propuneam un limbajul vizual pentru descrierea 

realității. A doua-i credința mea că principiile artistice 

dezvoltate de arta modernă (explorarea hazardului, a 

viselor, a iluziilor optice, a gesturilor automate, a 

generării mecanice), în completare la investigațiile 

artistice anterioare, ne apropie de o imagine mai 

profundă a realității. 

La gândul ăsta se ajunge, observând cum mișcările 

artistice ale modernității se dezvoltă în paralel cu cele 

științifice, ori filozofice. Revoluția Industrială - 

Impresionism. Înțelegerea compoziției luminii - 

Pointilism. Descoperirea radiației X și a relativității 

spațio-temporale - Cubism și Futurism. Psihanaliza - 

Dadaism și Suprarealism. Studiul cristalografiei și 

observarea eficacității „nerezonabile" a matematicii în 

descrierea realității (prin legile fizicii) îl inspiră pe M. C. 

Escher să creeze artă psihedelică. Mai nou, inteligența 

artificială (IA) pare să ne învețe câte ceva despre limbaj, 

morală și conștiință, iar undele acestei tehnologii se 

propagă chiar acum în artă. Am învățat, noi, oamenii, 

foarte multe în ultima perioadă, și științific și artistic. 

Mai e încă loc pentru incursiuni exploratorii, dar gândul 

meu e că deja am cartografiat bine ținuturile astea nou 

descoperite. Suntem pe cale să desenăm o hartă nouă, 

să construim ceva convolutiv din toată explorarea asta. 
La urma urmei, orice investigație conduce fie către o 

nouă descoperire, fie către invalidarea ideii inițiale 

(dacă nu chiar a premiselor). Posibil, facem să fie 

aceasta cea de-a doua semnificație a lucrărilor mele. 

Încă ceva, dacă-mi mai îngădui: lucrările mele au un 

caracter special, ele combină elemente vizuale  care 

amintesc de Evul Mediu (cu încărcătura lui spirituală și 

tradițională), cu știința, un domeniu pe care conștiința 

publică îl percepe în opoziție cu primul. De aceea, am 

obiceiul să fac descrieri ample lucrărilor, ca publicul 

interesat să poată cântări argumentele. Iar cu asta 

putem acum pronunța a treia  semnificație, aceea că 

realitatea obiectivă există, iar aventura înțelegerii ei 

este remarcabilă în toate epocile. 

RV: Cum crezi ca este apreciat demersul tău artistic? 

CD: Știu că lucrările mele impresionează. Încă n-au 

intrat în atenția colecționarilor și a organizațiilor 

artistice repetabile, dar primesc aprecieri de la publicul 

consumator de artă, de la artiști, arhitecți, patroni, și 

chiar de la oameni de știință. Într-un fel sau altul ele 

exprimă surprinderea -  „niciodată până acum", sau 

„pictezi cu sticlă". Mai am trepte de urcat. 

RV: Iți amintești un moment special din cariera ta de 

artist sau din momentul în care ai început sa realizezi că 
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ceea ce creezi are un impact remarcabil asupra 

iubitorului de artă? 

CD: La prima expunere publică într-un spațiu 

artistic, o expoziție din Calgary, unde am fost cu o 

singură lucrare, m-am văzut înconjurat de aparate 

fotografice și de vizitatori care-și sunau prietenii. 

Aceeași lucrare o expusesem anterior la un eveniment 

„Porți deschise" al Observatorului Astronomic Rothney, 

al Universității din Calgary, iar acolo am purtat 

conversații savuroase cu profesori și studenți la 

Astronomie. Câteva luni mai târziu am participat cu o 

altă lucrare la o expoziție a Societății Artiștilor din 

Alberta, într-una dintre cele mai mari biblioteci din 

Calgary, unde organizatorii au instalat un registru al 

vizitatorului lângă lucrarea mea. Mesajele scrise acolo 

de publicul de toate 

vârstele și profesiile 

m-au bucurat 

abundent. Apoi, o 

vreme m-a preocupat 

să-mi înscriu lucrările 

la competiții online și 

am primit premii sau 

am fost acceptat în 
expoziții. Am știut 

devreme, așadar. Însă 

am purtat, și port încă, 

o doză învigorată de 

incertitudine pentru 

că fiecare lucrare este 

un exercițiu nou, cu 

elemente neîncercate. 

În tehnica mea nu pot 

face repetiții – materialele sunt adesea unice, procesele 

sunt unice. Abia când lucrarea este finalizată aflu dacă 

ideile și soluțiile au fost bune. 

RV: Cătălin Domnițeanu, ești un tehnolog, dar și 

artist și, după ce am remarcat lucrările tale, compozițiile 

tale artistice, acea îmbinare și armonizare a metalului 

cu sticla și culoarea, cât de solidă crezi că este legătura 

dintre artă și știință? 

CD: Da, ce bine zici! La mine în suflet ele nu sunt 

nicidecum antagoniste. A fost o vreme când semnătura 

corespondenței mele purta, lângă nume, ambele profesii 

- de artist și de inginer. Înțeleg bine de ce lumea le vede 

incongruente, dar dacă ne aplecăm asupra demarcației 

dintre practic-util și artistic-inutil (inutilitatea fiind 

definiția ei, una dintre ele), o să vedem că: 1 – nu avem 

nicidecum o graniță rezolută între ele, și 2 - cel puțin o 

parte din gesturile pe care le face artistul vin de fapt din, 

și în raport cu unele principii practice precum simetria, 

armonia, structura, sincronismul, echilibrul și altele. 

Dar nu atribui monopolul acestui vocabular domeniului 

practic; el se regăsește manifest și în atelierul tău, de 

exemplu, Rodica. De aceea nu cred că ele sunt domenii 

distincte ci domenii cu interferențe, tranziții și 

corespondențe. La astea să ne uităm. Un balansoar făcut 

de un tâmplar iscusit, sau de un designer industrial, stă 

pe grafic undeva între practic și artistic, și se 

proiectează integral pe ambele coordonate. Nu-i greu să 

vedem legătura dacă luăm un măr Ionatan, de exemplu. 

El asigură aport nutritiv organismului prin vitamine, 

minerale, nutrimente - are o funcție cât se poate de 

practică și suntem 

conștienți de asta. Dar 

despre rotunjimile lui, 

textura culorii, 

netezimea suprafeței, 

greutatea lui în palmă, 

consistența materiei lui, 

aroma, dulceața și 

aciditatea lui vorbim în 
termeni de satisfacție, 

gust, plăcere, savoare, 

care ne apropie de 

trăirile estetice ale artei. 

Mâncăm mere 

dintotdeauna, și ne fac 

bine; ADN-ul nostru a 

înregistrat-o. În modul 

meu mecanicist de a 

privi lumea, îmi vine să cred că este genetica noastră cea 

care ne furnizează predispoziția pentru aprecierea 

artistică. În lucrurile practice găsim siguranță (nevoia 

de certitudine) - punctual și pe termen scurt. Cu această 

secure voi tăia acest copac, care îmi va încălzi locuința 

și îmi va fierbe mâncarea. În lucrurile artistice găsim 

nădejdea anotimpurilor viitoare și între zărim rostul 

existenței. Dar ele vin din aceeași sursă, cea a 

experienței. De aceea perechea „artist și inginer" a fost 

întotdeauna pentru mine mai mult decât compatibilă, o 

găsesc complementară. Într-un timp, însă, am început să 

primesc semnale de confuzie dinspre corespondenții 

mei. Mă puneau să aleg ori – ori, pentru că nu mă pot 

cântări laolaltă. Ce să spun, m-au  învins aici. Am scos 

profesia de inginer. Dacă însă mergi pe website-ul meu, 

Cătălin Domnițeanu 
Sculptură barionică 
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http:// catalindomniteanu.com/ vei găsi două eseuri – 

„O  perspectivă practică" și „Cabaret Voltaire pentru 

ingineri" - unde ofer, din perspectiva experienței de 

inginer mecanic și proiectant, un punct de vedere 

contextualizat exact la subiectul întrebării tale. 

RV: Ce planuri de viitor ai în condițiile actuale, 

pentru promovarea artei tale aici la Montreal,  și 

pretutindeni? 

CD: În februarie voi participa la o expoziție colectivă 

în Vieux-Port, în Montreal. Plănuiesc și o expoziție 

personală. Mi-am mai propus să explorez și domeniul 

lucrărilor publice, mă interesează mult spațiul public. 

Iar în toamna aceasta, prietenul meu Corneliu Roșu, 

împreună cu mine, vom lansa un film documentar 

despre arta mea și despre una dintre lucrările mele de 

suflet. Detaliile vor fi disponibile pe website și pe 

paginile mele sociale. În ce privește lucrările viitoare, 

am pe masa de lucru alte câteva proiecte începute în 

Calgary, și încă un proiect care este în faza de teste. Între 

lucrări, ofer uneori cursuri de vitralii. 

RV: A fost o încântare să conversăm despre arta ta, 

despre emoții, tehnică și culori. Îți doresc succes în tot 

ceea ce tehnica aceasta specială, creațiile tale, te ajută să 

atingi sufletele celor care îți admiră arta. 

CD: Mulțumesc tare mult pentru atenția pe care mi-o 

arăți, dragă Rodica Vinca! Și vă felicit din tot sufletul 

pentru revistă, sunteți un colectiv frumos și vrednic. 

Sunt onorat de invitație. 

 

 

Rodica Vinca 
Artist plastic 

 

Versuri 
Veronica Pavel Lerner 
 

CA DIN NIMIC 

 

și dacă azi e-un timp când încă speri 

din viață numai binele s-aduni 

prietenii ți-i cheamă, cei de ieri 

doar amintește-ți cât au fost de buni 

 

și dacă-n luptă trupul ți-e înfrânt 

tot la prieteni sprijin vei găsi 

chiar de rostirea lor n-are cuvânt 

tu scrie-le în fiecare zi 

 

și dacă răbdător vei aștepta 

răspunsul lor timid, oricât de mic 

va licări în umbra ta o stea 

venită-n ajutor ca din nimic... 

 

 

 

TIMPUL CURGE 

 

te-ntrebi cum curge timpul? la ce bun? 

privește frunza veștedă din pom 

tu crezi că simte vreun atom 

când ofilită pierde vreun lăstun?  

 

și-ntreabă iarba din grădină 

în toamna rece crudă seacă 

aude păsări care pleacă 

sub norii plânși fără lumină?  

 

nu, timpul vieții nu-i niciunde 

nu-l căuta ascuns în umbră 

ci bucura-te chiar de-i sumbră 

cărarea anilor-secunde 

 

învață-te zâmbind să mori 

sub cerul împânzit de raze 
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așa cum florile din vaze 

se sting ofrandă în culori…. 

 

CA ȘI CÂND 

(părinților mei) 

 

atinge-mi versul ca și când 

ai mângâia prin pomi un nor 

culege-mi vorbele pe rând 

tu cel de astăzi cititor 

 

deschide-mi cartea ca și când 

pe fila ei lumină-ar fi 

și-un tremur lung din al meu gând 

către părinți dinspre copii 

 

îi revedeam ieri ca și când 

ar fi trăit și azi mereu 

cu păr albit cu trup plăpând 

încovoiați de pasul greu 

 

acum le scriu lor ca și când 

ar sta de veghe lângă lac 

în umbra frunzelor căzând 
și-al păsărilor care tac 

 

CUM E?  

 

cum e 

când totul-n jur îți pare în zadar 

când te fărâmi 

iar păsările-n frunze de arțar 

tăceri presar’? 

  

cum e 

când rostul retrezirii nu-l mai știi, 

iar gândul tǎu 

e-atât de-ascuns de parcă nici n-ar fi 

în noaptea-zi? 

  

 

cum e 

când strigi rănit spre unicul reper 

din scrisul tǎu 

dar el trimite ȋn eter 

doar nori, nu cer?...  

 

CÂND CEILALȚI SUNT DEPARTE 

 

vântul îți pocnește fața 

respirația ți se întoarce 

ca o mănușă 

pe care n-o mai porți 

 

scrii 

fără sonor 

precum glasul 

 

pisica cerșește mângâierea 

câinele linge stăpânul 

pe tine 

numai vântul 

 

prin masca întoarsă 

îți respiri sacadat 

singurătatea 

 

când ceilalți sunt departe 

 

 

Veronica Pavel Lerner 
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Valoarea terapiei prin literatură 
Corneliu Zeana 
 

Literatura conține considerabila forță intrinsecă a 

cuvântului. Relația dintre psihic și sănătate este 

cunoscută cu mult timp înainte ca vechii romani să 

enunțe lapidarul dicton „Mens sana in corpore sano”. 

Medicii din vremurile străvechi o cunoșteau și o 

foloseau, pentru ca mai târziu, în Grecia Antică, la 

Epidaur, să existe chiar un teatru terapeutic în care se 

jucau piese cu puternică înrâurire asupra psihicului. 

Aristotel a subliniat rolul și influența puternică a 

teatrului, introducând termenul de Catharsis pentru 

defulare. În urmă cu doi ani, în Editura Academiei, a 

apărut MEȘTEȘUGUL DOFTORIEI, o amplă sinteză a 

medicinei practicate în secolul XVI-XVII pe teritoriul 

României de astăzi, tratat îngrijit de Lia Brad Chisacof, 

în care aflăm numeroase referiri la tema prezentei 

lucrări, mai cu seamă la terapia prin psihic și la puterea 

vindecătoare a naturii (principiu hipocratic). 

Lucrarea de față analizează locul biblioterapiei în 

contextul medicinei moderne. Studiile științifice cu baze 

statistice care pot fi încadrate în Medicina Bazată pe 

Dovezi au pornit de la datele furnizate de sistemele de 

asigurări din SUA care stabilesc valoarea poliței de 

asigurare în funcție de numeroși parametri. Rezultă că 

durata estimativă a vieții este proporțională cu numărul 

anilor de studii, astfel încât, contrar unor presupuneri 

nefondate, analfabeții trăiesc mai puțin decât 

persoanele educate. Mai mult, durata vieții se corelează 

pozitiv cu numărul de cărți citite, cu deprinderea 

practicării lecturii. Biblioterapia a atras atenția, iar în 

prezent ne aflăm în fața a unei adevărate avalanșe de 

publicații pe această temă, studiile fiind realizate 

îndeosebi sub egida unor universități din SUA,  dar au 

fost făcute și în Israel, Finlanda, Germania , Franța, Italia 

și alte țări europene. Urmărirea în timp a unor loturi 

comparative de cititori versus necititori aflați mai cu 

seamă la vârstnicii instituționalizați, a arătat că lectura 

are efect benefic asupra duratei de viață, semnificația 

statistică fiind certă. Timpul petrecut în fața ecranului 
televizorului, tot mai preferat în ultima vreme, nu pare 

să aibă rezultate comparabile, poate și pentru faptul că 

emisiunile induc adesea o stare emoțională negativă sau 

cel puțin neliniștitoare. Emisiunile TV Trinitas, Radio 

Romania Cultural  și cele profilate pe ecologie și natură 

sunt însă cu siguranță benefice. 

Românii sunt mari consumatori de televiziune, 

preferând canalele de știri și Can Can, în timp ce se 

citește tot mai puțin, consumul de carte este cel mai 

redus din UE, numeroase librării se închid, bibliotecile 

sunt puțin frecventate, iar numărul semianalfabeților și 

analfabeților funcționali a atins cote îngrijorătoare. 

Sistemul nostru educațional nu încurajează lectura, 

elevii nu dobândesc această deprindere, pe care nu o 

vor relua mai târziu. La noi, durata de viață este mai 

redusă cu peste cinci ani față de media europeană, iar 

desprinderea de carte ar putea fi în parte o explicație. 

La circuitul anual itinerant de Capitală Mondială a Cărții, 

România nu poate aspira. Aici se remarcă în special 

statele din Extremul Orient, care înregistrează și o 

remarcabilă expansiune economică, paralelism deloc 

întâmplător. 

Studii recente arată că lectura poate preveni sau 

întârzia instalarea bolii Alzheimer, flagelul zilelor 

noastre. Spectrul cauzelor de îmbolnăvire și deces s-a 

modificat dramatic în special în ultima jumătate de 

secol în raport cu secolele trecute. Pe primele locuri se 

plasează boala coronariană și hipertensiunea arterială 

primară. Infarctul miocardic, necunoscut la începutul 

secolului trecut, a înregistrat o ascensiune fulminantă. 

Cancerul are o etiologie aparte, legată de poluarea cu 

substanțe cancerigene, în timp ce în cazul bolilor 

cardiovasculare stresul este principala cauză, plasată 

înapoia factorilor de risc (diabet, fumat, dislipidemii 

etc). O incidență și prevalență îngrijorătoare 

înregistrează și depresia, anxietatea, instabilitatea 

emoțională, dar și suicidul. Consumul de anti 

depresoare și anxiolitice a luat proporții uriașe, 

impunând introducerea de reglementări restrictive. 

Depresia și anxietatea generează îmbolnăvire dar au 

mai cu seamă un pronunțat efect agravant al evoluției 

bolilor. Studii recente arată că lectura unor cărți bine 

alese reduce consumul medicamentelor psihotrope, 

spațiază internările în spital, scade consumul de 
medicamente în general,  complicațiile (aritmiile, 

decompensările insuficienței cardiace)  și mortalitatea, 

ca urmare a echilibrării mentale. Scade nivelul de 

catecolamine, cortizol și aldosteron, hormoni de stres. 

Insomnia este diminuată, iar valorile tensiunii arteriale 

scad. Marele clinician William Osler, citea în fiecare 
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seară, la culcare, câteva pagini de proză sau o poezie, 

asupra cărora medita înainte de a adormi. Lectura de la 

sfârșitul zilei alungă grijile și încordările de peste zi. 

Solitudinea este, mai recent, considerată ca un factor de 

risc pentru bolile cardiovasculare (infarct miocardic, 

AVC, HTA) dar se află și în relație cu reducerea speranței 

de viață. În cuplurile familiale armonioase, moartea 

unuia atrage scurtarea duratei de viață a soțului 

supraviețuitor, inclusiv prin moarte subită (dominant 

cardiacă) sau sinucidere, mai cu seamă dacă nu există 

copii. Decesul acestora din urmă poate avea urmări 

catastrofale. Prin lectura unei cărți bune, cititorul îl are 

alături pe autor, iar sentimentul apăsător al singurătății 

se atenuează. Cărțile religioase (Biblia) aduc mari 

beneficii, ca și reculegerea în biserică, dar lumea de azi 

este tot mai secularizată, ceea ce amplifică anxietatea. În 

acest context, valoarea lecturii sporește. 

Andrew  Carnegie a fost un pătimaș propagator al 

ideii imensului beneficiu pe care literatura îl aduce 

societății. Emigrant sărac în 1880 din Scoția, ajunge în 

SUA cel mai bogat american și un everghet de excepție. 

El și-a donat averea  înființând peste 2.000 de biblioteci 

în întreaga lume. 

În SUA, în perioada acestei pandemii COVID, 
indicatorii de depresie în populație au crescut de la 8% 

la circa 30%. Pretutindeni, depresia și anxietatea 

afectează un procent tot mai ridicat din populație, 

îngrijorată și de perspectivele economice ale crizei. 

Nivelul de încredere în viitor și optimismul au scăzut.  

Reechilibrarea psihică prin lectură este superioară 

terapiei medicamentoase. 

Pornind de la datele amintite mai sus, inițiată în 

Scoția, într-o serie de state UE, a apărut o rețea medicală 

prescriitoare și de anumite cărți, alături de 

medicamente. Mai mult, au apărut farmacii specializate 

care acoperă prescripțiile de carte alăturate medicației. 

Totuși biblioterapia nu este ceva nou, cel puțin la 

nivelul marilor spitale și instituțiilor pentru cronici și 

vârstnici. În SUA, încă de la înființarea facultăților de 

medicină, în jurul anului 1800, în fiecare mare spital a 

fost prevăzută și o bibliotecă destinată bolnavilor, 

încadrată cu un bibliotecar specializat. General 

Massachutes Hospital este considerat centrul de 

referință. Caracterul acestor biblioteci era educativ, 

educația sanitară a populației fiind considerată 

prioritară în cadrul sistemului de sănătate publică 

american. Mai târziu s-a adăugat literatura propriu zisă, 

cu autori anume selectați, de exemplu: London și 

Camus, în timp ce britanicii, care au preluat modelul, îi 

preferă pe Cronin sau Douglas. În spațiul est-european 

credem că ar trebui valorizat Cehov. Prescrierea 

individualizată a lecturii este mai importantă și delicată 

decât cea a medicamentelor, reclamă refacerea legăturii 

tradiționale dintre medic și pacient, lucru dificil în cazul 

supra specializării din medicina modernă. Cel mai mare 

beneficiu se înregistrează la bolnavii spitalizați sau 

instituționalizați pentru o perioadă mai lungă. Studii 

comparative efectuate în Israel pe vârstnici 

instituționalizați au demonstrat o creștere importantă a 

speranței de viață în grupele de cititori. 

La noi, primele așezăminte pentru bolnavi au apărut  

pe lângă mânăstiri. Aici, călugării le citeau suferinzilor 

din Biblie, alături de încurajările verbale. Prima 

referință expresă și comentată privind biblioterapia o 

găsim la Bruce Porter, medic englez, care scrie că  în 

marele spital Caliph Al Mansur din Cairo (anul 1276) 

alături de  îngrijirile chirurgicale și medicale, bolnavii cu 

dureri și insomnie beneficiau de meloterapie alături de 

povestitori talentați precum și de lecturi din Coran. 

Ceva mai târziu, tot pentru Egipt, îl putem aminti pe 

John Knittel, cu romanul său El Hakim (Medicul). 

Spitalele pentru psihici din secolele XVIII și XIX 
(Anglia, Germania, Franța, Scoția) erau înzestrate cu 

biblioteci pentru pacienți, iar psihiatrii utilizau 

biblioterapia cu precădere. Elveția (țara sanatoriilor) 

poate fi și ea un exemplu. Recomandăm cu căldura 

Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann dar și o serie de 

autori mai noi, (Max Frisch ș.a.). În SUA, pentru pacienții 

cu probleme psihice, biblioterapia ocupă un loc de 

seamă în programele terapeutice. Încă din ultima parte 

a secolului XIX în spitalele generale și psihiatrice din 

America au apărut cataloage cu cărțile aflate în 

biblioteca clinicilor respective, iar medicii erau special 

instruiți în această formă de terapie, tradiție care 

continuă. Cu privire la eficiența bibliotecilor din spitale, 

aflăm analize  pertinente si extinse în Germania (Ernst 

Schultze, 1907, pe când la noi se răsculau țăranii, sau 

Irene Chromse în 1913). În 1911, în SUA, Edith Jones 

publică rezultatele unui studiu efectuat în nu mai puțin 

de 121 spitale de psihiatrie. Apar asociații profesionale 

ale bibliotecarilor din spitale, care beneficiau și de o 

instrucție curriculară adecvată. Aceste asociații au 

devenit internaționale (IFLA, International Federation 

of Library Associations and Institutions), fiind editate 

ghiduri (îndrumare) pentru bibliotecarii din spitale și 

instituții pentru defavorizați. Bulgaria ocupă un loc 
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onorant în acest cadru internațional (IFLA), spitalele lor 

acordând atenție și acestui aspect al terapiei. La noi, 

foarte recent, Colegiul Medicilor arată interes pentru 

această problemă, dar există și colegii județene (Vâlcea) 

care se arată refractare propunerilor Asociației 

Medicilor Scriitori și Publiciști Români. 

Ca o paranteză, în sistemul penitenciar modern, 

lectura a devenit un procedeu de recuperare socială și 

reechilibrare. Brazilia reduce durata pedepsei cu un 

anumit cuantum pentru fiecare roman citit. La noi, o 

lăudabilă prevedere similară îi  favoriza pe cei care 

scriau cărți, din păcate uneori luată în derâdere de presa 

noastră superficială și zeflemitoare. În închisorile 

politice comuniste, dacă la percheziție se găsea un bont 

de creion, pedepsele erau cumplite. Scrisul însemna 

idee, iar ideile erau interzise, ca și orice contact cu 

exteriorul. Aici „reeducarea” se făcea prin tortură 

urmată uneori de exterminare. Deținuții au creat însă o 

literatură impresionantă, păstrată în memorie. Un 

compozitor, Traian Popescu, a compus chiar și o operă! 

Trauma psihică profundă lăsată de Primul Război 

Mondial a catalizat puternic această formă de terapie 

reechilibrantă, inițial în spitalele terestre și navale 

pentru răniți, orbiți, arși, amputați etc, rapid extinsă și 
în spitalele civile, astfel încât în Marea Britanie, prin 

programele aferente, aproape 4.000 de puncte (inițial 

War Services) au distribuit două milioane de cărți și 

reviste. În Statele Unite, acest „War Service” (serviciu de 

război) a fost organizat în 1917 sub egida Asociației 

Bibliotecilor Americane (ALA). Sistemul a furnizat 

materiale de lectură în 3981 de puncte implicând 

munca a 170 de bibliotecari specializați care coordonau 

și spitalele mici. Succesul înregistrat în toată lumea a 

fost enorm. Pentru prima dată după vremurile de glorie 

ale antichității, s-a realizat pe scară amplă o medicină 

adresată sufletului și, prin acesta, somaticului. S-au 

evidențiat în special Germania, Franța, Marea Britanie, 

Danemarca, Spania, Suedia, Cehoslovacia, Noua 

Zeelandă și Australia. Comitetul International al 

Bibliotecilor spitalelor a ținut prima reuniune la 

Cambridge, în 1930. 

Începând cu 1960, IFLA a redactat  un serial de 

recomandări pentru bibliotecarii din spitale, conținând 

o serie de standarde. Recomandările se extind asupra 

familiilor bolnavilor, vârstnicilor instituționalizați, dar 

și persoanelor încarcerate. 

Cărțile și celelalte materiale (audio, video etc) din 

aceste biblioteci au valoare intrinsecă pentru oricine, 

indiferent de vârstă, sex, status social sau educațional, 

abilități mentale sau fizice. 

În actuala pandemie COVID este imperios necesară 

fondarea unor Centre de Reabilitare a sachelarilor, în 

care biblioterapia ocupă un loc special, mai cu seamă în 

cazul sechelelor neuropsihice. 

Vârstnicii constituie un segment populațional 

prioritar atât prin nevoile lor particulare cât și prin 

creșterea ponderii lor în populația generală. Din datele 

OMS rezultă că dacă în 1955 erau 12 persoane peste 65 

de ani la 100 sub vârsta de 20 de ani, în 2025 vor fi 31, 

însumând 10% din totalul populației. Grupul de peste 

80 de ani (oldest old) înregistrează cea mai amplă 

creștere. Dacă în 1993 ei constituiau 16% din cei trecuți 

de 65 de ani, în deceniile următoare procentul lor va 

atinge 30%. Menținerea vieții active și lectura de carte 

promovează independența existenței vârstnicilor și 

întârzie declinul psiho-neurologic. Altfel, povara 

economică pentru societate va fi considerabilă. 

Investițiile în domeniul pe care-l abordăm în acest 

material sunt economic rentabile. Pe lângă singurătate 

(important factor de risc) vârstnicii au o capacitate de 

activitate fizică și de energie mai redusă, mobilitate 

diminuată, deficite senzoriale, înregistrează un deficit 
de memorie si concentrare. Cei apatici și care refuză 

lectura au o morbiditate și mortalitate net mai ridicate. 

Interesul pentru lectură trebuie încurajat, ca și cel 

pentru diverse activități. Nevoia de asistență psihică 

specializată a crescut considerabil, dar aceasta este 

mult mai costisitoare în raport cu biblioterapia. Cărțile 

facilitează relaxarea, dar încurajează și activitatea fizică, 

spre deosebire de aderența de televizor. OMS insistă 

asupra țintei de îmbătrânire activă („active aging”), 

inclusiv participarea la viața socio-politică activă. 

Un segment populațional care merită atenție 

specială este reprezentat de persoanele cu dizabilități, 

care, potrivit statisticilor ONU, cuprind 7-10% din 

populație, vârstnicii fiind cei mai numeroși. 

În România lectura de carte înregistrează în ultima 

vreme un declin periculos care trebuie combătut. 

Asociația Medicilor Scriitori si Publiciști Români se 

străduiește, prin creații de proză, poezie și teatru, să 

furnizeze o literatură sanogenă, adecvată echilibrului 

psihologic și specifică cerințelor actuale. Dacă 

recunoaștem că stresul este principalul factor de 

inducție a spectrului bolilor actuale, lectura de anumită  

calitate acționează țintit asupra cauzei. Colaborarea cu 

experții din Uniunea Scriitorilor și din CopyRo este 
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deosebit de importantă pentru  selecția și întocmirea 

listelor de cărți care vor înzestra bibliotecile din spitale, 

centrele de îngrijire a bolnavilor cronici, cele pentru 

vârstnici ș.a.m.d. Sperăm că prin această deschidere 

vom contribui la creșterea interesului pentru literatură 

 

CONCLUZII: 

 

1. Trăim vremuri dominate de stres, care, prin cadrul 

psihologic al anxietății și depresiei, se răsfrânge asupra 

îmbolnăvirilor, dominante fiind afecțiunile 

cardiovasculare și neuropsihice. 

2. Degradarea cadrului natural de viețuire, inclusiv 

prin cea indusă de substanțele toxice tot mai răspândite 

și prin despădurire, adaugă acestui stres al vieții 

moderne o componentă biochimică. Salvarea planetei 

devine imperativă. 

3. Redobândirea echilibrului psihic este o țintă 

esențială, iar literatura de calitate reprezintă una din 

cele mai  eficiente și puțin costisitoare metode.  

 

 

 

 

 

Corneliu Zeana 

 

Un cas exemplaire de 
sérendipité 

Jacques Bouchard 
 

Lors du congé universitaire du demi-trimestre 

d’hiver, fin février et début mars 2020, je me trouvais à 

Athènes pour quelques jours. À la sauvette, rencontrer 

des amis et des collègues, rendre une visite de 

courtoisie au Ministère de la Culture, faire le tour des 

librairies et des bouquinistes, se procurer les dernières 

parutions, une dizaine de jours, c’est vite passé ! Puis il 

faut penser repartir pour Montréal, donc rapporter des 

cadeaux aux enfants et aux petits-enfants. D’habitude, 

cédant à la facilité, je me rends au musée Bénaki, au 

centre d’Athènes : il y a une boutique de cadeaux près 

de l’entrée du musée, où l’on peut trouver des jeux ou 

des livres pédagogiques pour enfants, mais aussi des 

albums et des éditions pour adultes.  

Puisque je passais par là, je me précipite dans la 

boutique du musée. Je fais une provision de livres en 

français et, surprise, je m’aperçois que le musée Bénaki 

a publié récemment le catalogue des manuscrits 

conservés à la bibliothèque du musée. Je m’empresse de 

le demander. Hélas! il est épuisé ; mais, vous pouvez le 

télécharger librement. Ce que je fais immédiatement : 

j’ai mon ordinateur portatif dans ma mallette.  

Par déformation professionnelle, je cours à la fin du 

volume, à l’index. Je cherche tout de suite 

« Mavrocordatos », puisque je sais que la bibliothèque 

du musée conserve un grand nombre de documents 

provenant de la collection Kyriazis concernant 

plusieurs générations de la famille Mavrocordatos.  

Ô surprise ! Je constate que la bibliothèque possède 

un manuscrit inédit du voïvode de Moldovalachie 

Nicolas Mavrocordatos (1680-1730), dont j’ai déjà 

publié le roman Les Loisirs de Philothée en 1989 à 

Athènes et à Montréal.1 Je demande ledit manuscrit à la 

bibliothécaire. Elle me connaît grâce à la bibliographie 

sur Mavrocordatos. Elle m’apporte le manuscrit en 

papier, du XVIIIe siècle. Il s’agit d’un poème de 12 

strophes, 48 vers, en forme d’ode. Une copie 

impeccable, sans ratures. Je photographie le manuscrit 

avec mon cellulaire, recto et verso. Pour m’assurer de 

reproduire le texte dans ses moindres détails, je le 

recopie mot à mot sur une page de l’ordinateur. C’était 

le 4 mars 2020. Comment m’expliquer que ce poème 
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soit resté inédit pendant trois siècles ? Personne n’a vu 

ce manuscrit avant moi ? Aucun historien ou philologue 

ne s’est aperçu que ce poème est inédit ? Difficile à 

croire. Or, l’ode de Nicolas Mavrocordatos est rédigée 

dans le dialecte éolo-dorien de la poésie lyrique 

ancienne, le langage de Pindare. La difficulté de lecture 

explique peut-être le fait qu’on l’ait négligé. Je retourne 

au musée Bénaki le lendemain pour m’assurer de la 

ponctuation du texte et pour vérifier s’il n’y a pas de 

filigranes dans le papier. Un cas exemplaire de 

sérendipité ! 

Revenu à Montréal, je suis terrassé par la covid-19 

fin mars. Mon séjour de cinq mois et demi à l’hôpital m’a 

fait oublier le texte de Mavrocordatos. Ce n’est qu’en 

juillet 2021 que j’ai pu retracer les photos du manuscrit 

et leur transcription. Ô joie ! Avec le secours de mon 

collègue et ami helléniste Vaios Liapis, professeur à 

l’Open University of Cyprus, je m’empresse de traduire 

et de commenter ce poème qui chante la gloire 

d’Alexandre l’Exaporrite, père de Nicolas, mais qui 

décrit précisément le désarroi du prince Nicolas, 

conséquemment à sa déposition et à son internement 

en Transylvanie. C’est donc une ode lyrique rédigée 

entre 1716 et 1719. 
Mon article sur « Nicolas Mavrocordatos poète 

lyrique » sera publié dans la Revue des Études Sud-Est 

Européennes de l’Académie Roumaine dans les mois qui 

viennent. Parallèlement, j’ai réalisé une édition de 

poche du premier roman moderne (1719) de la 

littérature néo-hellénique, Les Loisirs de Philothée, en 

grec et en français, à Montréal, en décembre 2021, pour 

commémorer le bicentenaire de la Révolution grecque 

(1821) et pour souligner le cinquantenaire de mon 

enseignement universitaire. Comme dit le proverbe 

latin : « Habent fata sua libelli ».2 Les bouquins ont leur 

propre destin ! 

 

1. Nicolas Mavrocordatos, Les Loisirs de Philothée, 

texte établi, traduit et commenté par Jacques Bouchard, 

Avant-propos de C. Th. Dimaras, Athènes, Association 

pour l’étude des Lumières en Grèce – Montréal, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 1989. 

2. Cf. Nicolae Mavrocordat, Răgazurile lui Filotheos, 

Text, introducere, note și indice : Jacques Bouchard, 

Cuvânt-înainte : K. Th. Dimaras ; Traducere din greacă 

și franceză, note suplimentare și bibliografie : Claudiu 

Sfirschi-Lăudat, București, Omonia, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Bouchard 
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Dimitrie Bolintineanu: „geniul necomparabil al 
României”  (fragment) 

Victor Atanasiu 
 

O splendidă poezie, care se pretează unui 

comentariu minuțios-analitic, este Capul avarilor:  

 

„Prin văile Carpaților 

Misterici, neguroase, 

Trecea capul cazacilor 

Cu garde numeroase. 

 

Zărește lângă-o peșteră 

Dărâmături romane, 

Un templu de-albă marmură 

Al junei daciane. 

 

Iar luna, suflet umbrelor, 

Pe-o neagră stâncă-apare 

Și varsă foc pe fețele 

Columnilor bizare. 

 

În vestibulul templului 

Se văd mai multe stane, 

Cu chipul gvernorilor 

Ai Daciei Traiane. 

 

Dar turma călătorilor 

Văzându-le, hulește, 

Și capul lor, cu furie, 

Descalecă, vorbește: 

 

„Cât mi-or lovi vederile 

Aceste chipuri mute, 

Nu pot să-mpac eu inima-mi 

Cu visele-mi plăcute!” 

 

El zice, trage paloșul 

Spre chipuri, apoi trece, 

Lovește-o stană repede 

Pe sânul ei cel rece. 

 

Atunci în aer stelele 

Cu nori apoși se-ngână, 

Iar stana-nalță repede 

Pe dânsul recea-i mână. 

 

Se mișcă toate stanele, 

Pășesc spăimântătoare, 

Și-n noapte, calcă, sfarâmă, 

Barbarii sub picioare”. 

 

Începutul este solemn-descriptiv, insinuant al unei 

mișcări lente, cu o undă de meticulozitate, mișcare 

foarte potrivită pentru a sugera o năvalnică desfășurare 

epopeică, chiar dacă ea se produce pe un spațiu minim 

(compunerea e o micro epopee, nu rezumată, ci 

comprimată la sânge). Reușita se datorează tocmai 

binecunoscutei inapetențe a lui Bolintineanu când  

vorbea de surprinderea culorii locale a spațiului nord-

dunărean. Neguroase sunt totdeauna diverse forme de 

relief din romanul gotic și din proiecțiile romantismul 

macabru nu și cele din perimetrul mioritic, bineînțeles 

referindu-ne la cele filtrate de producătorii români de 

literatură orală sau scrisă. Altminteri, nimic mai 

neguros decât spațiul românesc transilvan din viziunea 

unui romancier englez, care, mai ales prin intermediul 

cinematografiei, a creat un pseudo și descalificant brand 

național, care are ca sursă de inspirație, un eminent 

domnitor muntean căruia i se dă titlul de noblețe, 

niciodată românesc, de conte i se pun în față terifianții 

la modul operetistic dinți de vampir. Pâcla e terifiantă 

de la sine. Pe când țăranul mioritic vrea să fie îngropat 

într-un pământ primitor, năprasnicele zbateri ale mării 

sunt odihnitoare pentru spiritul eminescian, atunci 

când trupul va reveni de unde a pornit: „Va geme de 

patemi/Al mării aspru cânt./ Ci eu voi fi pământ/ În 

singurătate-mi.” 

Furtuna, formal năprasnică, care îl îneca în clăbucii 

ei pe Hogaș, cu Pisicuța lui cu tot, e mai degrabă 

înveselitoare în homericul ei caricatural. Semnificativ 

este și sexul cabalinei însoțitoare și ajutătoare. Pisicuța 

e varianta grațioasă, diminutivată chiar și prin 

onomastică, de gazon a teribililor armăsari fornăitori și 

mereu cabrați din Iliada. Sadoveanu, la rândul său, era 

atât de îngrozit de năprasnica învolburare de ape de la 

Toance, încât juca table pe când trecea cu pluta pe acolo. 

Așadar, energica manifestare a forțelor naturii  nu era 
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resimțită în niciun fel a fi învăluită în mister, (enigma 

îngrozește), și era perceptibilă / vizibilă pe de-a-ntregul 

(ceața este iarăși dătătoare de angoase: nu știi ce se află 

dincolo de ea). Ce să mai  spunem despre spațiul deal-

vale blagian, unduios, uleios, solar, mângâietor, 

relaxant? 

La Bolintineanu însă, toate elementele din Univers, 

deci și văile Carpaților, sunt misterici, neguroase. Iarăși 

gândul ni se întoarce la terifiantul bubuit de tobe, 

terifiant tocmai fiindcă e în surdină, din primele 

acorduri ale uverturii la Lucia di Lammermoor. 

Donizetti avea o ascendență scoțiană, Bolintineanu 

îmbibă văile Carpaților de pâcla scoțiană, dătătoare de 

clănțănituri de dinți. Versurile din prima strofă, (iar 

acest ritm se va păstra până la un punct), au lentoarea 

crispantă a târârii  unei reptile de dimensiuni 

apocaliptice. Firește, stârnește nedumerire o precizare 

din versul al treilea. Poezia se numește Capul avarilor, 

iar aici se vorbește de „capul cazacilor”. Stupoare! De 

unde până unde? Din cuprinsul compunerii reiese clar 

că e vorba de un popor barbar, reperabil în  epoca 

marilor migrații care au dus la prăbușirea Imperiului 

Roman de Apus. Așadar, fără tăgadă, referirea vizează 

exact pe o căpetenie a acelei etnii de care se vorbește în 
titlu, nicidecum de „capul cazacilor”. Cazacii au fost 

militari care s-au bucurat de  o anumită autonomie în 

cadrul armatei țariste. Ei au fost contemporani cu Petru 

cel Mare, Napoleon, dar și cu Lenin, așadar au ființat la 

mai bine de o mie de ani după ce avarii s-au perindat în 

istorie. Ce legătură să fie între cei care au cucerit întinse 

pământuri pentru o Rusie, care se va înfățișa după atâta 

amar de vreme ca o mare putere, și cutari „vizitatori” ai 

Daciei, din epoca imediat post romană? Detractorii 

zeflemiști ai lui Bolintineanu au pierdut o ocazie 

suculentă de a-l lua în râs, încărcând pagina cu acest 

prilej cu toate epitetele înjositoare și cu cohorte de 

semne de exclamație ori interogație. Sigur, nu se poate 

nega că genialul Bolintineanu, precum atâtea naturi de 

excepție, era uneori și zăpăcit. Se poate totuși admite că 

pe vremea poetului era foarte la modă  atitudinea 

antirusească, pricinuită în bună măsură de multiplele 

necazuri aduse de ocupația țaristă, care a favorizat, 

între altele, îmbogățirea și ascensiunea socială a unor 

lichele de obârșie autohtonă, fapt pe larg descris cu nerv 

de autor în calitate de romancier. Așadar, năucitoarea 

inadvertență poate fi, o afirm cu jumătate de gură, 

expresia nu a năucelii, ci a unei subtilități subversive. În 

sfârșit, formula neadmisă de limba actuală, „garde”, 

sună nimerit în context, strecurând în enunț o 

binevenită picătură de arhaicitate. E hazardat a imputa 

poetului că și aici, ca și peste tot în scrierile sale, roadele 

închipuirii, ale plăsmuirii artistice, sunt bizare. A fi 

bizar, așadar a fi contrar logicii curente, dar și  istoriei 

consemnate în acte, este însăși condiția poeziei elevate. 

Și roadele închipuirii lui Eminescu sunt, stricto sensu,  

bizare, ca și cele ale lui Baudelaire, ca și ale oricărui 

creator liric. Ca să mă folosesc de  apropierea a două 

nume făcută de Gherea, bizare sunt viziunile lui Dante și 

pe deplin în acord cu bunul simț comun banalitățile 

versificatorului ofițer Carol Scrob. Tot un scrob artistic 

sunt și atâtea versificații cuminți, în care se slăvesc de 

pildă eroi ai neamului, utilizându-se informații certe, 

consemnate adesea în manualele de istorie. Inevitabil, și 

aici Bolintineanu nu se poate abține să nu calce cu 

stângul, dar o face în trecere, revenind la sobrietatea 

dinamică ce îi este prielnică. 

Că ar fi fost vorba de un templu dacic, aflat în 

vecinătatea unor ruine romane, e de înțeles, nota 

stridentă, din fericire fugitivă, e legată de referirea la 

„juna daciană“. Pofticiosul bărbat, care a fost 

Bolintineanu, îi joacă un renghi artistului, împingându-l 

să facă o referire, (templu al unei fete tinere, care însă 
nu este o zeiță?!), la nuri fragezi, fie și într-o formă 

pietrificată. Revenind la urmărirea bizareriei ca rezultat 

al imaginației lui Bolintineanu, ea capătă o întrupare tot 

mai consistentă, mai depusă în straturi, ca un straniu 

palimpsest. Guvernatorii Daciei traiane își au statuile 

tocmai la intrarea în templul „junei daciane”. Firește, nu 

acest lucru este în cea mai flagrantă contradicție cu 

logica obișnuită, ci faptul că respectivele „stane” s-ar 

metamorfoza în oamenii vii care au fost cândva, mai 

mult, ar avea în spate neînvinsele legiuni ale Romei, 

(aceasta este sugestia subtextuală), care ar zdrobi, cum 

au făcut-o aievea de nenumărate ori, pe când Orașul 

stăpânea lumea, pe orice dușman care le-ar sta în cale. 

Se poate face o analogie, rămânând  în registrul planului, 

hărăzit a rămâne veșnic  imaginar, cu armata de 

teracotă a împăraților chinezi, ai cărei soldați ar căpăta 

carne și oase, lucrurile nerămânând mai apoi la acest 

stadiu: ei vor porni în iureș la război. Stanele lui 

Bolintineanu se redeșteaptă la viață, ieșind din umbra 

morții, ieșind totodată de sub pecetea anorganicului, 

(piatra), și căpătând calitățile organicului fremătător, 

aidoma acelui grenadier din poezia lui Heine, care se 

vede capabil de a erupe din temnița neființei, a 

mormântului pentru a-l apăra pe Caesarul timpurilor 
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moderne. Dar cine a auzit să existe pe undeva „stane”, 

care au „chipul guvernorilor” Daciei traiane? Totul e 

bizar, dar artisticește e bine că e așa, pentru că astfel s-

a creat cadrul propice unei performanțe artistice. 

S-a spus despre limba lui Bolintineanu că trezește 

nemulțumiri ba chiar „e mai rea decât a lui Heliade”. O 

limbă românească mai rea decât aceea a lui Heliade din 

etapa sa păsăresc- italienizantă nu se poate închipui a fi, 

așa cum nu există salinitate mai mare decât aceea din 

Marea Neagră începând de la o adâncime  de 273 m. 

Odată pentru totdeauna, trebuie clarificate câteva 

aspecte în legătură cu această problemă și o voi face 

analizând limba din Capul avarilor. „Misterici”, „stane” 

sună mai poetic în context decât termenii echivalenți 

din limba de azi. „Misterici” e încărcat de o nuanță în 

plus a enigmaticului în raport cu „misterioși”. „Stane”,de 

asemenea, are darul unei reverberații mai sonore, 

trimițând gândul la acele stane de piatră, purtătoare în 

sine a unui farmec enigmatic, percepute fiind instinctiv 

ca ambasadoare prea încărcate de taine ale unui trecut 

îndepărtat. „Statui”, în schimb, trimite imediat spre un 

limbaj standard, tehnic. Chiar și „junei daciane” sună  

mai nimerit decât „tinerei dace”. Și aceasta nu datorită 

adjectivului. De altfel, și azi, termenul de „jună” e 
utilizat, e drept, mai rar, și nu de puține ori cu o intenție 

discret-ironică, alături de cel de „tânără”, păstrat, și el, 

în limba noastră din aceea din care ea provine, așadar 

din latină. Celălalt termen e de aceeași sorginte, fiind 

însă un neologism. În epoca în care scria Bolintineanu 

oamenii cultivați preferau acest cuvânt, tocmai pentru 

că îl evaluau ca un semn al distincției, întrucât era 

recuperat la noi pe o filieră cărturărească. Cine nu știe 

de „juna copiliță” a lui Alecsandri? Așadar, e vorba de un 

parfum de epocă, poetic prin însăși natura sa, iar, pe de 

altă parte, a pretinde unui scriitor, care și-a compus 

operele cu mai bine de un secol și jumătate în urmă, să 

redacteze în limba de azi, este ca și cum ai vrea ca 

strămoșul îndepărtat, și care a trăit pe uscat, al balenei, 

să fie acomodat cu apa la modul care este cetaceul de 

azi. 

În sfârșit, totul este inteligibil în textul de față, nu ca 

la Heliade din etapa la care m-am referit, când 

necunoscătorul de limbă italiană ar trebui azi, așa cum 

trebuia și în epoca respectivă, să stea cu dicționarul în 

mână pentru a putea pricepe enunțul. Inteligibile sunt 

inclusiv cuvintele, sau formulările, într-adevăr 

inacceptabile acum. Bineînțeles era preferabil să se fi 

scris „Columnelor bizare” în loc de „Columnilor bizare” 

ori „guvernatorilor” în locul „guvernorilor”. În sfârșit 

„vestibulul  templului” este o sintagmă nu doar 

inadecvată, ci chiar stridentă, pentru simplu motiv că 

termenul de vestibul se utilizează în exclusivitate când 

referirea vizează clădirile cu funcționalitate profană. 

Oricum, trecând peste particularitatea că acel „capul” 

are o anume îmbibare epopeică, pe când „căpetenia” e 

un termen uzual, deci banal, („capo” are înțelesul de 

„căpetenie” în italiană, iar Bolintineanu e posibil să fi 

fost influențat de acest fapt), peste lexicul învechit, dar 

a cărui folosire se dovedește profitabilă artistic, peste 

aspectul că la nivelul limbii găsim pe alocuri și câte ceva 

reprobabil, poezia rezistă, ca totdeauna la Bolintineanu 

prin mișcare. Am insistat asupra unor chestiuni pentru 

că, în ceea ce le privește, unii exegeți anteriori, și încă 

dintre cei iluștri, au emis aprecieri eronate, 

împiedicătoare într-o oarecare măsură a perceperii 

juste a valorii poeziei lui Bolintineanu. Mișcarea însă 

acoperă toate cele legate de chestiunile de mai sus, 

aidoma unei ape năvalnice, care târăște implacabil la 

vale, în curgerea ei vijelioasă, mobile de preț, obiecte 

strălucitoare, lemne putrede, gunoaie, animale moarte 

și, câteodată, oameni care, cum spunea Cicero, au trăit 

.Aparatul de filmat sui-generis, pe care îl remarcam a 
funcționa în alte compuneri ale lui Bolintineanu, este 

înlocuit, în strofa a doua din Capul avarilor, de privirea 

scrutătoare, mișcândă de colo-colo a căpeteniei, așa 

cum este totdeauna aceea unui om intrat într-un mediu 

pe care îl percepe, întemeiat, a-i fi ostil, precum „rîul, 

ramul” la Eminescu în Scrisoarea III. Dar nu numai 

elementele înconjurătoare, care aparțin cadrului din 

poemul aici în discuție, sunt ostile, ci și cele cosmice, din 

moment ce luna e „suflet” umbrelor, bineînțeles fiind 

vorba de cele ale defuncților guvernatori ai Daciei 

Traiane. Mai mult, astrul nopții capătă atribute solare, 

cum se vede în strofa a treia, pentru a ilumina din plin 

„columnile”, cu scopul de a vârî groaza în barbari. 

Pentru a deveni însă „suflet umbrelor”,  reîncărcându-le 

astfel cu viață și pentru a avea puterea de a revărsa foc, 

astrul, altfel cu palidă putere de a lumina, se află cu 

necesitate în proxima apropiere a cadrului în cauză, mai 

mult, se creează, cu inanalizabilă subtilitate că el, astrul 

se include cadrului. Aceasta presupune o viteză 

năucitoare, o teleportare, cum am zice noi astăzi a 

reginei nopții, care, astfel, ni se înfățișează a nu fi  

moartă, ca în Melancolie  a lui Eminescu, ci, dimpotrivă, 

vie, halucinant de vie. Deci, iarăși, sugrumatul efect 

estetic este produs de dinamismul  expansiv și 
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omnipotent. Luna își va exercita pe o treaptă mai sus 

încă o funcție analogă cu „râul, ramul” eminescian. Prin 

capacitatea de a ilumina la modul incendiar un obiect în 

plină putere a nopții, luna capătă atributele unei stranii, 

inefabile lanterne. Nu mai puțin, ea își contrazice aici 

propriul specific,  aservindu-se unei  finalități dictate de 

imaginația creatoare a artistului. Luna e pe postul 

„slăvitelor ajutoare” din Iliada. Acelea veneau împotriva 

aheilor și în ajutorul troienilor, astrul nopții vine 

împotriva avarilor și în apărarea reprezentanților 

nobilei noastre ascendențe romane. Pentru a-și 

îndeplini mai abitir menirea, astrul nopții capătă 

atributele celui al zilei, nu mai aruncă undele-i de 

lumină pală, care îmbracă în tonuri cadaverice pe cei vii, 

ci emite jeturi de incandescență solară, dând astfel 

aparență de viață pietrelor, pe care erau sculptate 

chipurile unor decedați. Rostul acestei manevre este de 

a arunca veritabile reflectoare asupra unui cadru. Astfel 

el capătă pentru barbari atributele unui element 

terifiant și provocator totodată. Bolintineanu 

procedează ca de obicei, pentru a ajunge la un efect 

artistic de o intensitate crescândă în trepte, prin 

punctarea unei mișcări din ce în ce mai accelerate. 

Dinamismul se amplifică  deocamdată de la o clipă la 
alta prin aglomerare de verbe. Această particularitate e 

pe deplin vizibilă în strofa a cincea. Următoarele două 

strofe au un efect pregătitor pentru ce va urma, unul de 

respiro, aidoma luărilor de cuvânt ale Babei din poemul 

analizat mai devreme. Acel „visele-mi plăcute” e, fără 

îndoială, rezultatul tabietului nefericit al scriitorului de 

a fi „duios”, (termenul, deși nu l-a utilizat cu referire la 

acest autor, îi plăcea teribil lui N. Iorga), molcom, 

tandru, fără vreo pală de vânt în enunțuri, prin urmare, 

static, ceea ce echivalează în context cu a fi sterp artistic. 

Aceasta pare și mai strident prin asocierea dulcegăriei 

cu imaginea neînduplecatei, crâncenei, sumbrei 

căpetenii a avarilor. Necugetatul gest al „capului” va 

provoca o reacție zdrobitoare. Uvertura acesteia, un 

echivalent minor al sunetului înfundat de tobe din Lucia 

di Lammermoor, este concretizată în acea fuziune a unor 

astre îndepărtate cu norii apoși. Așadar cosmicul, 

printr-o altă componentă a sa, aproape că se afiliază 

cadrului dat, pentru a-i zăpăci pe intrușii, insuportabili 

nu doar pentru „râul, ramul” eminescian ci și pentru 

himerice aglomerări teribile (stelele îngemănate cu 

norii), care dau impresia că sunt cât pe-aci a se catapulta 

asupra acelora. Urmează mișcarea de avalanșă finală, 

antologică, precum aceea din ultimele versuri ale 

poemului Muma lui Ștefan cel Mare. Se poate face aici o 

apropiere de statuia acelui comandor, răpus de Don 

Juan, și care „învie” pentru a curma viața ucigașului. O 

apropiere mai nimerită este însă de imaginea acelor 

bătrâni senatori romani  din Ab Urbe condita, care, doar 

ei, au rămas în cetatea invadată de gali. Văzându-i atât 

de demni și neclintiți, barbarii i-au considerat niște 

statui, până când, lovind un gal pe obraz pe unul din 

acești venerabili, acela l-a izbit cu toiagul. La Titus 

Livius e o aparență de element pietrificat, care va cădea 

victimă, la Bolintineanu e o realitate a acestui element, 

care se va metamorfoza din  anorganic în organic, se va 

deplasa de la condiția de static deplin, supus, prin însăși 

natura sa, pulverizării, aduse de pecinginea timpului,  la 

aceea a unei identități dinamice cu forță de cataclism, 

unul benefic însuși, tocmai fiindcă este un simbol al 

triumfului esenței romane a ființei naționale. 

Emoționantă din acest motiv, micro epopeea pierde 

(parțial) din densitate artistică, întrucât mesajul este 

explicit. Compunerea e surclasată, pe de altă parte, de 

Mihnea și Baba, fiindcă nu găsim un triumf al 

dinamismului de o intensitate a celui de acolo, și aceasta 

deoarece nu se află aici elementele care pot atinge un 

paroxism al mișcării și care ocupă scena acolo: 
himericul, fumegosul, imaterialul. 

 

 
 

Victor Atanasiu 
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Versuri 
Lilian Curevici 
 

DE SFÂNTUL VALENTIN… 

(dedicație-omagiu Doamnei Ortansa Tudor) 

…De Sfântul Valentin, când lumea-i agitată, 

Când inimi se-nfierbântă, când stau perechi la poartă, 

Nu mai rezist, iubite, mă iartă, dacă poți, 

Dar vin, mereu, grăbită, trecând de ale vieții porți… 

 De Sfântul Valentin, de-i iarnă grea afară, 

 De-i vifor, de-s troiene, de dragostea-i amară, 

 De Sfântul Valentin, iubite, vreau să-ți zic - 

 Ne vom vedea în ceruri, căci îngerii prezic… 

Te voi cuprinde iarăși, să-ți simt răsuflul greu, 

Cum inima-ți se zbate fierbinte-n trupul tău, 

Căci îmi lipsești prea mult și poate-n plină zi 

Vom fi din nou alături, prin stele vom pluti… 

 De Sfântul Valentin, o, lume, dragă lume, 

 Te părăsesc în veci, lăsându-ți al meu nume, 

 Mă iartă, te implor, dar greu am obosit…, 

 Condeiul nu m-ascultă, o fi ca… rătăcit. 

E mult prea greu să suferi între Pământ și stele, 

Când ziua și cu noaptea te macină devreme, 

Când inima te cheamă spre un apus de Soare, 

Plecând în altă lume, ce-i veșnică, nu moare… 

Adio, dragi prieteni, mi-ați fost o călăuză, 

În viața-mi, poate dură, dar plină de căldură,  

Rămâneți, toți, în pace și bucuroși de viață, 

De Sfântul Valentin…, primiți a mea…povață.  

OMUL… 

(dedicație-omagiu actorului Alexandru Josu) 

Se naște omul, precum răsare floarea, 

O lume-i curioasă-n așteptări, 

Decenii, zi de zi, privind vâltoarea 

Cum umflă pânza-i vieții printre mări… 

 Tot crește omul, la fel cum crește floarea, 

 Voind lumina Soarelui oricând, 

 Iar de e greu… aprinde lumânarea 

 Și semnul crucii-și face tremurând… 

O floare, de e sumbru întuneric, 

Își plânge soarta-ncet și solitar 
Apleacă trupul său spre somnul veșnic 

Fără de lacrimi și fără de altar… 

 La fel e omul, așa cum e o floare, 

 Îmbată cu mireasma-i trecători, 

 Chiar de e noapte, chiar dacă totul doare 

 Privirea și-o aruncă doar spre nori. 

Se stinge omul, precum se stinge floarea, 

De multe ori fiind neobservat, 

Uitată e și pânza, și vâltoarea, 

De parcă… dânsul n-ar fi existat… 

 

MI-AM ZIS… 

Mi-am zis să nu mai scriu rebel, 

Punându-mi pixul pe hârtie, 

Să fiu un fel de… top-model, 

Dând naștere la poezie… 

 Mi-am zis să fiu cumva… lejer, 

 Indiferent ce-n lume doare, 

 Fără tichet, dar… pasager, - 

 O palmă dată nu omoară… 

În tot ce fac, să plac la toți, - 

O fi la modă și-i mai simplu, 

Ce mai contează, care-s hoți? – 

Pe toate le rezolvă timpul… 

 Mi-am zis să port și ochelari,  

 Chiar dacă-n jur e tot vizibil, 

 Înconjurat de măcelari 

 Să râd, căci tot e admisibil… 

Mi-am zis să nu-mi mai amintesc 

De tinerețea-mi zbuciumată, 

Oricum, n-am vrut să depășesc 

Ce se trăiește-n doar o viață… 

 Mi-am zis să nu-mi mai recunosc 

 Nici plopii din copilărie, 

 Doar pentru simțul omenesc 

 Provoacă numai… alergie. 

Dar, Doamne, - atunci nu aș fi eu, 

Nu vreau, nu pot, nu e posibil, 

Să fiu cu suflet de… ateu 

Când sunt creștin… ireversibil. 
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 Și nu rămâne să-mi trăiesc  

 Atât, cât o să zică Domnul, 

 Să scriu, oricând, doar ce gândesc, 

 Chiar de o fi să supăr… globul… 

 

PÂINEA DE PE MASĂ… 

Doamne, pâinea de pe masă 

Eu din suflet o cinstesc, 

E ca Soarele, frumoasă, 

E ca îngerul ceresc. 

 Doamne, pâinea de pe masă 

 Ostenită-i prin sudoare, 

 De la plug și de la coasă 

 Pân-la coacerea-n cuptoare. 

Doamne, crește pâinea bună, 

Dă-le-o tuturor fărâmă 

La o masă când s-adună, 

Toți venit-am din țărână… 

 Sfântă-i pâinea de pe masă, 

 Plămădită-n lacrimi grele, 

 Pentru cei plecați de-acasă, 

 Lăsând mamele-n durere… 

Doamne, iartă-ne plecarea, 

Căci greșiți suntem cu toții, 
Trecem rar să vedem valea 

Luminată-n miezul nopții… 

 Doamne, lasă-ne durerea, 

 Că-i a noastră, pe dreptate, 

 Ea ne este mângâierea, 

 E și soră, e și frate… 

Doamne, crește pâinea bună, 

Dă-le-o tuturor fărâmă, 

La o masă, când s-adună, 

Toți pleca-vom… în țărână… 

 

VISUL… 

La umbra cerului cu stele, 

Fiind copil, cutreieram, 

Poteci, cu…matematici grele, 

Căci număram și… număram. 

 Descopeream tot noi Balene, 

 O Ursă Mare, mai pitică, 

 Visam s-ajung la Andromede, 

 Păcat, statura-mi era… mică. 

Urcam în nucul de la poartă 

Cu gândul bun s-ajung mai sus, 

Aș sta și azi, ca altădată, 

Copilăria-mi nu s-a dus… 

 Visam frumos, în zbor, spre Soare, 

 Privind la Terra-ngrijorat, 

 Să mai revin, vreodată, Doamne, 

 În mahalaua mea, în sat. 

Trăgeam adânc aerul proaspăt 

Și mă vedeam deja prin stele, 

Voiam să fug, cât mai departe, 

Să nu mai știu de zile grele… 

Și, uite, când să prind cea astră 

Prin visul meu copilăresc, 

Un zgomot greu, de pe fereastră, 

Îmi aminti… să mă… trezesc. 

 Mai stă și azi, afurisitul, 

 Zic, ceasul, hoțul meu de stele, 

 De nu suna – cu siguranță 

 Mă tot plimbam la braț cu ele… 

Stau azi la fel, în așteptare, 

Să-mi vină visul cel duios, 
Cu galaxii și astre rare, 

O, Doamne, fii…mărinimos!!! 

 

 

Lilian Curevici  
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Dragostea pentru aproapele și România Felix 
Doina Dobrița Bîlea 
 

„Uioara felix”, care ne trimite cu gândul la Dacia 

Felix, provincia romană a dacilor din timpul lui Traian și 

până la retragerea împăratului Aurelian, este o 

încântătoare carte de versuri a Emiliei Poenaru 

Moldovan, apărută în anul 2020 la Editura Colorama din 

Cluj-Napoca. Uioara de Sus, un cartier al orașului natal 

al poetei, Ocna Mureș, este o așezare foarte veche, 

marele depozit arheologic de aici, datând din perioada 

hallstattiană (1150-350 î.Ch.) a epocii fierului. În acest 

spațiu încărcat de istorie se află și Castelul Teleki (care 

apare și pe prima copertă a 

cărții), ajuns azi o ruină, construit 

pentru apărarea minelor de sare 

și amintit pentru prima dată în 

documente în anul 1290 sub 

denumirea de Novum Castrum 

(Castelul Nou), ceea ce înseamnă 

că acolo a existat o clădire 

impunătoare anterioară acelei 

construcții. În lumina acestui 

cadru străvechi, de poveste, s-a 

deschis inflorescența 

rememorărilor afective ce dau 

substanță cărții de față.  

 

Volum de versuri dedicat 

„părinților și fraților mei”, 

„Uioara felix” conține în mare 

parte povestea unei copilării 

senine, cu personaje dragi 

păstrate până azi în depozitele 

intimității sufletești ale poetei, cu 

siluete evanescente și profiluri 

care au jucat un rol mai mic sau 

mai mare la un moment dat în viața protagonistei. Este 

povestea unui teritoriu sufletesc păstrat intact, plin de 

candoare și lumină, din care nu lipsesc totuși 

vicisitudinile, dramele inerente vieții omului sau care au 
depins de rostogolirea nu întotdeauna fastă a timpului 

istoric. Este remarcabil faptul că Emilia Poenaru 

Moldovan ține la păstrarea candorii, a curățeniei acestei 

lumi a copilăriei pe care o rememorează și mai ales că 

știe cum s-o facă, țesându-și poezia din amintirile 

neîntinate de vreme și de lumea descoperită ulterior, ci 

numai așa cum a trăit și înțeles întâmplările/ stările sale 

de spirit copilul de altădată. Pledează astfel într-una 

dintre poeziile sale: „Amintirile se derulează în toate 

serile,/ e ca o datorie a fiecăruia dintre noi/ să aducem 

în prezent ceva din copilăria noastră” (Vacanță la 

Uioara) 

Portretele – al mamei, al tatălui, al Sorei-călugărițe, 

al Luizei, al ceasornicarului Otto Trasser devenit la 

pensie profesor de germană – sunt tablouri ce refac 

lumea acelei vremi, figurile dominante fiind așezate în 

niște contexte istorice, sociale, 

politice, economice, culturale, 

naționale și internaționale așa 

cum au fost ele percepute de 

copila de atunci, adultul de astăzi 

intervenind rareori și numai 

pentru a doza intensitatea 

amărăciunii prezente astfel încât, 

să nu perturbe echilibrul 

trecutului trăit sub bolta unei 

însoriri aparent ireproșabile.   

Emilia Poenaru Moldovan 

așază lângă suavitatea fizică a 

mamei o suavitate morală, 

manifestată în mai multe moduri, 

conturându-se un complex de 

calități căruia putem să-i 

spunem, simplu, omenie: îi învață 

„limba română pe cei de pe 

ambele/ maluri ale Mureșului”, 

plânge „când a murit unul 

Chenedi care nici măcar/ nu era 

de pe la noi”, repetă lecțiile „cu 

tatăl lui Arthur/ care era director 

de fabrică și trebuia – așa au zis cei de sus - / să aibă 

măcar opt clase”, crește cinci copii etc. Tata a fost 

zămislit de „bunicii mei care s-au iubit” „de bucuria 

Unirii”, așa că sentimentele patriotice i-au fost mereu 
tovarășe de drum; omenia îl caracterizează și pe el, 

dovadă stând salvarea unei fete din apele râului în ciuda 

faptului că purta ceasul „de aur” la mână, un obiect ce 

dădea întregii familii „un sentiment/ foarte plăcut de 

bogătași”. Sora tatălui, călugăriță, are o înrâurire 

puternică asupra copilei care, iubind sportul, visează să 
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ajungă o „călugăriță-sportivă” sau o fascinează faptul că 

aceasta vorbește cu „pruncul unei femei frumoase/ din 

tabloul de la capul patului”. Luiza o impresionează prin 

felul ei de a fi, cu „gura într-o parte”, de a se purta „tot ca 

stăpâna domeniului” după ce ajunsese chiriașă în 

propria casă, prin ura ei împotriva lui Dumnezeu sau 

prin sicriul pregătit deja în podul casei. Vecina Malvina, 

moartă, devine „ceva nemaivăzut”, în timp ce 

„Sparienoapte”, soțul ei, își va desluși în sfârșit fața 

umană în fața copiilor. 

Adolescența aduce cu sine înțelegerea unor lucruri 

care până atunci n-o atinseseră pe copila de altădată și 

echilibrul anterior pare să se rupă. Spațiul de dinainte 

se transformă, primind semnificațiile urâte ale unei 

societăți ce i se descoperă încetul cu încetul. Și totuși, 

evocarea acestei perioade poartă încă amprenta 

bonomiei poetei, a echilibrului său interior, a puterii 

sale de a învălui totul în perdeaua de lumină, 

creștinească, a iertării, reușind să sublimeze, precum 

Arghezi „florile de mucigai”, aspecte 

negative/grave/revoltătoare precum: nedreptățile 

„celulei de partid”, trecerea implacabilă a timpului spre 

moarte sau trecerea lui fără să modifice nimic în mod 

esențial și bun pentru oameni, viața ca un simplu joc, cu 
același final – moartea, mimarea unei agore literare 

pentru că marii poeți stau de fapt, ascunși (de către 

semeni) odată cu poeziile lor prin rafturi nevăzute și 

nevizitate. Tonalitatea strigătului de revoltă al poetei în 

poemul Un 13 noiembrie însorit în Cetate rămâne în 

același registru blând și domol, dar câtă durere ascunde: 

„Unde aveți cărți de poezie? Nu se vinde poezia.”/ […]// 

Acolo, pe ultimul raft stăteau poeții/ înghesuiți unul în 

altul, siliți să conviețuiască/ despărțiți doar de fragile 

ziduri de carton,/ pelicule înecăcioase de praf și 

stilemele lor sofisticate”. Eliberarea poeților din 

întunericul nepoeziei cu care a fost înșelată lumea 

românească actuală de către forțe nefaste mai mult sau 

mai puțin cunoscute – iată misiunea cu care Emilia 

Poenaru Moldovan se înfățișează în fața judecății 

noastre ca un avocat al apărării nu doar a poeziei, ci al 

neamului întreg românesc. Este o misiune culturală 

națională grea în condițiile în care poetul pe care îl 

apără este aproape epuizat și se întreabă dezorientat în 

propria lui patrie: „ce țară e? am un lapsus acum, de 

atâta stat/ în întuneric și înghesuială/ […]/ încerc să mă 

concentrez”. Soluția apărătoarei poeților este, poate nu 

cu totul surprinzător, „dragostea pentru aproapele”. 

Căci un neam fericit – iar fericirea e invocată încă din 

titlu, ca un țel de atins pe parcursul acestei călătorii 

livrești dinspre candoarea și gracilitatea copilăriei spre 

un prezent al existențelor aliniate și anonimizate, 

Uioara fiind până la urmă, doar un pretext geografic 

pentru  România toată – nu mai poate supraviețui fără 

cultură, fără emoțiile și elevările spirituale pe care le 

generează arta, așa cum nu poate supraviețui fără să-și 

cunoască istoria, trecutul. Ceea ce trebuie să ne rămână, 

poate, mai pregnant în cuget la sfârșitul lecturii 

volumului „Uioara felix” și să ne pună pe gânduri este 

chiar dezideratul poetei, deloc greu de deslușit: o 

România Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doina Dobrița Bîlea 
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Opinca românească înfiptă sus, deasupra 
steagului unguresc, pe parlamentul din 
Budapesta, în august 1919 

Angela Faina 
 

Acest gest simbolic, prilejuit de VICTORIA ARMATEI 

ROMÂNE asupra Armatei Ungariei în anul 1919, după 

intrarea ostașilor români în Budapesta, capitala 

Ungariei, este un fapt adevărat. Gestul este semnificativ, 

este un gest de patriotism care subliniază o mare reușită 

militară.  Exprimată clar și plenar, la 1 Decembrie 1918, 

dorința de întregire teritorială a țării și unirea 

transilvănenilor cu frații lor din Regatul României, era 

fierbinte atât în rândul populației, cât și în rândurile 

armatei noastre, însă Ungaria se împotrivea actului 

Marii Uniri de la Alba Iulia, voind să mențină 

Transilvania în granițele statului ungar, sub controlul ei. 

La finele anului 1918, în Europa Centrală, se 

destrămase Imperiul bicefal Austro Ungar, sub care 

gemeau până atunci națiunile subjugate, iar Ungaria 

(până atunci monarhie, cu împăratul de la Viena ca rege 

al său) se proclamase republică, la fel ca Austria. 

Republica ungară a devenit însă repede „roșie”, adică 

bolșevică, sub conducerea evreului Béla Kun (fost 

Cohen sau Kohn), care a deținut efectiv puterea între 

21-martie și 2 august 1919, adică 133 de zile. Cu 

sprijinul lui Lenin, el a încercat extinderea 

comunismului în țările Europei Centrale și refacerea 

Ungariei Mari. În aprilie 1919, Béla Kun a sprijinit 

mișcările anarhiste de la Viena, a atacat Cehoslovacia și 

Transilvania și a plănuit să unească Ungaria cu Rusia 

Sovietică. Pentru România, se plănuia sovietizarea ei 

prin eliminarea monarhiei și chiar uciderea regelui 

Ferdinand. Acest plan a fost dejucat cu abilitate de 

România. 

Această perioadă, marcată de schimbările militare, 

politice și sociale care au culminat cu destrămarea și 

prăbușirea Imperiului Austro-Ungar a fost deosebit de 

dificilă în toate țările Europei Centrale.  

În Transilvania, politica ungurească își propusese să 

elimine pe toți patrioții ce participaseră la Actul Unirii 

de la Alba Iulia, mai ales pe intelectualii români, preoți, 

dascăli, etc. S-au produs nenumărate crime, violențe, 

acte de teroare asupra românilor transilvăneni, cu 

scopul de a-i intimida, de a elimina spiritul curentului 

unionist cu țara mamă, România. Actele barbare și 

traumatizante, sălbăticiile săvârșite asupra populației 

românești din Transilvania, de către bandele bolșevice 

ale ungurilor și secuilor, după sfârșitul primului război 

mondial, chiar și după proclamarea Unirii de la 1 

Decembrie 1918, erau curente, la ordinea zilei. Mii de 

cazuri au fost înregistrate, iar lista atrocităților este 

lungă. Ele erau sprijinite de Guvernul lui Béla Kun, 

instalat la Budapesta, cu sprijinul lui Lenin, care visa o 

Europă comunistă. În Transilvania, se crease o stare 

alarmantă și gravă care nu mai putea fi controlată, și ale 

cărei victime erau românii. Situația populației 

românești era disperată. În haosul creat, ei nu erau 

apărați de către instituțiile ungurești din Transilvania. 

Singura lor speranță, era sosirea Armatei Române care 

să-i dezrobească. 

Pacea de după război, încă nu fusese semnată, deși 

marea conflagrație mondială, a luat sfârșit de câteva 

luni. Încă nu se stabiliseră liniile de frontieră definitivă 

ale statelor, după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar, 

de la la 11 noiembrie 1918  Inițial și provizoriu, linia de 

demarcație a fost fixată de către Antanta pe linia râului 

Mureș, iar deciziile ulterioare ale Antantei, au hotărât să 

fie mutată, succesiv, tot mai spre vest. Situația de criză 

acută, politică, socială, economică, ce se crease în 

Transilvania, a determinat Guvernul de la București să 

ceară urgent Alianței Antantei din care făceam parte, 

permisiunea de a înainta dincolo de râul Mureș și de a 

elibera întreg Ardealul de sub jugul străin. Ca urmare a 

situației excepționale din Transilvania, Ionel Brătianu, 

Guvernul, Regele Ferdinand și Marele Stat Major al 

Armatei Române, susțineau ideea că dușmanul trebuie 

înfrânt complet și irevocabil, iar bolșevismul ungar 

strivit până la dispariție. 

De comun acord cu guvernul, Regele Ferdinand a 

decis respingerea agresorului și înaintarea trupelor 

române până la hotarul stabilit prin Convenția cu 

Antanta din august 1916; dar trupele ungurești au 

atacat din nou. De această dată, s-a hotărât o ripostă 

decisivă, care a dus până la urmă, la alungarea din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austro-Ungar
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Transilvania, a bandelor armate ungurești, sprijinite de 

la Budapesta. 

Primind ordinul de înaintare, Armata Română a 

răspuns cu hotărâre atacului trupelor comuniste 

ungurești, asupra Ardealului, din martie 1919. În 

ofensiva sa puternică, ea a eliberat o mare parte din 

teritoriul Transilvaniei, punând capăt suferințelor, 

crimelor și jafurilor bandelor armate ungurești, care nu 

acceptaseră înfrângerea Ungariei, din primul război 

mondial. Românii transilvăneni au primit Armata 

Regatului României fericiți, cu urale, flori și lacrimi de 

bucurie, și au onorat-o cu cele mai alese sentimente și 

fapte, dându-i ajutor concret, în toate ocaziile. 

După eliberarea ultimelor orașe din vestul 

Transilvaniei, în aprilie 1919, linia de front pe care se 

situa la 1 mai 1919 Armata Română, se afla pe râul Tisa, 

unde s-a oprit, așteptând noi ordine. Regele Ferdinand 

și Regina Maria, au sosit să încurajeze ostașii noștri, 

asistând în ziua de 30 iulie 1919, la trecea spre vest a 

râului Tisa, de către trupele române, în dreptul satului 

Tiszabő. Regina Maria nota în jurnalul său: „Toți erau 

atât de plini de elan! ...se bucurau că trec Tisa ca să-i 

alunge pe bolșevici; ei doreau să ajungă la Budapesta.”-

(istorie-pe-scurt.ro) 
Generalul Marcel Olteanu, era unul din bravii 

comandanți români, care a participat la victorioasele 

asalturi ale Armatei Române asupra inamicului. Tot el 

este cel care ne relatează despre povestea opincii. 
 

 

Generalul Marcel Olteanu (dreapta, cu cas-
chetă) și Generalul Traian Moșoiu (stânga), la 
trecerea peste Tisa a bravilor ostași ai Arma-
tei Române, la 1 mai 1919, pe un pod de 
pontoane construit de geniștii armatei noas-
tre 

Deoarece Europa era alarmată de posibilitatea ca 

bolșevismul instalat în Ungaria, să se extindă și să fie 

sprijinit și de alte state, Armata Română a primit ordin 

din partea Antantei, de a continua ofensiva spre vest, 

dincolo de Tisa. Scopul era clar: eliminarea clicii ce voia 

să consolideze în centrul Europei, un guvern comunist, 

sprijinit de ruși. Ofensiva românească a fost extrem de 

energică. Pe 2 august 1919, Bela Kun, liderul Ungariei a 

fugit în Austria și apoi în Rusia Sovietică. Toate trupele 

române care luptau în Ungaria, erau sub comanda 

generalului Gheorghe Mărdărescu. Cu sacrificii mari, 

prin lupte pe viață și pe moarte, românii au ajuns până 

la marginea capitalei Ungariei, Budapesta. 
 

 

Solie ungurească. Soldații se predau în fața 
Armatei Române. Imagine luată de pe 
https://r3media.ro/calendarul-zilei-4-august-1919-
cucerirea-budapestei-de-catre-armata-romana 

Actele oficiale vor recunoaște ziua de 4 august 1919 

ca dată a ocupării Budapestei. A fost singura capitală 

inamică ocupată de un stat din Antanta, prin acțiune 

militară directă, în cursul, sau ca urmare a primului 

război mondial. Armata Română a intrat în oraș, fără a 

produce nici un fel de pagube materiale sau umane, 

dimpotrivă: militarii noștri s-au comportat în mod 

exemplar, cu un profund spirit umanitar, asigurând 

liniștea și securitatea populației traumatizate, 

înspăimântate de consecințele dezastruoase de după 

instalarea guvernului bolșevic. Militarii români au oferit 

deseori hrană populației înfometate. 

Generalul Marcel Olteanu, a fost numit guvernatorul 

Budapestei în perioada în care Armata Română a 

staționat în capitala Ungariei, pentru ca aceasta să-și 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/cum-a-cucerit-armata-romana-budapesta-in-1919/
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reia cursul normal social, politic, economic, protejând 

populația civilă. 

Regimul comunist a fost înlăturat, spre liniștea 

statelor Europei. Începând cu 14 noiembrie 1919, 

Armata Română a părăsit Budapesta în etape, până în 

martie 2020, care a rămas sub conducerea armatei 

naționale ungare. La 16 noiembrie 1919, Horthy Miklós 

a intrat în Budapesta, iar în martie 1920, acesta avea să 

fie proclamat de parlament, regent al Regatului 

Ungariei. La 25 februarie 1920, Armata Română s-a 

retras de pe întreg teritoriul Ungariei. 

În acest interval de timp, când în Budapesta, Armata 

Română menținea ordinea, s-a petrecut acest fapt real:  

opinca românească a fluturat în văzul tuturor, deasupra 

steagului unguresc, sus, pe Parlamentul din capitală. Ca 

un simbol al victoriei și al intrării trupelor românești în 

Budapesta, mucalitul sergent Iordan, a pus din proprie 

inițiativă o opincă românească pe port-drapelul 

Parlamentului Ungar, pentru a sublinia prezența 

armatei românești, învingătoare. Acest episod a fost 

descris în capitolul „Cum au pus românii opinca pe 

Parlamentul de la Budapesta !”, din cartea generalului 

Marcel Olteanu, „Huzarul negru” din 1926. 

Va urma 

Surse : Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru 

desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei – și alte 

mărturii, Editura Marist, 2010; ioncoja.ro/centenarul-

opincii, cersipamant 

romanesc.wordpress.com/ Miron Manega, enciclopedia 

romaniei.ro, Arhivele Nationale, Ziaristi Online, harlau625. 

wordpress.com, wikipedia.org, mesageruldecovasna.com, 

etc. 

 

Angela Faina 
 

 

Oglinda gândului și a sufletului 
Elena Buică 
 

Reflecții despre gândurile și sentimentele ascunse 
prin cine știe ce tainițe ale sinelui nostru le trăim în 
mare parte a timpului. Uneori nu le chemăm, dar ele vin 
de la sine și ne trezim cu capul plin de gânduri foarte 
diferite. 

Fiecare om încearcă mereu să găsească linia cea mai 
potrivită în acest univers de gânduri atât de felurite: 
simple sau complexe  clare  sau confuze, fulgerări de 
gânduri sau gânduri stăruitoare, scoase la suprafață sau 
ascunse, gânduri izvorâte din diferite surse, despre 
viață și moarte, despre comportamentul semenilor 
noștri, despre religie, sex, fericire, durere, o listă 
nesfârșită. Tot ce facem sau nu reușim să facem, toate 
sunt rezultatele gândirii noastre. 

Nu e ușor să găsim cea mai bună linie de 
comportament, fiindcă adesea există o neconcordanță 
între ceea ce lăsăm să apară la suprafață și ceea ce 

rămâne ascuns în interiorul nostru, acele neîmpliniri pe 
care le trăim cu năduf în deplină tăcere. De multe ori ne 
vine greu să ne uităm cu toată sinceritatea în propria 
noastră oglindă. Refuzăm să admitem adevărul, în cazul 
că îl conștientizăm și îl înlocuim cu o altă fațetă care ne 
convine mai mult, precum pisica din imaginea 
cunoscută în care ea se vede leu privindu-se-n oglindă. 

Nu există ființă omenească să nu recurgă la 
asemenea substituiri, numai că acestea sunt distribuite 
în diferite grade. Fiecare om își construiește un anume 
contur al identității și își prefigurează propriul său 
comportament în societate și tinde să ajungă acolo, dar 
dorința poate să o ia înainte de a-și atinge acest țel. 

Nu de puține ori, ne folosim de autosugestie pentru a 
ne situa pe acel podium spre care aspirăm. Au dreptate 
specialiștii în domeniu care afirmă că această 
autosugestie nu e gândul nostru, ci este glasul celor din 
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jur care așteaptă de la noi o anumită ținută. Preferăm să 
arătăm altă față, deoarece nu putem să ne asumăm în 
totalitate responsabilitatea pentru cine suntem cu 
adevărat. Ne temem că putem fi judecați, că putem 
pierde stima celor care așteaptă de la noi altceva. E o 
eternă tăinuire fără sens a unei alte tăinuiri. 

Oamenii puternici și echilibrați nu se tem să se 
confrunte cu adevărul și pentru ținuta lor să îmbrace 
haina potrivită. Pentru asta, ne trebuie curaj și 
încredere în sine și, adoptând această linie, devenim și 
mai puternici și mai siguri pe noi înșine. Cei slabi rămân 
cu masca falsă pe față și pe sinele lor, dar și departe de 
a fi mulțumiți de felul cum se desfășoară viața lor și nu 
de puține ori ajung la depresie sau la acele aspecte ale 
vieții la care nu mai găsesc soluții pentru rezolvare, 
împotmolindu-se în rețeaua necazurilor. 

Făcând o cale întoarsă pe drumul evoluției vieții 
mele, am ajuns în perioada adolescenței când trăiam 
înfiorată descoperirea propriei mele existente și mai 
apoi, la anii tinereții când făceam efort să-mi 
construiesc personalitatea, etape de viață când îmi 
doream cu ardoare ca, de-a lungul vieții, să am curajul 
să îmi dau toate măștile jos, să mă dezbrac de toate 
veșmintele false și nefolositoare, să las să strălucească 
ceea ce sunt eu, cea adevărată. Doream să fiu cât mai 
aproape de perfecțiune, îmi luasem model moral pe 
Eminescu. 

Dar cum perfecțiunea nu există, ea fiind doar un 
concept al zilelor noastre, peste ani, mi-a fost dat, mai 
mult decât credeam, să nu-mi respect crezul propus și 
pisicuța din oglindă să fiu chiar eu. Sunt și trăsături 
ascunse ale firii noastre pământene, de care nu avem 
habar și pentru care nu suntem bine pregătiți să le 
înfruntăm. Spre finalul vieții, totuși mă simt mulțumită 
că și la acești ani încă mă întorc cu fața la lumina din anii 
tinereții pe care o mai zăresc încă. Am învățat să zic mai 

repede un stop gândurilor mele nepotrivite cu 
realitatea.   Totdeauna m-a stăpânit gândul că atunci 
când ne purtăm natural, conform cu legile naturii, fără 
ascunzișuri, nu putem fi luați prin surprindere. Am 
crezut cu tărie că dăm dovadă de o cunoaștere 
superioară atunci când înțelegem că tot ceea ce ni se 
întâmplă este natural și firesc. De aceea, trebuie să 
facem efortul de a învăța să ne vedem așa cum suntem, 
să conștientizăm și să acceptăm. 

Reușita depinde de puterea autocontrolului nostru, 
acea capacitate umană prin care ne putem comporta 
firesc și în fața succesului, și în fața eșecului și putem să 
păstrăm măsura și la supărare și la bucurie. Cu alte 
cuvinte, autocontrolul înseamnă stăpânire de sine, 
fermitate și calm și nu trebuie să-l confundăm cu 
rigiditatea. Dacă stăpânirea de sine nu este însoțită de 
bunăvoință, de fermitate și de calm, rezultatele nu pot fi 
după așteptări. 

 

 

Elena Buică 
 

 

Cine a îndrăjit străinii… 
Boris Guzun 
 

- Guzun, eu nu am compunerea ta,  ̓ce n-ai scris-o? 
m-a întrebat învățătorul de limba moldovenească Vasile 
Antonovici, anii cincizeci una mie nouă sute. 

- Nu, nu am scris, răspund eu cu o mimică vinovată, 
făcând cercuri cu degetul pe bancă. 

- Cum așa, tu ai nota cinci (maximală) la scris, stai jos, 
așază-te!  De ce nu ai scris? 

- Tata mă povățuiește să nu mințesc, să fiu cinstit, 
da... opera literară „Nouăsprezece mămăligi” e 
minciunoasă, nu conține adevărul. 

- Cum adică? ridică vocea învățătorul. 
- Păi, așa! Nu e de crezut ca un țăran, care avea la 

sufletul său pe fundul sacului ceva faină de păpușoi să 
gătească nouăsprezece mămăligi să-i ospăteze pe 
ostașii roșii, fie ei și eliberatori. Că sosise primăvara 
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devreme, până la roada nouă ce să mănânce el, țăranul? 
Ehe-e-i, nu-i de crezut! În casa este un ceaun pentru 
mămăligă, până gătește a nouăsprezecea, celelalte se fac 
bocnă! Mămăliga se mănâncă caldă, mai trebuie și 
friptura și brânza. Le-a avut țăranul? 

- Mintui-o, doi la scris! s-a răstit Vasile Antonovici. 
Dar a făcut-o așa, de paradă.  

Așteptam în zilele următoare sa fiu examinat cu 
partinitate dar nu mi s-a dat atenție. Nici nota doi nu a 
fost trecută în catalog. 

- Se știa, se vorbea pe îndosite cum că dumnealui, 
înainte de a veni „eliberatorii” ca și alți mii de 
intelectuali, să nu înfunde Siberia Sovietică, sau retras 
peste Prut, iar când și acolo s-a instalat socialismul a 
revenit acasă unde ne preda româna în moldovenește. 

Și cum era programat de administrația sovietică, 
ne-a obligat pe noi, elevii, lucru pentru acasă, să citim și 
să facem compunere pe „opera literară” Nouăsprezece 
mămăligi. Conținutul acestei „opere literare” este cum 
că norodul moldovenesc a întâlnit cu mare dragoste 
Armata Roșie, mai zisă și „Eliberatoare”, atât de mare că 
un țăran a jertfit ultima boaghe, ultimul strop de făină 
de porumb, a gătit nouăsprezece mămăligi și a întâlnit 
și ospătat soldații „eliberator”. 

Adevărul era însă altul. În satul meu Chițcanii Vechi 
și satul vizavi peste Răuț, Negureni județul Orhei, am 
văzut, am auzit cum sătenii închideau porțile, încuiau 
ușile când pe drum mergeau coloane de ostași roșii. O 
teamă deosebită era de soldații cu fața lată și ochi 
înguști care le spuneau calmici. 

La un popas pe sleah câțiva militari s-au apropiat de 
gospodăria lui Tudorache Anton. Acesta cu coatele pe 
poartă privea la drum. De el s-au apropiat câțiva 
„eliberatori” au vorbit între ei. Tudorache, ca și tatăl 
meu, în vremea țaristă, învățase ceva carte în rusește. 
Dânsul le-a arătat spre casa lui Vladimir Guzun, 
gospodărie înstărită, casa cu olane roșii, acareturi 
impunătoare, etc. Gospodarul înrolat în armata română, 
acasă soția Anica o frumusețe de femeie și feciorașul 
Gheorghe de vârsta mea. „Ostașii roșii” au deschis 
„vitejește” poarta, au deschis „eroii”, ușile din fața casei 
și au intrat stăpâni în casă. Anica a reușit să fugă prin 
ușa din dos, prin livadă. A trecut pârleazul în ograda 
noastră, a intrat în casă și s-a ascuns pe cuptor în 
cotloneață. (încăpere pentru așternuturi). Degeaba i-au 
călcat urma și doi eliberatori, au căutat în casa mare, în 
iatac, au scormonit sub laviță, au înjurat și au plecat 
peste hudița la nenea Petrache Găină unde au scotocit 
toată casa. 

După tărăboi, lelea Anica, alba ca varul, a coborât din 
ascunziș, și-a făcut cruce în fața icoanei, apoi a plecat 
acasă unde o aștepta Gheorghiță obosit de plâns. Din 
alimente - putina cu brânză, oala cu jumări, gavanosul 
cu slănină, pâinea din covată – nici urmă. 

Noi, ștrengarii din mahala - Feodor Sova, Andrei 
Macareanu, Giță (Gheorghe) Guzun, Mihail Lazar, 
Savunia (Sava) Calcii, Trică (Dumitrică, Dumitru) Gaină, 
Pachel (Petru) Sandu Pechea (Petru) Guzun si alții ne 
jucam peste sleah de casa noastră, pe toloacă, de-a 
soldații. Mărșăluiam în coloană cu marș cadențat: 

Raz, dva, tri, cetire 
(Unu, doi , trei, patru) 
Vine „porcul” la cvartira 
(la gazda) 
N-ai gaină? N-ai cucoșu’? 
Taie mâța și fă borșul! 
 
Și încă:  mama rus, papa rus, 
Cine dracu v-a adus? 
Mama v-a pleca. 
Tata s’o ’neca. 
 

Este știut că nu este pădure fără uscături. 
Acestora le spuneam: 

„Cine-au îndrăjit străinii 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Mânca-i-ar casa pustia 
Și neamul nemernicia!” 

„Doina’’ (fragment) de M. Eminescu 

 

Boris Guzun 
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De etnie – OM ! 
Cătălina Stroe 

 

Colonelul Romeo Dalaire din armata canadiană, 
membru al unei forțe ONU de supraveghere a păcii, a 
asistat neputincios în RWANDA, Africa, la un genocid, 
incredibil pentru zilele noastre, în care bătrâni, femei și 
copii erau secerați ca spicele de grâu, cu lovituri de 
iatagane, în lupta fratricidă dintre comunitățile hutu și 
tuți, care trăiseră în bună pace până atunci. 

Ca observator ONU și fără drept de intervenție, el a 
avut o întâlnire cu șeful grupării de asasini. 

S-a întors din Africa răvășit și dezgustat de faptul că 
trupele de intervenție ale comunității internaționale s-
au prezentat în teritoriu extrem de târziu. 

După ce și-a revenit a scris cartea „Am dat mâna cu 
Diavolul!” 

Un ofițer de carieră, trecut de cincizeci de ani, cu 
experiență de luptă, să declare că l-au trecut fiorii în 
preajma celui care „a executat” genocidul, nu este un 
lucru de luat în glumă! „În ochii lui am văzut iadul!” a 
declarat colonelul, cu toată seriozitatea experienței 
sale militare. Personajul astfel întâlnit nu avea nimic 
omenesc în el, nu mai era sau nu era OM! Era un NE-
OM, un DEMON! 

Își făcea datoria de culegător de… suflete. Cei care 
fac pact cu diavolul trebuie să dea în schimb suflete! 

Tragicul antagonism între Tuți (Tutsis) și Hutu 
(Hutus) care a condus la genocidul ruandez nu a avut la 
bază nicio veche ură între cele două etnii. Nici vorbă de 
așa ceva! Totul a fost fabricat, într-o construcție istorică 
recentă, de către colonizarea belgiană, care a manipulat 
cele două etnii, le-a inoculat concepte rasiale false, pe 
baza cărora le-a divizat, ca să le poată stăpâni mai ușor. 
Divide et impera! 

Până la sfârșitul sec al XIX-lea, RWANDA era 
compusă din trei populații: pigmeii vânători, hutu și 
tuți, agricultori și crescători de animale. Aceștia din 
urmă aveau aceleași credințe, se căsătoreau între ei și 
într-un mod fluid, în funcție de evoluția activităților, 
puteau să treacă de la o comunitate la alta. 

Colonizatorii belgieni au ales să sprijine, doar 
populația tuți, să le ofere școlaritate și funcții 
administrative, pentru a se folosi de ei. Elitele lor aveau 
o dominantă tuți, chiar dacă erau admiși și cei cu 
identitate hutu, dar într-un plan secundar. 

La obținerea independenței și plecarea belgienilor, 
o parte dintre hutu vor să-și ia revanșa! Ei reactivează 

o ură etnică, contra tuți, cadou otrăvit lăsat în urmă de 
belgieni și imitându-i pe aceștia, dar în sens invers, 
instaurează o politică discriminatoare, care îi aruncă, 
ca într-o cascadă, în nebunia genocidului. 

E anul 1994 ! 
Oamenii se omoară între ei, în timp ce, în munți, în 

parcul național de la Karisoke, cercetători americani se 
străduiesc să salveze o populație de gorile, pe cale de 
dispariție în Rwanda. 

Viața pe TERRA a devenit destul de complicată ! 
La apartamentul nr. 6 și la apartamentul nr. 2, am 

primit două familii, refugiate din RWANDA: una de tuți 
și una de hutu. Am încheiat contractele de închiriere la 
mine în apartament, punând pe masă arma mea secretă 
- cafeaua la ibric! Știam că în Rwanda fusese prăpăd, 
dar habar nu aveam cine, ce dorea! Chiar dacă, în bloc, 
am închiriat la două etnii, aflate în război, în Africa, nu 
am cerut nici protecție ONU și nici supravegherea 
permanentă a poliției. 

La o cafea, între femei, am descifrat misterul 
rwandez, direct de la sursă. Doamna Hutu, era o 
negresă înaltă, superbă, ca un manechin și vorbea o 
franceză impecabilă, cadoul pozitiv de la dominația 
belgiană. 

De profesie stewardesă, venise în Canada doar cu 
fiul său de opt ani, care era la fel de frumos și de înalt 
ca mama lui, cu o piele catifelată, cafeniu deschis, dar 
surd, din cauza tratamentului cu antibiotice, 
administrat mamei, în timpul sarcinii. Copilul intrase 
deja într-un program medical de recuperare, cu sau 
fără aparate auditive. Doamna, trecea pe hol ca o zeiță 
și din când în când primea vizita unui domn înalt, tot 
hutu, care se pare că avea menirea să ghideze pe noii 
veniți în problemele specifice refugiaților politici 
africani. Se vedea că era un tip inteligent și l-am 
întrebat din ce etnie face parte. Mi-a răspuns pe loc: 
hutu. L-am întrebat: voi sunteți mai deștepți ca tuți sau 
ei sunt mai deștepți ca voi? Mi-a răspuns: toți suntem 
oameni, doamnă! Cei care au început lupta sunt niște 
extremiști, drogați! Niște zombii! Alții trag sforile! 

Doamna Tuți, de la apartamentul nr. 2, era mai 
mărunțică și mai închisă la culoare. Era tipul femeii de 
casă, care se ocupa de familie. Avea două fetițe de doi și 
patru ani, cam sperioase. Am reușit să le fac o 
fotografie, în hol, lângă un dovleac foarte mare, decor 
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pus de mine pentru Halloween. Când a primit poza, 
doamna a fost foarte emoționată. 

Într-o zi, a venit la mine la ușă și m-a invitat la ea să 
îmi arate ceva. Am intrat în apartament unde, în capul 
mesei încărcate cu tot felul de preparate tradiționale, se 
afla doamna hutu de la apartamentul 6, iar fiul ei se juca 
cu fetițele tuți: Ingrid și Eveline. Am gustat și eu câte 
ceva și le-am spus că mă bucur mult să le văd împreună. 

Politica este politică, etnia este etnie și omenia este 
omenie! Nu au locuit mult în bloc. În scurt timp au 
plecat, urmând probabil programul special de 
ajutorare pentru azilanții refugiați din zone de conflict. 

Și ce conflict ! Generalul Dalaire dădea mereu 
interviuri la televiziune și toată lumea era la curent cu 
drama Rwandei. Iar, pentru locatarele mele, important 
era faptul că au scăpat cu viață ! 

 
Din volumul „Șoaptele nemuririi” 

Ed. Orfeu, 2013

 

Cătălina Stroe 
 

 

Dimensiuni ale omului Enescu  
Milena Munteanu 

 

Text premiat la concursul de eseuri realizat de 

Asociația Culturală Leviathan, „Descoperă scriitorul din 

tine!”, ediția a treia (22 august – 10 septembrie 2019), cu 

tema: Eseu pornind de la afirmația lui George 

Enescu: „Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit număr 

de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. 

Anii ridează pielea, dar renunțarea la ideal ridează 

sufletul”. 

Minunat citatul din Enescu. Am să revin la el, dar 

până atunci aș dori să aduc în discuție un alt citat care 

mi-a plăcut mult, despre valoarea omului în raport cu 

trecerea timpului. Corneille spunea în „Le Cid” (Cidul): 

„Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées, la 

valeur n’attend point le nombre des années”. În 

traducere liberă el spune că pentru cei binecuvântați 

cu daruri înnăscute, valoarea nu se lasă așteptată până 

la anii maturității, ci se exprimă cu mult mai devreme. 

Este vorba despre cei născuți cu talent, așa cum a fost 

George Enescu, unul dintre copiii minune ai timpului, 

cel mai tânăr student acceptat la Conservatorul din 

Viena, devenit unul dintre cei mai prestigioși violoniști 

ai secolului trecut. El se menține și astăzi pe listele 

scurte de mari violoniști ai tuturor timpurilor, în ciuda 

continuei rafinări și a ajustării impuse de moda 

interpretativă. Se vede că Enescu rezistă valoric trecerii 

timpului. 

Asemenea performanțe nu se pot susține însă doar 

pe baza darurilor inițiale. Pe lângă talentul înnăscut, în 

acest caz vorbim despre o instruire temeinică la școala 

unora dintre cei mai prolifici muzicieni, influențat de 

curentele muzicale importante ale timpului și nu în 

ultimul rând, inspirat de bogăția și minunăția folclorului 

român. Mă uit la Enescu ca la un întemeietor de școală 

muzicală românească, așa cum au fost și școala 

George Enescu în 1930 
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națională muzicală rusă, cehă și așa mai departe.  Ce 

exemple mai bune se pot găsi, oare, decât Rapsodiile 

Române? Și apoi, ați ascultat interpretarea Ciocârliei de 

către George Enescu? Eu am aflat-o, din păcate, de 

curând, dar de atunci nu mă mai satur ascultând-o. 

Vorbim despre o virtuozitate interpretativă a acestei 

piese muzicale strălucitoare, ce ilustrează genialitatea 

muzicală a tradiției noastre. Deliciile se țin lanț într-un 

ritm ce pare ireal, ajungând să ridice și azi ascultătorii 

în picioare… e o interpretare căreia, și afon să fii, nu-i 

poți rămâne indiferent. Ea lasă urme. 

La Enescu, aceasta venea și dintr-o dragoste mare, ba 

chiar și dintr-o mândrie legată de apartenența sa, 

exprimată copilărește prin întrebarea adresată mamei 

sale: 

– „Mamă, pot să le spun acolo (Viena) că sunt român? 

– Sigur, de ce să nu le spui?  

– Mă gândeam… să nu creadă… că mă laud”. 

 

Născut matur înaintea maturității anilor săi, mânat 

de marea dragoste pe care a purtat-o țării și muzicii ei, 

Enescu a rămas fidel dragostelor sale, purtate de-a 

lungul vieții. Timpurile n-au fost ușoare, se știe, dar 

alegerile făcute de Enescu îi demonstrează clar valorile. 

El și-a apărat consistent idealurile, ca un soldat, în ciuda 

faptului că în țară se instala un regim de împrumut 

(străin firii românului), regim aducător de schimbări 

profunde.  Enescu a ales să continue să-și servească țara 

și când era departe de ea. A ales să rămână în slujba 

culturii ei și a muzicii mari. El a ales să încurajeze 

muzicieni promițători, precum Dinu Lipatti, care a 

cântat pe scena Ateneului de la o vârstă fragedă și a 

devenit el însuși o legendă de primă mărime în lumea 

muzicală. Împreună au înregistrat unele dintre cele mai 

apreciate discuri ale secolului XX, „Great recordings of 

the XXth century”. Cred că au fost, de fapt, unii dintre 

cei mai minunați ambasadori pe care i-a avut cultura 

română. Amândoi fuseseră „âmes bien nées”, suflete 

dotate, dar în plus fiecare dintre ei a ales să fie fidel 

idealurilor sale, amândoi fiind mânați de o dragoste 

mare pentru cultura ce le-a inspirat și cizelat chiar 

idealurile. Ei au rămas devotați alegerilor făcute inițial, 

pe care le-au slujit cu sudoare și perseverență. Poate de 
aceea ei nu au avut doar strălucirea unei scântei, ci 

continuă să dăruiască lumină, călăuzind și astăzi, ca 

niște sori ce sunt. Apoi, e remarcabil că amândoi au știut 

să predea torța mai departe, prin fascinantele și 

remarcabilele lor prelegeri și cursuri, inspirând alte 

mari talente muzicale. Poate că cel mai ilustrativ 

exemplu este Yehudi Menuhin – discipolul lui George 

Enescu, ce nu are nevoie de prezentări. Acesta ar fi spus 

că „Viața de muzician și muzica sunt lucruri care trebuie 

păstrate și protejate în mod religios de orice fel de – cum 

să spun? – imagine pătată, prejudecăți, idei”. Menuhin 

admira la Enescu „calitățile lui de om, calitățile lui de 

muzician, înariparea sa, aș spune; era un bărbat puternic, 

bine clădit, avea în el un foc, un har divin, ce îl înălța 

deasupra celor pământești”. 

Apoi, Menuhin remarcă cum maestrul său și-a 

păstrat sentimentele calde față de țară: „Ceea ce știu e că 

[Enescu] a fost un mare patriot. […] Sentimentul a fost 

mereu viu în el”. 

Acestea sunt toate dimensiuni ale omului Enescu, 

cum a fost în viață, dar și cum este amintit dincolo de ea. 

Ele sunt și vectori ai idealului său de frumusețe și 

adevăr. Dacă ar fi să judec afirmația compozitorului: „Nu 

George Enescu și Dinu Lipatti  

Fotografie din arhiva Muzeului Național George 
Enescu din București 
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devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit număr de ani, devii 

bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. Anii ridează 

pielea, dar renunțarea la ideal ridează sufletul”, dacă aș 

dori să îl cântăresc pe el cu această măsură, aș spune nu 

numai că Enescu s-a născut cu dotări naturale 

excepționale („une âme bien née”), dar a murit cu statura 

unui gigant. Viața lui pare să fie un manual despre cum 

poți trăi neatins de timp și de vremuri, despre cum poți 

trăi egal cu tine și cu adevărurile tale. Este o lecție 

despre cum se poate atinge performanța mare, nu doar 

în muzică, ci în orice activitate umană. Vorbim aici 

despre o performanță atât de mare, ce nu poate fi 

împlinită doar pe baza unor dotări inițiale, naturale, ci 

și prin șlefuirea lor cu strădanie și insistență, dar mai 

ales cu dragoste. Este șlefuirea necesară transformării 

diamantului brut, în obținerea sclipirii fără egal a 

potențialității sale, prin care el se transformă în 

briliantul splendid ce ajunge să dăinuiască peste timp, 

în inimile oamenilor de pretutindeni. 

Eu zic să nu mă credeți pe mine, ci, în caz ca n-ați 

făcut-o deja, să-i ascultați înregistrările, compozițiile și, 

nu în ultimul rând, mărturiile celor ce au avut norocul 

să îl cunoască pe Enescu. Cărora el le-a atins chiar 

sufletul. Veți dori, poate, să începeți cu celelalte 

declarații făcute de Yehudi Menuhin despre mentorul 

său. Sau cu Lipatti. Sau cu alții, mulți, vrăjiți de ceea ce 

înseamnă măreție în muzică, dar și în statura umană – 

cei ce au învățat de la Enescu să rămână tineri în spirit. 

Fără riduri pe suflet. 

 

Milena Munteanu 
 
 

 

Să știm ce nu știm 
Carmen Ileana Ionescu 
 

Știm cu toții că limba maternă se învață cel mai ușor. 

Este și normal atâta timp cât, la început,  părinții sunt 

cei ce ne vorbesc mereu. Avantajul o au copiii care au 

părinți vorbitori ai multor limbi străine și amestecă 

informațiile date copiilor lor, alternându-le. Copilul nu 

își creează nici o confuzie în minte, căci nu știe să facă 

diferența între limbi, dar cu timpul va știi să răspundă 

exact limbii în care i se vorbește. 

Psihologul Mihai Copăceanu, a spus ziarului 

Adevărul, că primii ani din viață sunt cei mai importanți 

pentru un copil, căci sunt anii în care acesta își creează 

un mod de gândire specific lui, modul în care percepe și 

aranjează informația din jurul lui.   

Cât de greu sau ușor este de învățat o limbă străină 

la vârstă adultă, implică o serie de factori. Cele mai greu 

de asimilat sunt limbile care diferă total ca structură și 

fonetică. Învățarea unui nou alfabet, este o altă piedică 

uneori greu de trecut. 

Lingvistul Alexandru Nicolae de la Institutul de 

Lingvistică Iorgu Iordan - Al Rosetti al Academiei 

Române,  a precizat că cele patru aspecte care 

alcătuiesc cadrul general al unei limbi, sunt legate de 

George Enescu și Yehudi Menuhin 

 Paris, 1952. Foto AFP 
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coerența limbajului dând flux gândirii. În funcție de 

aceste patru aspecte, ne putem da seama de gradul de 

dificultate ale unei limbi. Cele patru aspecte care 

construiesc cadrul general al unei limbi sunt: lexicul 

(cuvintele), morfologia (structura cuvintelor), sintaxa 

(modul în care se îmbină cuvintele pentru a forma o 

propoziție) și fonetica (intervalul de sunete și 

pronunția lor). 

Astfel, s-a ajuns la concluzia că pentru un european, 

cel mai greu de asimilat sunt limbile asiatice, cu 

preponderență, mandarina. 

Cum fiecare limbă are particularitatea ei, are de 

asemenea și curiozități la care, poate, nu ne-am gândit 

niciodată! Haideți să descoperim împreună câteva 

dintre ele. 

• Cel mai lung cuvânt care conține o singură vocală 

este „abracadabranta” (14 litere) și înseamnă cu totul 

neobișnuit, ciudat, bizar, încâlcit.  

• Cel mai lung cuvânt care începe și se termină cu o 

vocală, iar în rest nu conține decât consoane este 

cuvântul „înspre”. 

• „C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte 

în limba română. Dicționarul explicativ al limbii 

romane cuprinde 19.750 definiții ale cuvintelor ce 

încep cu litera „C”.  

• Cel mai lung cuvânt în care fiecare literă se repetă 

exact de două ori: „angionefrografie” (16 litere), 

termen medical ce reprezintă o radiografie a sistemului 

vascular renal cu ajutorul unei substanțe de contrast.  

• Singurul cuvânt din DEX care conține patru 

consoane la sfârșit: „kitsch” (termen folosit pentru a 

desemna un obiect decorativ de prost gust).  

• „Abces” este singurul cuvânt care conține grupul 

de litere ABC. 

• Cea mai mare diferență de litere între forma de 

plural și singular o are substantivul „om” –„oameni” (4 

litere) 

• Cel mai lung cuvânt, format din 11 litere, care 

conține doar consoane nazale (m și n): amenomanie, 

care înseamnă delir cu dispoziție veselă.    

• Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de 

litere și îl găsim în dicționarele medicale, nu și în DEX: 

„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” este 

denumirea completă a unei boli pulmonare cronice, 

numită pe scurt „silicoză”, care apare în general la 
muncitorii din mine, în urma inhalării prelungite a 

pulberilor de bioxid de siliciu.  

• Cel mai lung cuvânt din DEX este tot un termen 

medical: „electroglotospectrografie” (25 de litere).  

• Cea mai lungă denumire de localitate din România 

este Stațiunea Climaterică Sâmbăta (27 de litere), sat 

din județul Brașov. Cea mai lungă denumire de 

localitate din România formată dintr-un singur cuvânt: 

Constantinești (14 litere). Iar cea mai scurtă denumire 

de localitate din România: Ip (2 litere), o comună din 

județul Sălaj. 

• Limba română este singura limbă europeană în 

care se poate face o propoziție completă formată din 8 

cuvinte ce conțin doar vocale. 

Ex: „Oaia aia e a ei, eu o iau.” 

• Limba română conține și câteva grupuri de cuvinte 

care pot fi citite de la stânga la dreapta și de la dreapta 

la stânga (palindrom) fără să-și piardă sensul: 

„Ele fac cafele.” 

„Ele ne seduc cu desenele.” 

„Era o tipă răpitoare.” 

„O ramă maro.” 

„Icre, pui, ciuperci.” 

„Ene purta patru pene.” 

• Este litera „Y”  cu care încep cele mai puține 

cuvinte și anume 14 cuvinte. 

• Întâlnim și cuvinte care conțin toate literele cu 

semne diacritice din alfabetul român: 

Ex: „îmbrățișând”, „înfățișând”; 

• Aproape 40% din totalul cuvintelor din 

vocabularul limbii române provin din franceză și 

italiană, dar în schimb avem 3 cuvinte care ne 

reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural UNESCO: 

„dor”, „doină”, „colind”; 

Cuvintele „dor” și „doină” nu pot fi traduse cu exactitate 

în altă limbă. 

• Limba română este una dintre cele 5 limbi în care 

se oficiază slujbe pe muntele Athos. 

• Cuvântul „Dumnezeu” este una dintre cele mai 

lungi formule care se referă la persoana sacră supremă, 

având trei silabe. În majoritatea limbilor, expresia 

divinității este monosilabică. 

• Deși numărul cuvintelor vocabularului limbii 

române a ajuns la 80.000 se pare că în viața de zi cu zi 

folosim aproximativ 1500, printre acestea 

remarcându-se verbele „a da”, „a lua”, „a face”, „a pune”, 

„a avea” și substantivele „cap”, „mână”, „ochi”. 

• Într-o viață de 70 de ani un om rostește în jur de 

un miliard de cuvinte, deci putem spune că în medie 
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repetăm de peste 666.000 de ori fiecare dintre cele 

1500 de cuvinte uzuale din limba română. 

• Cuvinte care au cele 5 vocale (a, e, i, o, u) în ordine 

alfabetică: amețitorul, anteriorul, cavernicolul. 

• Cuvinte care au cele 5 vocale (a, e, i, o, u) în ordine 

inversă: bucovinean, butoniera. 

• Cel mai lung cuvânt alcătuit numai din note 

muzicale: similare. 

• Cinci și douăsprezece sunt singurele numere cu 

atâtea litere câte reprezintă. 

• Singurele substantive feminine terminate în „-i” 

din limba română sunt cuvântul „zi” și numele zilelor 

săptămânii de luni până vineri. 

• Există extrem de puține substantive feminine 

terminate în „o” în limba română. Un exemplu este 

cacao. 

• Singurul cuvânt care începe și se termină cu litera 

„X” este „xerox” 

• Consoana cea mai frecventă în cuvintele limbii 

române este „R”, urmată de „T”, în timp ce, cea mai rară 

consoană în cuvintele limbii române este „X”, urmată 

de „J” (exceptând literele „K”, „Q”, „W” și „Y” care nu 

sunt specifice limbii române). 

Până la numărul următor, vă urez lectură plăcută și 

numai de bine! 

 

 

Carmen Ileana Ionescu 

 
 

Gabriel Watermiller – O viață, două pasiuni 
Corina Diana Haiduc 
 

Născut în România, inginerul Gavril Morariu aka 
Gabriel Watermiller și-a dedicat timpul și pasiunea 
științei și noii tehnologii pe vremea dictaturii 
comuniste. Neprimind recunoașterea meritelor de 
cercetare, a decis la 40 de ani să-și schimbe destinul, 
alegând Canada, unde și-a continuat o altă chemare, cea 
literară. Astfel, Gabriel Watermiller a devenit un 
cunoscut scriitor și critic de artă. 

 

CH: Pasiunea dumneavoastră pentru literatură este 
evidentă și are o poveste frumoasă cu multe personaje. 

GW: La început a fost cititul. Este interesant cum în 
vacanța de vară, după clasa întâia primară, mama nu a 
reușit să mă facă să citesc o carte cu scurte povestiri 
modeste, primită ca premiu. Cu toate insistențele și 
pedepsele ei, însoțite de lacrimile mele, nu am reușit în 
cele trei luni de vacanță nici măcar să citesc prima 
pagină. Dar, puțin mai târziu, când eram în clasa a doua, 
o mătușă mi-a făcut cadou de Crăciun niște cărți de 
Jules Verne, pe care inițial le-am ignorat. Datorez însă 
bunicii mele materne, suferindă de glaucom, trezirea 

interesului meu pentru lectură. Ea m-a rugat să-i citesc 
la întâmplare câteva pagini din „Copiii Căpitanului 
Grant” și aventurile descrise de Jules Verne m-au 
captivat. Dintr-o dată, am simțit dorința să aflu mai 
multe despre personajele cărții. De atunci, pasiunea 
cititului nu m-a părăsit niciodată. Și am citit enorm în 
viața mea, căci nu a fost zi să nu citesc dintr-o carte. Am 
avut și norocul de a avea printre prieteni cititori 
pasionați, ai căror părinți, ca și ai mei, posedau 
biblioteci bogate și ne împrumutam reciproc cărțile pe 
care nu le aveam. Mi-ar trebui numeroase pagini ca să 
enumăr numele autorilor cărților citite. Începând cu 
literatura română am mai citit și mulți autori ruși și 
sovietici, francezi, italieni, germani, unguri, englezi și 
americani, spanioli și greci antici sau moderni. Pe unii 
i-am studiat, în sensul că am căutat să citesc cât mai 
multe din operele lor, biografia sau studii critice despre 
scrierile unora dintre ei. I-am citit în limba originală pe 
francezii Villon, Rabelais, Voltaire, Jules Verne, Anatole 
France, Alexandre Dumas, Hugo și Andre Maurois, 
englezii Graves, Maugham, Galsworthy, Du Maurier, 
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Ann Bridge si Cronin, iar dintre americani, Hemingway, 
Faulkner, Dos Passos, Steinbeck, Buck și Jack London. 

CH: Lectura ne inspiră și ne îndeamnă să ne așternem 
și noi pe hârtie propriile gânduri și emoții. 

GW: În ceea ce privește scrisul, după ce la 13 ani am 
citit autobiografia lui Benjamin Franklin, am început să 
țin și eu un jurnal. Deși imboldul de a-mi nota impresii, 
evenimente și observații m-a urmărit în tot cursul 
vieții, astăzi posed doar frânturi disparate datorită 
faptului că de multe ori, ca atunci când am fost urmărit 
de securitate de exemplu, am distrus jurnalele ce 
puteau deveni probe incriminatorii. Nevoia organică de 
a scrie pentru a împărtăși ceva cu un public larg mi-a 
venit relativ devreme. Eram în anul trei de liceu când 
am început să scriu un roman de aventuri à la Jules 
Verne ce urma să fie publicat la gazeta de perete 
introdusă chiar atunci in școlile românești după moda 
sovietică a timpului. Dar, profesorul diriginte, care era 
comunist, mi-a interzis să continui după cel de-al doilea 
episod. Când eram student, am scris vreo două 
povestiri scurte, complet nepublicabile fiindcă deși 
realiste, prin natura lor nu se încadrau cu realismul 
socialist. Abia mai târziu, când m-am ocupat de 
cercetări legate de pătrunderea oamenilor sub apă, am 
simțit nevoia să scriu, în afara articolelor științifice de 
strictă specialitate, și texte de popularizare pentru 
revistele „Sport și Tehnică”, „Viața Militară”, „Vânătorul 
și Pescarul Sportiv”. Tot atunci am publicat, traduse în 
limba germană, câte un articol în revistele pentru 
scufundători „Poseidon” din RDG și „Delfin” din RFG. 
Din anii șaptezeci, când am devenit membru al 
Asociației Artiștilor Fotografi și până când am părăsit 
România, am publicat critică de artă fotografică 
aproape în fiecare număr al revistei „Fotografia”. 

CH: Ați ajuns în Canada. Cum s-a transformat 
pasiunea pentru scris într-o nevoie personală? 

GW: După imigrarea în Canada, printre alte cursuri 
necesare pentru perfecționarea mea în limba engleză, 
am luat și un curs la fără frecvență de „Fiction Writing” 
la Universitatea din Vancouver, British Columbia. După 
aceea, am publicat în limba engleză scurte articole în 
câteva reviste și ziare din USA și Canada. În 2005 mi-a 
căzut în mână cartea „Introduction to Christianity”, 
scrisă de Joseph Cardinal Ratzinger. În prefața ei, 
autorul, viitorul Papa Benedict XVI, face o analiză 
pertinentă a evenimentelor de după 1989 și printre 
altele scrie că „în literatură s-a vorbit prea puțin despre 
ororile gulagului comunist, vocea lui Soljenițîn 
rămânând un caz izolat. Nimeni nu mai vorbește despre 
asta. Un fel de rușine o interzice, chiar și regimul 

criminal al lui Pol Pot este menționat numai ocazional 
și în trecere”. 

CH: Așa s-a născut dorința și nevoia de a scrie despre 
ceea ce ați trăit. „Soft Tales from a Refugee Camp” este 
trilogia de 400 de pagini publicată în limba engleză, în 
anul 2010. 

GW: Eram deja pensionar cu ceva timp liber, nu prea 
mult ce-i drept, fiindcă aveam de reconstruit parțial 
casa noastră din Okanagan, distrusă de ultimul chiriaș, 
care a transformat-o în seră pentru cultivat marijuana. 
Aveam în minte însă, încă din țară și din lagăr, multe 
povești din gulagul românesc. Acestea nu erau invenții, 
ci se bazau pe întâmplări reale din viețile unor rude sau 
a unor persoane cunoscute mie. Firește că, în scrierile 
mele, am schimbat nume, numiri geografice și secvențe, 
ca să se evite identificarea lor. Cuvintele lui Ratzinger 
mi-au dat impulsul necesar, ca folosindu-le, să încep o 
serie de romane despre viața contemporanilor mei (o 
generație pe care eu am numit-o generația irosită) sub 
comuniști. La început, am socotit că am material pentru 
șase volume, dar mi-am dat seama că ceea ce mi-a 
rămas din viață nu ar fi fost de ajuns pentru o lucrare 
de o asemenea amploare. Astfel, am redus treptat 
proiectul la o trilogie. După ce am publicat primele 
două volume, am constatat însă că  probabil am fost 
prea optimist. Acum, scriu din când în când la cel de-al 
treilea volum, dar vremea lucrează împotriva mea. 

CH: Sunteți o prezență activă la întâlnirile Cenaclului 
Eminescu din Montreal, fiind din 2021 membru al 
Asociației Canadiene a Scriitorilor Români. Sunteți, de 
asemenea, și colaborator al multor reviste literare. 

GW: Da! Am publicat în revista romano-americană 
de cultură „Origini/ Romanian Roots”, care apărea 
trimestrial în Georgia, USA. Dar, această revistă și-a 
încheiat activitatea pentru că editorul și fondatorul ei, 
Gabriel Stănescu, un poet patriot, a murit la 59 de ani 
lăsând în urma lui un mare gol. Soția sa, Virginia 
Stănescu, a încercat să-i continue opera, dar din motive 
de sănătate a trebuit să renunțe în 2017. Eu am publicat 
acolo câteva scurte povestiri, dintre care una mai 
substanțială în limba engleză, dar și eseuri sau critică 
de artă. Din 2011, scriu cu regularitate la revista lunară 
„Observatorul” din Toronto o secțiune de jumătate de 
pagină, pe care am intitulat-o „Panopticum”. 

CH: Fiecare român ajuns în Canada are propria lui 
poveste de imigrare. De ce, cum și pentru ce? 

GW: Motivele imigrării mele în Canada formează un 
subiect aparte și prin natura lui dualistă (fizică și 
morală) foarte complex. Pentru o relativă simplificare, 
am să mă limitez numai la câteva exemple, dar acestea 
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nu sunt exhaustive. În prima categorie intră motivele 
plecării din țară, iar în a doua rațiunea alegerii Canadei 
ca țară de refugiu. 

În ceea ce privește plecarea mea din Romania, eu am 
fost și mă consider încă un refugiat politic. Dacă toată 
suflarea românească ar fi suportat aceleași lipsuri și s-
ar fi bucurat de un tratament egal în fața legilor, nu aș 
fi plecat niciodată. Dar, după peste douăzeci de ani de 
eforturi și sacrificii personale pentru promovarea 
noului în știința și tehnica românească, am realizat 
brusc că munca mea de pionierat era total 
desconsiderată. Numai ploconirea servilă în fața 
liderului și calitatea de membru de partid contau. 
Aceasta s-a întâmplat în decada anilor ’70 a secolului 
trecut, când am constatat că soția mea și cu mine eram 
urmăriți. La început, am crezut că agenții străini se 
interesau de noile tehnologii la care lucram și am 
solicitat protecția „organelor”. Însă, curând, am 
descoperit că cei ce ne filau erau securiști români. De 
fapt, subiectul major al interesului lor nedorit era tatăl 
meu. Un om de o probitate legendară, care și-a dăruit 
viața științei românești și educației tineretului, tatăl 
meu a fost înjosit și hărțuit inutil de copoii regimului 
comunist, la o vârstă când ar fi meritat să fie onorat și 
respectat. Fiindcă pentru noi nu aveau deschisă acțiune 
penală, ceea ce executau ei se chema eufemistic 
„identificare și verificare informativă”. Practic erau 
aceleași metode: interceptarea corespondenței, 
instalarea de microfoane la domiciliu și filare, dar fără 
permisiunea tribunalului. Aproape simultan, 
profesorul Dumitru Dumitrescu, conducătorul meu de 
doctorat, mi-a comunicat că nu putuse obține 
aprobarea comitetului de partid al Centrului 
Universitar București pentru susținerea tezei mele. 
Centrul Universitar respectiv aprobase deschiderea 
unei acțiuni penale de natură politică împotriva tatălui 
meu și cu toate că până la urmă acuzațiile s-au dovedit 
neîntemeiate devenisem și noi persoane suspecte. 
Aveam deja peste patruzeci de ani, iar viitorul nostru 
părea compromis și atunci am decis să emigrăm. Nu era 
vârsta ideală pentru un asemenea pas, dar despre asta 
am aflat pe parcurs. 

Am ales, printre altele, Canada drept țară gazdă 
pentru refugiu, datorită faptului că eram fluent 
(vorbeam, citeam și publicam) deja în limba franceză. 
Din sursele internaționale de informare, care făceau în 
vremea aceea mare caz de bilingvismul canadian, mi-
am format opinia greșită că aș fi putut să mă descurc 
acolo mult mai repede și mai bine decât cu limba 
engleză. Dar trebuie să mărturisesc că, după ce am 

publicat imediat la sosirea în Canada un scurt articol în 
limba franceză despre preocupările mele științifice, nu 
am mai folosit în 40 de ani limba lui Moliere decât de 
trei ori. Odată, în 1986, vorbind cu vameșii din 
Montreal când am revenit de la un congres, unde m-am 
întâlnit cu Jacques Yves Cousteau, cunoscut mie din 
România. A doua oară, în 1987, când am dat un interviu 
la postul de radio în limba franceză din Vancouver 
despre habitatul submers LS-1 proiectat și construit de 
mine în România. Și a treia oară, într-o scurtă 
conversație în 1988 cu un elev de 12 ani dintr-o clasă 
de imersiune în limba franceză la Valemount, mică 
localitate din nord-estul provinciei. În schimb, a trebuit 
să devin fluent în limba engleză. Chiar dacă nu aș fi 
murit de foame cu limba franceză, fără limba engleză 
nu aș fi fost recunoscut ca inginer profesionist, nu aș fi 
reușit să-mi refac cariera părăsită în România și nici să 
devin profesor la Universitatea Simon Fraser din 
Vancouver. 

CH: Acum câțiva zeci de ani, ați venit cu familia pe 
continentul nord american. Ce motive ati avut ca să 
alegeți o anume provincie în care să locuiți? 

GW: La început, consulul canadian din Atena, care s-
a ocupat de familia noastră, mi-a sugerat, având în 
vedere pregătirea și experiența mea în proiectare, 
cercetare și învățământ, să ne stabilim la Ottawa, unde 
am ajuns la 7 februarie 1982. Printr-un complex de 
împrejurări prea lung de povestit, am avut un interviu 
și am fost angajat ca cercetător științific la 
Universitatea Simon Fraser din Vancouver cu începere 
de la 1 septembrie 1982. 

CH: Erați un profesor nou venit la Universitatea din 
Vancouver. Emoții, așteptări? Cum a fost prima zi? 

GW: Recunosc că habar nu am avut ce însemna 
funcția respectivă, de aceea în prima zi m-am dus la 
universitate îmbrăcat în cel mai bun costum al meu din 
stofă englezească, cu cămașă albă și cravată. Dar pentru 
început am mutat timp de 8 ore pe zi mobile și 
aparatură împreună cu un coleg, erijat ad-hoc în rolul 
de șef de proiect, a cărui educație formală consta din 
două clase primare. Apoi am făcut ordine și am spălat 
pe jos într-un laborator. La sfârșitul săptămânii, am 
aruncat costumul distrus și mi-am cumpărat o pereche 
de blue jeans mult mai potriviți activității „științifice”, la 
care am fost „asociat”. Drumul de la dușumeaua 
laboratorului la catedra profesorului era evident mai 
lung decât mi-am putut eu închipui. De altfel, 
majoritatea colegilor mei din corpul profesoral se 
afișau în costumații potrivite mai degrabă unei echipe 
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de teatru repetând punerea în scena a piesei „Azilul de 
Noapte”, de Maxim Gorki, dar asta este altă poveste. 

CH: Cum ați găsit comunitatea românească din 
această zonă a Canadei? 

GW: Acum patruzeci de ani când ne-am mutat noi la 
Vancouver nu cred să fi fost mai mult de o duzină de 
români în toată provincia British Columbia și nu 
existau printre noi preocupări culturale etnice. Canada 
tocmai trecea printr-o criză economică severă, 
catalogată de oficialități drept recesiune, care a bântuit 
cu diferite intensități aproape mai bine de zece ani și 
primum vivere, cum spuneau latini. Venisem fără un 
ban în Canada, călătorind din lagăr pe bani 
împrumutați de la guvern și plătiți înapoi ulterior până 
la ultimul dolar. Aveam de susținut cinci persoane plus 
un câine și am fost singurul din familie, care a lucrat 
continuu de la intrarea în Canada și până la 
pensionarea obligatorie, pe atunci la 65 de ani. Când 
ne-am învățat cu starea de criză și au mai apărut și alți 
câțiva români, cam prin 1988, am încercat să demarez 
o publicație în limba română și avansasem întrucâtva 
cu formalitățile necesare. A trebuit să renunț fiindcă 
eram numai redactori șefi și nimeni nu se înghesuia la 
scrisul articolelor. 

CH: Pe tot parcursul vieții, un om visează, face 
proiecte. Mare parte se împlinesc și astfel, păstrăm 
amintiri de neuitat. 

GW: Visuri? Am avut foarte multe, dar lupta pentru 
supraviețuire nu mi-a permis să-mi îndeplinesc decât 
foarte puține. Un vis de neuitat a fost jumătatea de an 
petrecută cu familia în lagărul de refugiați din Lavrion, 
Grecia. De asemenea, cu totul remarcabile au fost 
jumătatea de an când am conferențiat la Middle East 
Technical University din Turcia și vizitele făcute 
împreună cu soția mea la Paris și la castele de pe Loire, 
apoi la Roma, Fatima, Lourdes, Palma de Mallorca, 
Cipru, Creta și, mai ales, in 2010 la Veneția. 

CH: În planurile noastre ne așteptăm să fie totul 
frumos și ușor, ne imaginăm pas cu pas reușita. Dar, se 
întâmplă uneori ca realitatea să fie complet diferită de 
ceea ce visăm. 

GW: Firește că au fost așteptări și dezamăgiri, mai 
ales datorită lipsei de informare și naivității mele. 
Informațiile noastre despre Canada datau toate din 
perioada interbelică și erau fatalmente desuete. Chiar 
și Canada, de acum patruzeci de ani când am venit noi 
aici, nu mai este ce a fost. Toate trec și nici măcar nu 
merită să pomenim despre așteptări. 

CH: Care sunt gândurile, frământările pe care le aveți 
acum? 

GW: Mă aflu la un moment din viață când oamenii 
fac bilanțuri și firește că regret greșelile, uneori 
monumentale, comise în trecut. Dar nu putem da 
timpul înapoi și chiar dacă am fi în stare s-o facem, 
suntem oameni, adică imperfecți. Nimeni și nimic nu 
garantează că nu ne-am repeta greșelile. De aceea, mă 
străduiesc să mă împac cu mine însumi și Creatorul 
meu. 

CH: Am vorbit mult despre planuri, proiecte și vise. În 
viață, omul simte nevoia să fie animat de gândul de a 
realiza ceva, fie în viitorul apropiat, fie în cel îndepărtat. 
„Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar 
trebuie trăită privind înainte”, spune Soren Aabye 
Kierkegaard. Domnule Gabriel Watermiller, ce aveți 
acum în plan? 

GW: În privința proiectelor mele de viitor, datorită 
vârstei, situația mea se prezintă succint cam în felul 
următor. Posibilitățile mele de deplasare și acțiune, din 
nenumărate motive (financiare, de sănătate, restricții 
administrative, COVID, etc.) sunt foarte limitate, ceea ce 
face inutile proiecte ce altă dată m-ar fi pasionat. 
Totuși, mai am proiecte literare pentru cel puțin patru 
sute de ani. Sunt însă conștient că Stăpânul Tăriilor mă 
poate chema oricând la El, iar eu sunt gata să răspund 
în orice clipă chemării Lui. 

CH: Vă mulțumesc pentru răbdarea și timpul pe care 
mi le-ați acordat pentru a depăna povești din trecut și 
viitor. Cititorii revistei noastre vor fi încântați să 
descopere omul din spatele Trilogiei, cu experiențe de 
viață atât de interesante. 

 

 

Corina Diana Haiduc  
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Poeme 
Codruţ Miron 
 

APUS 

Seară de Mai cu soare încă treaz 

cu vânt ce-mpinge cutere la vale  

Scrâșnetul frigului topit în stejari 

Pleacă razele gălbenușului de ou 

Cu putere 

Malurile înghețate își alungesc brațele 

Liniștite, somnoroase, în sânul unui arc 

trecând pasive monștrilor de piatră 

ca o balerină pe lângă un tanc 

Scrutându-l 

Eu strig, tu taci 

Eu ascult vocea ei, tu pe a lui 

Eu plâng, tu râzi 

Eu sparg, tu clădești 

Eu mușc 

și plec, 

Tu, te oprești 

Soarele nu mai apune 

odată ca niciodată în fața Lunii 

vrând să-i dăruiască locul 

celei care i-a întins peste văzduh zâmbetul 

Solitar 

Măștile trecutului s-au spart și s-au împrăștiat 

în boabele uscate de piper din colierul lui Saturn 

Eu m-am regăsit în pologul tău 

lacom, savurând întâiul nostru 

Apus 

 

PĂDURI CUTREIERAM 

Copii eram cu picioare în glod 

Nici griji, nici poveri, nu duceam în desăgi 

Numai joacă și tei, râsete peste tot 

Doar așa trăiam ziua, printre sălciile blegi. 

Școala lungă era, cât ziua de post 

Voiam să știu multe, să fiu copil mare 

Doar mama striga, copile țâfnos 

Lasă joaca în urmă și vin’ la culcare. 

Mai târziu, în liceu, apoi în „facultă” 

M-am depărtat și mai tare de joacă 

Afundat în cunoașterea mare și multă 

Am uitat să admir, ce-mi era dat pe tavă. 

Alte câmpii, dealuri și munți 

Ademeneau copilul rămas 

Astfel creștea un monstru ascuns 

Lent și de zgomot atras. 

Adolescent, matur, apoi bătrân 

Gârbov pe zi ce trece 

Am îmbrăcat fără să știu, o haină de alun 

Ce trupu-mi încălzește. 

Rămas nimic din el, ursitul, 

Uscat și cocoșat, o umbră parcă 

De bărbat, ajunse în pragul ușii 

În loc de mâini, crengi întindea, 

Iar față-i lungă înspre cer și gura cea uscată 

Cu rugi de foc el înștiința 

Că se întoarce Acasă. 

În prima zi a iernii, la fel ca prima dată, 

Clinchetul fulgilor de nea se auzea stingher 

O adiere viața lui, o pată de culoare mată 

Alăturându-se timid, luminilor pe cer. 

 

 

Codruţ Miron 
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Recentul volum de nuvele „Anișoara” al 
scriitorului David Kimel dăruiește:  
Armonii pe mai multe voci 

Daniela Cupşe Apostoaei 
 

La începutul acestui an 2022, am avut bucuria de a 
mă număra printre cei care au primit recentul volum de 
nuvele Anișoara, publicat de Maple Red Publishing 
House din Toronto sub semnătura autorului David 
Kimel. 

Deși avusesem parte de un răsfăț literar, citindu-i 
cărțile publicate anterior ca ediții în limba română și 
engleză: “Zori Încețoșate/ A Foggy Sunrise”, roman 
autobiografic, volumul de versuri: 
“Simple Seeds” ‘și: ”Din Lumea Largă- 
Însemnări de Călătorie”, 
descopeream în Anișoara scrierea  
unui prozator matur, deplin definit 
din punct de vedere stilistic și al 
universului tematic. Și nu cred că 
greșesc, afirmând că autorul David 
Kimel este un optimist în ciuda unor 
evenimente și evoluții naționale și 
internaționale ale căror martor le-a 
fost de-a lungul vieții și care ar fi 
trebuit să îl mâhnească. 

Cititorii cărții Anișoara sunt 
invitați în a face un pas înapoi pe firul 
timpului, în România comunistă a 
anilor ce au urmat perioadei celui de-
al doilea război mondial. O cutie a 
Pandorei este astfel deschisă într-o 
radiografie nemiloasă a unei societăți căreia autorul îi 
face prin personajele sale un portret îngroșat. 

David Kimel pictează - din linii ale disperării și 
lacrimilor, ale flăcărilor durerii și nedreptății, ale urii și 
răzbunării, dar și ale dragostei și speranței, renașterii 
unor începuturi și aventurarea spre noi culmi- o viață 
de zi cu zi a cărei savoare proaspătă de trăire umană dă 
textului o neașteptată autenticitate. 

Adevăruri incontestabile se zbat în lupta conștiinței 
ale cărei cercuri concentrice se strâng și rănesc, 
eliberează sau îi închid pe eroii nuvelelor în conflictul 
dintre principii și valori, iar suferința audienței, 
nedreptatea pe care aceasta o simte, iese la iveală 
tocmai din acest conflict. 

Cititorului i se permite accesul neîngrădit în viața 
acelora care, din valea lacrimilor și abisul prigoanei 
timpului în care trăiesc, reușesc să înfrunte nisipuri 
mișcătoare și să își clădească în final prin muncă, 
inteligență, curaj, credință și devotament prosperitatea 
unui nou început, chiar dacă unii dintre ei aleg drumul 
exilului spre alte tărâmuri.  

Intrând în mediul descris în povestiri nimic nu pare 
nefiresc. Dramaticul este contopit cu 
normalitatea și cu greu îți dai seama 
când aluneci în această lume pentru că 
citind, te oprești și te întrebi adesea: 
Oare chiar e adevărat? S-a petrecut 
într-adevăr?  

Povestitor înnăscut, cu 
imprevizibile resurse de exprimare ce 
vizează virtualități atente ale 
înțelesului, David Kimel face din 
cuvântul pe care-l alege, arta lui, în 
care firul narativ curge fără sincope 
sau forțări, făcând cititorul să simtă că 
se află în mijlocul acțiunii, fiind uneori 
un martor tăcut al evenimentelor, 
alteori, asumându-și  rolul 
personajului prins în iureșul 
acțiunilor, ale căror unde pun în 
mișcare nu doar prezentul dar și 

inimile oamenilor. 
Într-un mod admirabil scriitorul David Kimel 

dăruiește fiecăruia dintre noi prin lectura acestei cărți, 
o oglindă în care vedem deslușit eternele trăiri 
omenești: dragostea, bucuria, paceaa, durere, frica, 
mânia, curajul, mândria, vinovăția, rușinea, acceptarea, 
iertarea. El intuiește atât de simplu locul unde poate 
așeza un activator al emoțiilor și sentimentelor, iar 
interacțiunea cu fiecare caracter din nuvelele sale ne 
pune pe gânduri prin situațiile tragi-comice de viață 
care apar, mânuite de autor cu o măiestrie a limbajului. 

Este o călătorie ce cucerește prin suișuri și 
coborâșuri într-o aventură a căutării de comori prin 
grotele trecutului. Un trecut pe care autorul îl stârnește 
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pentru a-l face cunoscut complicilor săi, cititorii, care se 
privesc cu nostalgie în oglinda dăruită de el. 

Lipsa unor artificii stilistice dăruiește narațiunii 
cărții o limpezime ce își trage seva din experiențele de 
viață ale autorului, iar demersul lui este axat pe fapte, 
oameni și locuri, ilustrate bogat și completate pe 
alocuri cu date tehnice ce descriu procedee și 
operațiuni din profesia pe care personajele o au.    
    Volumul Anișoara adună un număr de unsprezece 
nuvele, fiecare dintre ele urmând un fir narativ ce 
construiește conflictul unic dintre principii si valori. 

Principiile, definite ca legi cu un caracter universal 
ce se referă la comportamentul uman și interacțiunea 
dintre oameni, găsesc un teren fertil în conștiinta unor 
personaje. Pentru altele însă, valorile- ca seturi de 
credințe despre bine și rău, dragoste, sexualitate, 
prietenie, libertate, variind de la o cultură la alta și fiind 
legate de vremuri și spațiul geographic- sunt cele care 
primează, definind acțiunile și deciziile personajelor. 

Multe dintre personajele acestui volum trăiesc cu 
valori care țin loc de principii în ceea ce privește 
puritatea, sexualitatea, căsătoria, iubirea, familia, 
copiii, munca iar autorul se dovedește a fi un 
observator fin al acestei diferențe.  

Dincolo de narațiunea propriu zisă, David Kimel 
demască în acest volum nevoia patologică a unor 
indivizi de a perverti sufletele oamenilor, dorința 
bolnavă de a stăpâni prin viclenie și trădare, ură, 
minciună și frică, motivând că urmează reguli stricte, 
legi și norme care se cer respectate întocmai. Acești 
semănători ai dezbinarii care distrug unde dragostea, 
ar trebui să clădească, sunt de fapt, călăi care rânjesc 
hidos din oglinda umanului. 

David Kimel își rememorează experiențele, le 
retrăiește prin intermediul personajelor sale, le rescrie 
peste ani ca fapte și întâmplări cu potențial dramatic 
dar și anecdotic uneori: timpul pierdut este regăsit, 

durerea nu este lamentabilă ci ziditoare, descrisă 
sincer, ca o rouă ce pătrunde țesătura unei frunze. 

Cartea ne invită într-un exercițiu de admirație pe 
care graficianul Codruț Miron îl oferă prin regulile 
tehnice și vizuale folosite la construcția ei. Litera, 
așezarea atentă în pagină, ilustrația coperții, toate se 
dezvoltă organic o dată cu puterea de observație și 
înțelegere a acestei componente, oferindu-ne 
un spectacol artistic fără a pierde din vedere 
conținutul. Este un joc după anumite reguli ce dau 
frumusețea imaginii finale fără a îngrădi câtuși de puțin 
libertatea graficianului. 

Nuvelele cuprinse în acest volum Anișoara sunt ca 
baladele sufletului, vesele și triste, pe mai multe voci și 
tonalități, având valențe pilduitoare. 

 

 

Daniela Cupşe Apostoaei 
 

 

 

Un Ghimpe 
David Kimel  
 

Descuind ușa de intrare a apartamentului, Emil a 

înțeles că are musafiri acasă. Coca a venit să-l întâmpine 

în antreu și în timp ce și-a atârnat, paltonul pe un 

umeraș, i-a spus că Traian cu nevasta lui sunt la ei. 

Traian și cu Mioara, erau vecinii de la etajul cinci pe care 
i-au cunoscut când s-au mutat în acest bloc. Emil ar fi 

preferat să nu aibă prieteni la această oră, dar așa fiind 

situația, ce putea să facă? A intrat în salon și din dreptul 

sufrageriei, Traian i-a ieșit în cale ținând un pahar de 

bere în mână: 

- Hai, mă Emile, că de când te aștept aici... 

- Bună, Traiane. Bună seara, Mioara. Ce mai e nou? 

- Păi, ce să fie? Am auzit că ai început lucrul nou 
astăzi... a spus Traian. 

- Cum a fost? 
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- Nu rău. Este o fabrică nouă, multe mașini, multe 

produse. Cred că o să fie bine. 

S-a așezat la masă. Coca i-a pus în față tacâmuri și un 

pahar. Un număr de sticle de bere goale ocupau centrul 

mesei. Traian, umplând paharul lui Emil, a făcut semn 

lui Coca să mai aducă bere. Mioara a încercat să-l 

oprească: 

- Nu, Traiane, e târziu! Emil este obosit după o zi grea. 

Hai să mergem acasă acuma... 

- Lasă dragă, că sunt curios să știu ce a făcut. Ia zi, 

cum sunt șefii, sunt omeni de treabă? 

- Cred că da. Cel cu care lucrez, Marian, mi-a dat 

indicații bune. Meșterul din fabrică, Amando, un italian, 

e drăguț și pare de treabă, iar directorul general, mi-a 

mărit salariul pe loc cu încă 25 de cenți, a spus Emil 

urmărind reacția celor prezenți. 

Coca a venit din bucătărie aducând castronul cu supă 

fierbinte pentru Emil. Auzind de mărire, a întrebat: 

- Cum de știi? Că azi dimineață n-aveai nicio idee de 

cât îți dă? 

- Mi-a zis Șeri, contabila. Directorul adjunct Mevison 

a notat pe foaia mea de angajare 5.75  pe oră, dar 

directorul general i-a zis să-mi dea șase. 

- Șase dolari? a sărit Traian de pe scaun. Acum când 
șomajul a crescut la opt la sută? Eu muncesc la 

compania mea de peste un an și jumătate și abia mi-au 

făcut 4.75. Păi, eu zic că trebuie sărbătorit evenimentul! 

Bravo, măi Emile, bravo! La mai mare și mai bine!  

Traian a umplut paharele și l-a golit pe-al său dintr-o 

suflare. 

- Dar eu care-mi ard degetele șlefuind mizerabilele 

alea de mărțișoare de aur pentru trei dolari? a 

intervenit Mioara. 

- Voi știți ce greu este să ții între degete medalioane 

mici cât unghia care se încălzesc ca dracu’ când le 

șlefuiești? Și nu pot face nimic, că am o supraveghetoare 

care stă cât e ziua de mare cu ochii pe noi și nu te lasă să 

faci o pauză. Cunosc o doamnă care lucrează la o fabrică 

de ochelari, și ea primește tot trei dolari pe oră. De aș 

avea bani mai mulți, m-aș înscrie la facultate să-mi iau 

înapoi diploma, Cred  că e mai ușor decât examenul de 

limbă. 

- Ai dreptate! a spus Coca. 

- Și eu sunt în aceeași situație. Am dat până acum de 

două ori examenul și nu l-am trecut. Este tare greu.  

Spunând aceasta, s-a dus la cuptor să scoată felul 

următor  de mâncare  pentru Emil. 

- Ai pus copiii la culcare? a întrebat-o Emil. 

- Sunt în baie. Se spală pe dinți. 

- Nu i-am văzut deloc astăzi. Vreau să stau și cu ei 

puțin. Mănânc și mă duc să văd ce fac acolo. 

Mioara și Coca au continuat să discute despre 

examenul TOFL de limba engleză în lipsa căruia nu-și 

puteau echivala diplomele aduse din țară la agențiile de 

specialitate. Mioara a început să lucreze la fabrica de 

bijuterii, iar Coca într-un spital la secția de sterilizare a 

ustensilelor chirurgicale. Fiecare se simțea 

neîndreptățită cu situația existentă dar, considerând 

situația actuală cu șomaj și inflație monetară, erau 

oricum mai norocoase decât alte persoane care nu 

găseau de lucru. După ce Emil s-a dus să vadă ce fac 

copiii, Traian rămas singur continua să bea plictisit 

bere, pentru că nu avea cu cine să schimbe o vorbă. La 

un moment dat s-a ridicat de pe scaun și-a întrebat: 

- Mai aveți și un alt closet în apartamentul ăsta? 

- Sigur, în dormitorul nostru. Vino să-ți arăt! a zis 

Coca. 

Au trecut prin antreul de la intrare unde se afla 

prima baie și ușa de la camera copiilor, iar în capătul lui, 

intrarea în dormitorul părinților. Coca l-a lăsat pe 

Traian să intre, indicându-i care din cele două uși 

laterale era baia următoare. Văzând lângă peretele opus 
patul acoperit cu o cuvertură, Traian s-a întors cu fața la 

Coca insinuând cu obrăznicie: 

- Va să zică aici e locul unde voi vă... și a continuat 

rânjind să pistoneze, fără cuvinte, degetul mijlociu al 

mâinii drepte prin zeroul format în mâna opusă.  

Șocată, Coca i-a tras o palmă impertinentului om din 

fața ei. Un moment mai târziu, surprins, Traian i-a întors 

palma, lăsând dâre pe obrazul înroșit al gazdei. În ochii 

lui Coca au apărut lacrimi și umilită, negăsindu-și vocea, 

a fugit în bucătăria în care nu se afla nimeni. Din 

interiorul băii unde se afla cu copiii, auzind ce se petrece 

în camera de alături, Emil a zvâcnit în fața lui Traian pe 

care l-a prins de piepții cămășii și l-a tras afară. Traian 

rânji beat ca și cum nu s-a întâmplat nimic: 

- Stai bre, c-a fost doar o glumă! Zău, c-a fost o 

glumă... 

Emil l-a tras până în dreptul ușii de la intrare și 

deschizând-o, l-a împins afară din apartament, scârbit 

de încercările lui Traian să se agațe de ceva ca să evite 

scoaterea din casă: 

- Va să zică așa te porți tu cu prietenii? Hai! Ce, crezi 

că nevastă-ta este o sfântă? Las’ că am mai văzut eu 

dintr-astea ca ea, sfinte... 
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Traian continua să țipe de pe coridorul unde în 

dreptul unor uși au apărut capete curioase. Emil ar fi 

vrut să-l servească cu câțiva pumni mai convingători, 

dar și-a  spus că nu merită osteneala. Înainte de-a 

închide ușa i-a zis: 

- Să nu te mai prind pe aici, canalie! 

Tremurând de mânie, a rămas un timp în spatele ușii, 

încercând să se calmeze. Ca un ecou îndepărtat, 

cuvintele lui Traian: „Ce crezi că nevastă-ta este o 

sfântă?” au prins să se amplifice în mintea lui Emil, 

strident ca sunetul de goarnă.  De unde să știe el dacă 

era Coca sfântă sau nu? Traian continua să urle afară și 

Mioara, cu lacrimi în ochi a apărut din sufragerie cu 

haina lui uitată pe un scaun. A ieșit să-și potolească 

bărbatul, rugându-l să nu mai țipe: 

- Te bag în mă-ta cu ei cu tot! Ce, te-ai dat și tu cu 

ăștia? și s-a auzit de pe coridor plesnitura cu ecou a unei 

palme însoțite de alte înjurături. Mioara, s-a încovoiat, 

acoperindu-și fața cu o mână, ușile curioșilor s-au închis 

și ea a început să meargă încet spre lift urmată de soțul 

ei. 

Emil nu a vrut să dea ochi cu soția lui și a intrat în 

dormitor fără nici un cuvânt. Cu gesturi mecanice și-a 

luat pijamaua de sub pernă, unde era locul ei, și a intrat 
în baie să se schimbe. S-a spălat pe dinți, a stins luminile 

și s-a așezat în pat. A închis ochii să doarmă, dar somnul 

nu s-a lipit de el. Își amintea cum pe drum abia aștepta 

să ajungă mai repede acasă cu gândul la Coca și bucuria 

stârnită de salariul lui căpătat aici. Dar acum totul părea 

spulberat. Bucuria s-a transformat în mâhnire. O 

mâhnire grea, statornică, ca un blestem de care nu te 

poți descotorosi.  

- Ce-a vrut să spună măgarul ăsta de Traian despre 

Coca? gândea el. 

- Ce știe scârnavul ăsta de om și eu nu am habar? Ce 

fel de soție este Coca? Sfântă sau nu, măcar pot conta pe 

ea că-mi e credincioasă? Când a cunoscut-o era fată 

cuminte. Asta o știe pentru că până la excursia aceea din 

munți împreună, nimeni nu a trecut Rubiconul fecioarei 

ei. Dar apoi în cei treisprezece ani de căsătorie, cine știe 

ce s-a întâmplat? Cu copii mici acasă, lucrând în 

schimburi și locuri diferite, cu gărzi în spital și nopți în 

care lipsea din căminul conjugal, cum ar fi putut el să 

știe ce face ea? La început a fost dragoste, o dragoste așa 

de aprinsă că niciun loc, nicio distanță nu putea 

întrerupe fuziunea fluidă a telepatiei dintre ei, așa cum 

frații siamezi la despărțire continuă să împartă aceleași 

senzații, chiar și din depărtare. Dar asta a fost atunci, la 

început. Au apărut copiii, nevoile, problemele și am 

ajuns acum la acest punct: „Ce crezi că nevasta ta este o 

sfântă?” 

A simțit-o pe Coca venind pe vârfuri să-și tragă pe 

întuneric pijamaua de sub pernă și cum a intrat în baie. 

A venit apoi și s-a așezat în pat lângă el încercând să nu-

l scoale. El sta întors cu spatele fără să miște, ca și cum 

ar fi vrut să spioneze ce face. Ghimpele îndoielii nu-i da 

pace. Totul a fost așa de frumos până mai adineauri și 

acum dintr-o dată nu vedea în jurul lui decât întuneric. 

Încrederea, siguranța și toate planurile lui de viitor au 

dispărut subit la auzul acestor cuvinte: „Ce crezi că 

nevastă-ta este o sfântă?” Ar fi dorit să se scuture de 

povara acestui gând, dar spinul care i-a rănit inima s-a 

înfipt așa de adânc, că nu-l poate da afară. Și nu știa cum 

trebuie să procedeze în ziua următoare când se va 

întâlni cu ochii ei. S-o întrebe? Ar fi dorit, dar nu știa ce... 

S-o acuze? Pentru ce? Să tacă? Să lase lucrurile să-și 

continue cursul ca și cum nu s-a întâmplat nimic? Cum 

putea-va să trăiască astfel, când numai gândul acestei 

posibilități îi mistuia sufletul în focul cel mai năprasnic, 

ca al iadului? 

Emil s-a răsucit în pat rămânând cu ochii pironiți în 

bezna tavanului. Lângă el, Coca, răsufla ușor purtată de 
somn. În alte nopți poate i-ar fi mângâiat umărul 

dezgolit cu vârful degetelor, ori poate l-ar fi atins cu 

buzele, îmboldit de pasiunea acelui simțământ de 

dragoste pe care-l nutrești unei icoane, dar acum... 

Acum?  

 

 

David Kimel  
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Istorie locală (I)  
- Fragment - 

Gheorghe Dobre 
 

În fiecare seară, peste Broșteni se lăsa seara, și să se 

lase seara, zise boierul, și seara se lăsă din zbor, ca un 

porumbel ținut prea mult în aer de pisica de la gura 

cotețului, obosită, blândă, ascultătoare, și aprindeți 

lumânările, gugumanilor, nu vedeți că a venit seara, 

arnăuții alergau cu feștilele pe la toate lumânările din 

conac, groase ca niște salcâmi de doi ani, are lumină 

boierul, are, are pe dracu să vă ia, și aduceți țiganii, da’ 

țiganii erau deja pe-aproape, stâlcind vorbele, nu știau 

nici acum să-l zică pe ă, șoșoind între ei până ce 

Milondre, locotenentul lui Zipa-Zipacitul, aruncă între ei 

o blană de iepure de pădure și-atunci țiganii săriră din 

întuneric, speriați, direct în jumatea cântecului ăl mai 

plăcut la urechile Zipacitului, oale de-aș fi și-ar fi pline cu 

bani, habar n-aveau ei de filozofie, cum nici boierul, da’ 

o simțeau, ho, drăcărie, gura, jumări nenorocite, și 

țiganii tăceau, speriați că l-au supărat pe tăticul lor, 

dumnezeul lor cu biciul, că Benga era mazilit, ei se 

duceau la biserica, da’ tot țigani rămâneau, ho, boaite, 

țipa și Milondre, boierul nu-i încă beat, porumbelul serii 

venise prea la comandă, se speriase și el, stați 

p’aproape, și-n această secundă în care să treci de la 

zdrențe la inelele de aur ale mătăhălosului șef de trib, 

istoria locală, zonală și planetară se scria singură cu o 

cerneală simpatică și cu niște semne care nu-ncăpeau în 

nici un tratat de specialitate, și inelele boierului se 

mișcau leneșe, după traiectorii de necalculat, odată cu 

mâinile care se terminau într-un om încă treaz dar iritat, 

mama voastră de ciori, dacă pățesc ceva-n noaptea asta 

ați rupt-o-n fericire, mâine vă spânzurați cu sârmele de 

la țambal, mâini de fost pirat, coborâtor din ahei, tânjind 

după jafuri lichide, perfecționarea experienței de mii de 

ani se-ngropase-n mijlocul bărăganului invariabil ca o 

tigaie, în care doar o barcă amărâtă putrezea-n nisipul 

Ialomiței, trezindu-i când și când nostalgii nenorocite, 

ca-n seara asta, când și-ar fi dorit chiar să fie găsit de 

foștii lui tovarăși de pândă pe mare, ar fi stat să-l strângă 

de gât pentru banii cu care-a fugit lăsându-i cu buzele 

umflate, numai să mai miroasă încă o dată sărătura 

mării duhnind din hainele lor, ... bagă-i cu capu-n teică 

dacă s-au încins, și Milondre-i băga, da-n mă-sa, așa vă 

trebuie, ce vă mai trebuie, apoi se-ntorcea dulce 

ghersuind către milostivul lui, Nous-ul lui, întrupat în 

carnea multă și oasele decalcifiate ale tiranozaurului 

Zipa, zicându-i să mergem să băgăm la ramazan, 

boierule, că-i vremea, stăpâne, că-i caldă, agapi mu, cu 

toate că habar n-avea ce-nseamnă, da’ nici grecul nu știa 

prea bine românește, așa că porniră amândoi, 

bălăngănindu-se ca niște bătrâni marinari, printre 

lumânări, spre camera în care așteptau mâncăruri fel de 

fel. 

Tiranosaurus erectus kir Zipa goli ultima farfurie din 

lungul cortegiu de farfurii, castroane și alte obiecte în 

care se poate ține mâncarea, ce se aflau în fața lui 

pustiite, grohăi, mârâi, se șterse la bot cu un prosop cât 

un cearceaf, se foi pe scaunul care începu să se vaite sub 

greutatea lui, cum de altfel făcea orice îl avea pe el 

deasupra, tot domeniul lui se văita, da’ îl suporta, acum 

urma narghileaua, prost obicei, nu de el adus din orient, 

îl năpădeau presimțirile, mâna lui de fier ruginise, nu, 

nici vorbă, fabrica merge? îl întrebă pe Milondre și-

acesta zise da, în vreme ce repezea pe sub masă un 

picior de haidamac în dosul unei pisici insistente, 

merge, stăpâne, că nu s-a mai văzut așa dihanie p’acilea 

șa, și vezi să nu se-mbete ăia cu spirt, că era fabrică de 

spirt, i-am scos din pământ, bordeiași nenorociți, și i-am 

băgat în fabrică, le-am adus motor de vapor, să nu-și 

bage capetele-n curele că-i face terci și io n-am nevoie 

de morți decât dacă-i sugrum cu mâinile mele, așa să 

știi, și să duci spirtul de săptămâna trecută prin Urziceni 

spre București, că vodă vrea spirt și de ce să nu zornăie 

aurul lui în teșchereaua mea, că nimic nu pute dacă vine 

de la vodă, mai ales banii, zicea pufăind cercuri de fum 

aromat, înconjurat ca Olimpul de nori misterioși, să-mi 

aduci o femeie, bubuia Zeus din înălțimi, ba nu, vreau 

fată mare și fata mare apăru deîndată, p’aia de-am 

văzut-o ieri în casă la Mirmilică, abia-mbrăcată cu niște 

gioarse, da’ frumoasă, te fac zeiță, și ea habar n-avea ce-

i aia, da’ dacă zicea boierul, fie și zeiță, te fac femeie, 

bogată, și șuncile-ncepură să-i tremure dizgrațios, 

singure, necontrolate, zât, pagubă, întinse piciorul spre 

pisică dar n-o ajunse, să omorâți pisica dracului, el 

atingea tot ce vroia, te cheamă, cum, fetițo?, Maria, boier 

Zipa, zise ea pierdută, Maria, Maria, pă toate vă cheamă 
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la fel, fecioara Maria semăna cu tine, și-n aceeași clipă 

ea deveni femeie și-ncepu să plângă, da, da, spirtu’, 

pirații, mormăi boșorogul începând să cânte, beat, cu 

mâinile ca niște caltaboși peste gâtul subțire-al fetei, 

țiganii! muzică!, să râzi, că te biciui, țiganii se repeziră 

disperați în instrumente și-n gâtlejurile lor uscate de 

așteptare și de frică se-ngrămădeau sunete peste 

sunete, acoperind lătratul câinilor și orăcăitul 

broaștelor din balta care era tot a lui, dar ce nu era al lui, 

și ziua o să v-o dau cu porția, se auzi o pușcătură, 

Milondre împușcase pisica, e moartă, stăpâne, bine că-i 

moartă, vă omor pe toți!, slugi păcătoase, Chios, Rhodos, 

soare mereu și eu mă-ngrop în zăpadă cu voi, că dacă n-

aș fi eu ar fi altu’, mai al dracu, oale de-aș fi și-ar fi pline 

cu bani, cântați, nemernicilor, și belea ochii pe pereți 

fără să mai vadă nimic, vin, căni cu vin, aduceți butoiul 

aici, orăcăiau șuncile demnului urmaș al celui care-a zis 

că „cine este măsurat la mâncare și băutură, n-are 

niciodată o noapte lungă”, da’ ce nevoie avea el de nopți 

lungi, o să ard cu un tăciune cei o mie de ani,/oale de-aș 

fi... 

Țochi bălțați, zise Calița, baba-din-casă, șefa femeilor 

care se-nvârteau prin conac, țochi bălțați, baba-cu-doi-

dinți care șuiera ca un șarpe când dădea aerul afară din 
plămânii tăbăciți, încinși de arderile unei boli ascunse, 

iar e beat boierul, iar o să spălăm, să măturăm în urma 

lui, și-o trăznea cu făcălețul peste șale pe țăranca aflată 

cel mai aproape, o beștelea pe degeaba, că n-are somn 

boierul, și se plesnea peste brațe, omorând țânțarii ce-și 

înfigeau pompele-n sângele ei obosit, aproape rece, mai 

repede, mai repede, că repede nu știți decât să vă 

umflați în burtă și să fătați an de an ca niște scroafe și 

după aia să-i suiți în corcoduși sau în duzi să mănânce și 

dacă nu le-ajunge să-i puneți să fure porumb, să se-

nece-n baltă după trei borțoi fleșcăiți, harpie 

dezlănțuită, o apucau draci-n același timp cu ai 

Zipacitului, da’ nici ea n-avea somn, doi balauri care 

lucrau separat, și asta la 2341 de ani de la nașterea lui 

Protagoras, „cel dintâi și cel mai vestit dintre sofiști”, 

elevul lui Democrit, ajuns în istorie cu ajutorul a două 

lemne, la 84 de ani de la redactarea „Declarației de 

independență” a S.U.A., la 241 de ani de la înființarea 

marii bănci din Hamburg sau la 270 de ani de la celebra 

experiență a lui Galilei de la Pisa, adică la anul de grație 

1860, da’ mersu-nainte e să mergi oricum, ca să poți uita 

ce n-ai știut vreodată, strămoșii nu și-ar mai recunoaște 

urmașii, că-s greci, indieni, romani sau altceva, da’ Calița 

n-avea nevoie de prea multă gândire ca să mâie niște 

muieri dintr-un loc în altul, chiuie boierul, acu duceți 

cafelurile, rage boierul, duceți-i o juma’ de curcan, joacă 

boierul și proasta plânge, du-i, fă, lichiorul, și-o alegea 

pe una mai amărâtă, poate-ți dă și ție vreun galben, și 

chiar așa se-ntâmpla, era un septembrie brun, arămiu, 

de-ți venea să mori odată cu frunzele din pădure, dar ei 

nu-i ardea de așa ceva, nici ăstorlalți, vedeau 

anotimpurile direct în știuletele de porumb, în 

broboana de strugure sau în dovleac și cunoșteau orele 

zilei după obiceiurile boierului, acu vrea pui, acu 

dulceață, vrea ciorbă de vacă, e noapte, pleacă la 

București, e sfârșit de lună, vine de-acolo, e pus pe 

bătaie, da’ asta nu mai ținea de nici un anotimp, nici de 

o oră anume, vrea icre, e mai, vrea crap gras și bătrân, e 

octombrie, și baba Calița trebuia să le facă pe toate, 

propriu-zis nu să le facă ea, dar să alerge de colo-colo să 

pună trebile în mișcare, că ăștia habar n-aveau nici câte 

lemne să pună pe foc, nici când erau bune corcodușele 

de trimis la cazan, da-n noaptea asta știu că e-n pandalii 

nemaivăzute, și-i de-abia la jumătate; și ăștia ce-or mai 

fi vrând, ce vreți, mă?, puneți câinii pe ei, șo pe ei, 

cotarle, da’ câinii amuțiseră, se-nmuiaseră de-o frică pe 

care n-o mai simțiseră; și cei doi străini intrară-n curte, 

apoi în casă, nestingheriți, răspândind tăcere și 
nemișcare în jur. 

Te-am găsit! și cele trei cuvinte ricoșau inexpresiv pe 

pereții încăperii, înfigându-se-n același timp direct în 

urechile fostului pirat, care când le-nțelegea cu groază, 

când râdea tâmp, încercând să apuce o lingură 

inexistentă, te-am găsit, am găsit, sit-sit-sit-sit, cuvinte 

care sfărâmau universul prezent și-l organizau după 

alte reguli, întorcându-l cu 25 de ani în urmă, pe alte 

meleaguri, în care un alt Zipa, un Zipa tânăr încă umbla 

înnebunit după o gaură de șarpe în care să încapă odată 

cu banii furați, cuvinte care sunau din ce în ce mai clar, 

dornice să ajute în sfârșit o minte omenească să-

nțeleagă că gata, s-a sfârșit, fă-ți sfânta cruce, scoate ce-

ai furat, că noi trebuie să ne-ntoarcem cu inima ta haină 

aruncată-ntre banii cu care ne-așteaptă frații noștri, 

frații mei, îngăimă boierul, refăcând clipa prezentă, 

limpezit de băutură și oboseală, pândind calm, fioros de 

calm, ca o fiară încolțită, petrecerea următoarelor clipe, 

frații mei, zise mai cu inimă, Spiros și Mavros, Mavros și 

Spiros, tot ce vreți, sunt al vostru, dar să discutăm, luați 

loc, trăgea de timp boierul, dezamorsând transpirat 

minele care zăceau în secundele acelea tensionate, al 

vostru, și mintea-i lucra cu o viteză uluitoare, al vostru, 

și nu mai era loc pentru altceva, parcă ieri dăduse 
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lovitura și-acum se-ntâlnea cu aceleași stări apăsătoare 

de nesiguranță, stări la fel de proaspete ca acum un sfert 

de veac, parcă-ntre timp n-a mai fost nimic sau a fost 

altceva, într-un fel, așteptase clipa asta, oricât se bălăcea 

în desfrâu, în uitare, simțea că e ceva lipsă, că va da 

socoteală pentru jaful făcut în vistieria tovarășilor 

trăitori din jaf; un câine se trezi lătrând aiurea în liniștea 

nopții și Zapa deschise fereastra și strigă la el și câinele 

se liniști în somn, visase ceva urât, Spiros și Mavros, 

Mavros și Spiros, buni băieți, cam șarle, da’ buni, da’ de 

unde băieți, erau oameni în toată firea, răbdători ca 

niște catâri, dacă au avut puterea să-l caute atâta amar 

de ani, hotărâți să execute un ordin nescris dat demult, 

da’ poate scăpăm, scăpăm, că nici eu nu-s prost și ei știu 

asta, mă omoară și pleacă cu mâinile-n buzunare, nu le 

convine, ce vor, să aflăm ce vor și strivi o gânganie care-

l lovise-n frunte și căzuse apoi amețită pe masă, am bani, 

băieți, am bani mai mulți ca atunci, pot să vi-i dau înapoi 

întreit, da’ nu asta-i socoteala, mâncare, mâncare și 

rachiu pentru iubiții mei oaspeți, sunteți oaspeții mei, 

cereți ce vreți și vi se va aduce, orice, și noaptea cerută 

de el prea devreme se lungea, tresărea din zgomote 

misterioase venind din pădure, din baltă sau de sub 

podea, înnegrindu-se și-nstelându-se odată cu norii 
care-și mânau coamele spre apus, noapte de Bărăgan, să 

plece țiganii, dar ei plecaseră, mirosiseră că nu-i a bine 

și singur Zapa, lângă frații lui dușmani, aștepta. 

Nimeni nu are vreo putere asupra noastră, zise 

Mavros în timp ce așeza cu grijă pe masă marele pahar 

în care cu-o clipă-n urmă clipocise țuica, venim și 

plecăm fără să dăm socoteală, fie ce-am lăsa în urma 

noastră, continuă și-și privi fostul tovarăș așa de pe-

nțeles încât acesta simți cum pe dedesubt șuncile încep 

să i se topească încet, fără motiv, și știm că ai și bani, că 

altfel nu mai veneam încoace, da’ noi mai vrem și 

altceva, interveni Spiros înainte de a duce paharul la 

gură, ce vor, ce vor, Hariton ce mai face, era cel mai 

viteaz dintre noi, mi-e dor de el, trezea boierul niște 

amintiri periculoase, lasă vitejia, nu-i vorba de ea, și 

pușcoacele jucau un dans parcă femeiesc, Hariton e 

mort, zise Mavros, mai ți-e dor de el? întrebă rânjind 

Spiros, șase mii de galbeni și mergi cu noi, n-am, horcăi 

Zapa, simțind că-ncepe târguiala, zece mii și rămâi aici, 

sunau vocile piraților, da’ cu-o gaură-n frunte, n-am, se 

tânguia Zapa, apoi șapte mii și lăsați-mă, te omorâm, 

ridicară tonul cei doi, zece mii și rămâi aici fără nici o 

gaură-n plus, mai beți, mai beți, îi îndemna boierul și-

ncerca să le toarne-n pahare, nu acum, acum nu, scoate 

nouă mii de galbeni pe masă și-am plecat, fie, cedă Zapa, 

frângându-și mâinile, desfigurându-și chipul a 

nenorocire, dar în el clocotea de fericire, ieftin, ieftin, da’ 

din clipa asta stingem toate datoriile, toate, și-aruncară 

pungile-n niște tolbe-ncăpătoare, și-acu să bem, acum 

să bem, să-mi mai povestiți, să-mi povestiți, că muream 

de mirosul mării, al vostru și-al sângelui de negustor 

jefuit; și-au început să bea și să povestească și zorii i-au 

găsit beți morți, Zipa a mai apucat să strige la slugi să nu 

intre nimeni, și-au adormit care pe unde-a apucat, 

lumânările-au ars în conac toată ziua, până noaptea, 

când cei trei s-au trezit, au controlat banii și s-au pus din 

nou pe băut, să nu ne otrăvești, că te-ai ras, beau cu voi, 

mor cu voi, parcă nici nu se mai văzuse până atunci om 

mai mulțumit că a pierdut o grămadă de aur, nu-i vorbă 

că mai avea de zece ori pe-atât și-ncă ceva-n plus, că-

ntr-un moment de beție și orgoliu făcuse hârtie către 

vodă să-i dea voie să-mbrace zidul înconjurător cu bani 

de aur și vodă, după ce și-a revenit, a dat-o pe glumă 

zicându-i că da, puneți banii pe gard, te las, da’ să-i pui 

pe cant, dar el  n-avea chiar atâta sau poate avea și-a 

lăsat-o pe glumă, cum o-ntorsese vodă, așa că acuma, în 

a doua noapte, putea să se-mbete fără grijă, nu mai avea 

nici o datorie la nimeni, din contra, toți erau datori la el 
și el știa să mulgă, o să ard cu un tăciune cei o mie de 

ani/oale de-aș fi și-ar fi pline cu bani, în timp ce barca din 

nisipul Ialomiței putrezea lent și distileria de spirt tăcea, 

cutreierată de șerpii șuierând la marginea unui veac XIX 

plin de surprize. 
 

 

Gheorghe Dobre  
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Din ale Sfântului Nicolae 
Gabriel Watermiller 
 

Conform tradițiilor creștine, atât răsăritene cât și 

apusene, dar și din documente existente, Sfântul Nicolae 

a trăit în secolul al III-lea, la Myra. Localitate grecească 

de venerabilă antichitate, astăzi lipsită de importanța de 

odinioară și rebotezată Demre, Myra somnolează în 

umbra Antaliei, perla șiragului de stațiuni climaterice 

turcești de pe malul asiatic al Mării Egee. Nicolae a fost 

ales episcop la Myra sub Dioclețian, persecutorul 

creștinilor. Exilat și închis, a fost eliberat după moartea 

împăratului și a participat activ în anul 325 la Primul 

Conciliu Ecumenic de la Nicea. Despre el s-au păstrat 

nenumărate istorisiri, descriindu-l ca un altruist ce și-a 

dedicat viața întru ajutorarea celor tineri, săraci și lipsiți 

de apărare. 

Împrejurări nebuloase, izvorâte din renumele său de 

protector al tineretului, au dat naștere în țările germane 

tradiției, înfiltrată cumva și în etosul carpato-danubian, 

de a face cadouri copiilor cu ocazia zilei Sfântului 

Nicolae. În ajunul sărbătorii, aceștia își expun la vedere 

încălțările bine lustruite și se culcă sperând că în 

dimineața următoare le vor găsi pline cu bunătăți. 

Teoretic, numai copii cuminți sunt recompensați, 

neascultătorii primind spre luare aminte o nuielușă 

uneori învelită în staniol auriu. De unde s-a tras 

probabil porecla de Sfântul Nicolai atribuită 

„bicișorului” cu care bădița Vasile a Ilioaei, învățătorul 

humuleștean, stimula râvna învățăceilor săi, după cum 

mărturisește Ion Creangă în fermecătoarele sale 

Amintiri Din Copilărie. 

Regimul comunist s-a străduit prin teroare, tortură 

și îndoctrinare forțată să eradice religiile, dintre care 

creștinismul era primul pe listă, ca ideologii potrivnice 

mesianismului marxist. Dar în România credința într-un 

singur Dumnezeu este mai veche decât însăși istoria 

scrisă și vechile obiceiuri mor greu. Astfel încât în acea 

dimineață cețoasă și rece de decembrie a anului de 

grație 1967, când tovarășa Medi Grunberg aproape a 

întârziat la institutul de cercetări unde era contabilă 
șefă, dânsa se confrunta pe plan familial cu o delicată 

dilemă ideologică. 

Prima persoană întâlnită în clădirea institutului a 

fost tovarășa Rada Breban, șefa serviciului cadre, 

poreclită “ochii și urechile partidului”. Pitită după ușa 

de la intrare, aștepta să se facă ora opt ca să încheie lista 

întârziaților ce trebuia prezentată zilnic directorului 

spre sancționare. 

─ Vai, dragă! Ce-i cu tine, că tare arăți cătrănită? a 

întrebat-o ea blând pe tovarășa Grunberg.  

Fiind amândouă membre în Partidul Comunist 

Român, ele făceau parte din conducerea institutului și a 

organizației de bază PCR. Dar, fiind fete bune, mai erau 

și prietene. O amiciție tovărășească datorită căreia, la o 

cafeluță sau când venea vorba de interese personale, își 

permiteau adesea să se abată de la linia partidului. Nu 

mult, firește, căci nu se știa niciodată cine pe cine 

spiona. 

─ Ah! Să vezi ce am pățit cu Maia. Nu am putut dormi 

toată noaptea de supărare, răspunse Medi, privindu-se 

în oglindirea unei ferestre și aranjându-și coafura 

deranjată în înghesuiala din autobus.  

Maia era fiica tovarășei Grunberg și se numea așa 

fiindcă se născuse în luna mai. Ea era elevă în clasa treia 

primară, la o școală frecventată în majoritate de 

odraslele unor tovarăși din elita partinică. 

─ Vai de mine! Chiar așa de rău stai? S-a întâmplat 

ceva fetiței tale? 

─ Nu s-a întâmplat nimic rău cu ea. Numai că de vreo 

zece zile mă tot bate la cap cu Sfântul Nicolae al vostru. 

Ce pantofi să pună pentru cadouri și ce ar vrea să-i 

aducă sfântul. Se pare că toți colegii ei nu mai vorbesc 

decât de asta. Chiar și cei mai leneși se așteaptă să 

primească câte ceva și râd de Maia. I-am explicat că noi 

suntem comuniști, nu credem nici măcar în miturile 

evreiești, darămite în cele creștine și că de fapt, părinții 

sunt cei care aduc cadourile, nu sfântul; iar eu habar n-

am cum se procedează. 

─ Nici eu n-am știut, spuse schițând un zâmbet 

stânjenit, tovarășa Rada Breban. La noi în sat nu țin 

minte să fi venit Sfântul Nicolae la vreun copil; poate să 

fi venit, dar eu nu știu. Noi eram prea săraci... 

─ Și asta nu-i tot, suspină cu năduf Medi Grunberg. 

Aseară, după multă ciorovăială Maia mi-a declarat 
plângând că nu se poate ca tocmai ea, o fruntașă la 

învățătură să rămână fără daruri; dacă astă noapte Moș 

Nicolae nu îi aduce nimic, mâine nu mai merge la școala 

și se va refugia la bunici. Așa că acum eu trebuie să mă 

învoiesc niște ore și să iau la rând magazinele. 
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─ Vai, săraca de tine! Câte griji ne fac copiii din zilele 

noastre, o compătimi în cunoștință de cauză tovarășa 

Breban. Numai eu știu câte necazuri am cu ai mei, deși 

nu accept ușor mofturile lor. 

─ Nici eu nu-i accept Maiei toate mofturile, răspunse 

nițeluș ofuscată tovarășa Grunberg. Ieri am mobilizat 

chiar și pe soțul meu ca s-o lămurească să nu își expună 

încălțările fiindcă la noi nu vine Sfântul Nicolae. Doar el 

este responsabil cu propaganda și agitația pe întreaga 

capitală. 

─ Și cum s-a descurcat tovarășul Grunberg? 

─ Excelent, excelent, ca de obicei. El este așa un 

splendid vorbitor. A luat-o pe Maia pe genunchi  și i-a 

povestit despre bunici, care au fost ilegaliști. Cum și-au 

riscat ei libertatea și chiar viețile pentru viitorul nostru 

și al generațiilor viitoare. Și despre partid, despre 

idealurile noastre, despre societatea comunistă fără 

opreliști, eliberată de credințe deșarte și superstiții pe 

care o construim. Totul explicat cu vorbe potrivite 

pentru vârsta ei. A muștruluit-o pe îndelete cam o oră. 

─ Și? 

─ La sfârșitul prelucrării el a întrebat-o dacă a 

înțeles. 

─ Și ce a răspuns fetița? 
─ Maia s-a uitat la el cu ochii ei nevinovați și frumoși: 

„Tati!” i-a spus ea, „am înțeles. Dar tot nu știu ce să pun 

pentru Sfântul Nicolae, cizmulițele ori o pereche de 

pantofi?” 

 

 

Gabriel Watermiller 

 

Începuturi  
Leonard I. Voicu 

(continuare din numărul anterior) 
 
După ce Dotos, șeful tribului oamenilor, împărți în 

mod egal vânatul și se arătă mulțumit, Bural, destoinicul 
și experimentatul vânător, povesti pe scurt aventura lor. 
Cum au folosit crengi de cedri pentru a-și freca hainele 
și a-și camufla mirosul. Cum s-au furișat, au rămas în 
desișul pădurii păstrând distanța și au așteptat până 
lupoaica a ucis căprioara. Cum au ucis-o și pe ea, iar apoi 
i-au luat blana și puii. Toate aceste fapte erau dovezi 
evidente ale superiorității și vitejiei de care el era 
capabil. Cu mare mândrie, arătă fiecare pui de lup. 
Adevărate trofee. Cățelandrii erau o pradă importantă. 
Urmau să se obișnuiască cu oamenii, apoi să fie folosiți 
la pază, la vânătoare și cărăușie. Cu timpul, deveneau 
utili comunității și de aceea erau foarte căutați. 

Urmă episodul cu ursul. Îi ridiculiză pe ucenicii 
fricoși și trecu rapid peste contribuția lui Dadas, tânărul 
curajos cu ajutorul căruia a răpus bestia. 

- Nu vedeți? Zeii sunt de partea mea! Îmi arată 
drumul bun și îmi întăresc brațul! tună vânătorul cu 
voce răsunătoare ca să fie bine auzit, umflându-și 
pieptul, pășind țanțoș ca un păun înfoiat, dornic să 
impresioneze. Eu, Bural, sunt cel mai...  

- Zeii, zeii ne protejează! Și numai dacă le aducem 
ofrande, îl întrerupse Diegis, vraciul satului. Eu m-am 
rugat pentru izbânda voastră! Eu v-am adus protecția 
fără de care, nimic nu se înfăptuiește! Oh, mari zei al 
pădurilor și animalelor, îți mulțumim și ne închinăm ție! 
adăugă cu gravitate, lansându-se într-o incantație 
evlavioasă, ridicând teatral brațele către cer iar apoi, cu 
o mișcare amplă, se înclină smerit împreunându-și 
mâinile. 

Fiecare din cei prezenți îl urmară în această 
rugăciune, evident impusă, fără să aibă de ales. 
Nerespectarea legii vechi și supărarea forțelor 
superioare atrăgeau pedepse pe care nimeni nu și le 
dorea.  

- Focul sfânt va arde neîncetat pentru a înălța slavă 
zeilor. Ce jertfă le aduci tu astăzi, Bural, mare vânător? 
continuă vraciul pe un ton provocator. 

Surprins de întorsătura lucrurilor, cu gândul să-și ia 
revanșa mai târziu și înțelegând că n-are de ales, Bural 
își mușcă buzele și strigă cu falsă supunere: 

- Marilor noștri zei și marelui nostru vraci Diegis, 
iată! Sunteți martori! Dau porția mea de carne și blana 
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lupoaicei! apoi își înclină capul, încercând să-și ascundă 
nemulțumirea. 

Toți îl priveau cu stupoare pentru așa mare dărnicie. 
Părerile erau totuși împărțite. Tinerii lui ucenici 
gândeau că desigur, după ce a mâncat deja, îi este la 
îndemână să-și cedeze porția. Vraciul, radia de bucurie 
deoarece obținuse mai mult decât i se cuvenea și chiar 
mai mult decât sperase - bunuri materiale, supunerea 
colectivă și umilirea vânătorului. 

Din cauza iluziei confortabile ce dădea o stare de 
siguranță, efemeră se subînțelege, și a slugărniciei, 
nimeni nu dorea să intre în conflict cu zeii, mai precis cu 
el, Diegis, purtătorul cuvântului sfânt. În acest timp 
Dotos, împăciuitor precum majoritatea șefilor în vârstă 
și cu experiență, era satisfăcut pentru că lucrurile 
rămâneau pe făgașul normal, grupul lui avea ce mânca 
și nu erau conflicte complicate de rezolvat. Iar 
mulțimea, ca de obicei, se minuna și bătea din palme 
fericită, neștiind prea bine de ce, având falsa impresie că 
fiecare a contribuit la binele general obținut. 

Bural strângea din dinți, fierbea în sinea lui și dacă 
nu s-ar fi gândit că cel puțin s-a ales cu un cățel valoros 
și că nu este momentul potrivit să i-o plătească vraciului 
după cum merita, ar fi spus cuvinte neplăcute. Reușind 
să se stăpânească, lăsă lucrurile așa cum se prezentau 
pentru moment, frământâdu-și mintea pe căile unei 
viitoare răzbunării. 

- Vorbe înțelepte de la viteazul nostru Bural, se grăbi 
să sublinieze Dotos, consfințind jertfa adusă zeilor, 
flatând pe vânător, încercând prin agerimea minții să 
preia controlul asupra situației. Oameni buni și viteji ai 
tribului nostru, sunteți mulțumiți? 

- Da, suntem! murmurară cei mai mulți confirmând 
revenirea vieții satului pe un făgaș armonios. 

- La apus de soare, împreună, ne vom aduna la 
lumina focului sacru și Bural ne va povesti amănunțit 
vânătoarea de azi și înfrângerea ursului, adăugă tot el. 
Bural, mergi acum să aduci blana ursului! Cine dorește 
să-l însoțească? 

- La focul sacru, la sfârșitul zilei, se grăbi să intervină 
din nou Diegis, mai întâi vom aduce slavă zeilor.  

Dotos, surprins și nemulțumit de intervenția 
vraciului, care vorbea după ce el, șeful lor, spusese 
ultimul cuvânt, încruntă sprâncenele, făcu un semn 
grăbit de acceptare cu mâna și trecu în mod înțelept 
peste această intervenție a vraciului ce-i știrbea 
autoritatea, evitând astfel un conflict inutil. 

Mai mulți tineri și câțiva adulți se arătară interesați 
să-l însoțească pe Bural. Fiecare dorea să meargă la 

locul faptei, să-și aducă contribuția și să se bucure de 
victorie. Mai ales că era numai o formalitate și nici vorbă 
de o luptă cu un adversar periculos. 

Numai că Bural pierduse tot cheful de a se întoarce 
în pădure. Ar fi preferat să se ocupe de puiul de lup care 
i-a rămas, singurul motiv de satisfacție după o zi de 
vânătoare. În adâncul sufletului, nu-i părea rău de 
carnea „dăruită” zeilor și nici de blana lupoaicei. Pentru 
el cățelandrul avea o valoare mult mai mare. În schimb, 
era conștient că porția de mâncare hărăzită fiicei sale 
era pierdută. Se impunea o soluție. Scrâșnind din dinți, 
cu regret în suflet și cu toată prefăcătoria de care era 
capabil, rosti: 

- Oh, Diegis, mare vraci și înțelept. Dă-ne 
binecuvântarea zeilor! Să pornim la drum și să ne 
întoarcem nevătămați cu blana ursului. 

- Oh, Bural, mare vânător, răspunse plin de sine 
vraciul. Fiți fără grijă! Semnele zeilor sunt bune! Ursul 
vă așteaptă! Vă veți întoarce cu blana lui! Zeii au vorbit! 

Cu inimile împăcate, oamenii s-au împrăștiat la 
treburile lor iar Bural, fără tragere de inimă, începu 
pregătirile. 

- Tată, iar pleci? 
- Trebuie, Ada. N-ai auzit? Cu puțin noroc, am să 

vânez ceva și pentru tine. Mă voi întoarce repede! 
adăugă Bural cu glas duios, mângâidu-și fiica pe cap. 

- Nu-i nevoie, tată! Dadas va împărți porția lui cu 
mine. Voi merge în pădure! Voi găsi ciuperci! Găsesc eu 
ceva! 

- Așa a spus Dadas? Nu cumva? Știi ce vreau să spun. 
Poate, vrea... 

- Nici vorbă. E ca un frate pentru mine. 
- Ada, nu te mai am decât pe tine! Să nu te îndepărtezi 

de sat! Știi că nu-mi place să pleci singură. 
- Nu-ți fă griji, tată! Tu, nu mergi departe? 
- Cu mine este altceva. Și nu plec singur. Avem arme.   
- Și eu am armele mele. Vorbesc cu animalele și ele 

mă lasă în pace. Nu crezi? râse fata veselă, astupându-și 
urechile pentru a nu mai asculta alte îngrijorări 
părintești și noi instrucțiuni. 

Ada nu impresiona prin înălțime dar era fâșneață, 
ageră la minte, vorbăreață și mereu surâzătoare, ceea ce 
o făcea să fie plăcută. Mama ei murise la puțin timp după 
ce o născuse. Așa că, devenise a tuturor. Fiecare avea 
grijă de ea. Toți o ajutau cum puteau. Cu trecerea anilor, 
dintr-un bebeluș plăpând devenise o fată înțeleaptă și 
de nădejde. 

Tatăl ei, Bural, era plecat zilnic la vânătoare. 
Simțindu-i lipsa, copila se furișa în codru unde petrecea 
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ore și ore în șir închipuindu-și probabil, că astfel este 
mai aproape de el. Uneori dispărea ziua întreagă. 
Femeile erau îngrijorate și ar fi ținut-o mai din scurt, 
bărbaților le păsa mai puțin. Cert este că Ada a crescut 
liberă precum păsările cerului. Se simțea în largul ei în 
mijlocul naturii și am putea spune, din această cauză nu 
cunoștea grijile și supărările obișnuite ale oamenilor. 
Stătea la taifas timp îndelungat cu florile, arborii și cu 
animalele întâlnite în cale. Avea prieteni iepuri și 
veverițe, câțiva șerpi și alte vietăți ale pădurii. Oamenii 
remarcaseră că fiarele care dădeau târcoale prin 
împrejurimi nu o băgau în seamă, iar puii de lupi 
capturați o căutau, se ghemuiau la picioarele ei și îi 
lingeau mâinile. 

De la un timp, băieții satului începeau să o remarce 
și din alte puncte de vedere. Altele decât cele legate de 
jocurile copilăriei. Dadas, prin diferite mijloace, dorea 
să-și arate interesul. A fi un vânător destoinic i se părea 
o cale bună pentru a cuceri inima fetei și a avea 
aprobarea tatălui. 

Unii tineri își căutau soațe prin așezările mai 
îndepărtate. Le cereau în mod cuviincios ori pur și 
simplu le furau. Un obicei mai vechi, încă des întâlnit, 
care era motiv de fală între bărbați, iar uneori de lupte 
pe viață și pe moarte între triburi. 

Atracția Adei pentru natură și faptul că animalele îi 
erau atât de apropiate, o făceau cea mai indicată 
persoană să se ocupe de creșterea puilor de lup. O 
activitate care implica sensibilitate, răbdare, riscuri și 
un ceva în plus greu de explicat, dar pe care fata îl avea. 
Nu toate tentativele reușiseră de-a lungul timplui și, era 
cunoscut, au fost cazuri care s-au terminat cu pierderi 
omenești. Cu Ada lucrurile stăteau altfel. Toți puii de lup 
crescuți în preajma ei o însoțeau cu drag, învățau rolul 
lor printre oameni și la nevoie, și-ar fi dat viața pentru 
stăpânii lor.  

Oricine o cunoștea pe Ada știa că este diferită. Felul 
ei cumpătat de a fi și faptul că avea un răspuns potrivit 
în fiecare situație, îi punea în încurcătură pe cei 
vârstnici lăsând impresia că avea mai multe cunoștințe 
decât ei și pe deasupra, un mod misterios de a  înțelege 
și a comunica cu animalele. O simbioză ce impresiona și 
părea misterioasă în același timp. De neînțeles pentru 
toți, prefera șerpii. Erau animalele cele mai înțelepte și 
mai sensibile, în opinia ei.  

- Ce să cred? Că vorbești cu animalele? se miră Bural 
intrigat și alarmat în același timp, privind-o cu 
curiozitate. Și mai ales cu șerpii? Nu ți-e teamă că te 
mușcă vreunul?   

- Nu, tată! Șarpele știe dacă vrei să-i faci rău, dacă ți-
e frică de el. Nu poți să te-ascunzi.  

- Cum așa? 
- Șerpii înțeleg și cunosc multe, probabil pentru că nu 

aud. Și nu aud pentru că nu au urechi. Pot vedea, pot 
mirosi, dar mai ales, fiind lipiți de pământ în 
permanență, îl pipăie cu tot corpul și astfel simt lucruri 
de care noi oamenii habar n-avem. 

- Și tu, de unde cunoști toate acestea? 
- Așa cum tu ești priceput la vânătoare și știi ce ai de 

făcut, tot așa, și eu înțeleg animalele. 
- Și de urșii cei grozavi, lupii fioroși ori de mistreți, 

nu ți-e frică? 
- Tată, ei nu vin aproape de satul nostru. Iar dacă vin, 

trec pe lângă mine și nu mă bagă în seamă. De fapt, cum 
să spun? Ei nu mă văd, trec pe lângă mine, așa, cum treci 
pe lângă o stană de piatră.  

- Nu înțeleg prea bine ce spui. Cine te-a învățat? 
- Nimeni! Am învățat singură! Sau poate tot de la 

șerpi. Ei stau ascunși timp îndelungat. Treci pe lângă ei 
și nici nu-i vezi. 

- Asta, așa este! Acum, trebuie să plec. Vorbim altă 
dată! Rămâi cu bine! 

Bural făcu un semn de chemare și cei ce doreau să 
meargă cu el se apropiară. Împreună, fără alte explicații, 
porniră să facă drumul înapoi. (va urma) 
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