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Gavril Morariu  
1933-2022 

Gavril Morariu 1933-2022 
 

Anul trecut, la recomandarea poetei Veronica Pavel 

Lerner, membră a Cenaclului Mihai Eminescu de la 

Montréal și a Asociației Canadiene a Scriitorilor Ro-

mâni, am avut deosebita plăcere și onoare de a face cu-

noștință cu scriitorul Gavril Morariu. Chiar dacă ne în-

trețineam numai la telefon, (sunt peste 4200 de kilo-

metri între Montréal și Pentincton, orașul în care locuia) 

am înțeles de la bun început caracterul deosebit și firea 

valoroasă a acestui inginer, inventator, scriitor, profe-

sor și soț exemplar. De aceea, am 

fost impresionat și m-am bucu-

rat să-l cunosc.  

Din păcate, sănătatea dom-

nului Morariu nu-i permitea să 

fie cum și-ar fi dorit. Chiar dacă 

făcea un mare efort, a început să 

participe cu entuziasm la întâl-

nirile prin videoconferință ale 

Cenaclului Mihai Eminescu. Ne-

a prezentat diferite sinteze și 

ne-a captivat de fiecare dată. Am 

fost cu toții încântați de felul în 

care ne ajuta să vedem noi as-

pecte, noi perspective. Dialogul 

cu dânsul era întotdeauna 

agreabil. Dar, din nefericire, în 

această primăvară, a urcat la ce-

ruri mai repede decât ne-am do-

rit. Îl regretăm și ne îndreptăm toate gândurile noastre 

de bine, către doamna Dorina Morariu, soția sa și către 

întreaga familie. 

Gavril Morariu s-a născut în 1933 la Năsăud, Județul 

Bistrița-Năsăud, România. A obținut Diploma de Inginer 

la Universitatea Traian Vuia, Timișoara, România. A fost 

Profesor adjunct la Universitatea Simon Fraser din Van-

couver, Canada. De asemeni, a fost membru al Interna-

tional Commission for the Scientific Exploration of the 

Mediterranean Sea, Monaco, membru al American 

Academy of Underwater Sciences, membru și acreditat 

Senior Imaging Scientist of the Royal Photographic So-

ciety, din Anglia, cât și membru al Asociației Canadiene 

a Scriitorilor Români și membru al Cenaclului Mihai 

Eminescu din Montreal, Canada. 

A publicat peste 250 de articole științifice, comuni-

cări și eseuri sau articole jurnalistice în reviste de spe-

cialitate, ziare și magazine. În calitate de scriitor și free-

lance photographer a contribuit la „Visual Art” (En-

gland), „Stained Glass” 

(USA), „Pacific Zone News” 

(Canada), „Subsea Cities 

Newsletter” (Canada), 

„The Explorers Journal” 

(USA), „Delphin” (West 

Germany), „Poseidon” 

(East Germany), Gândacul 

de Colorado (USA), Ori-

gini/Romanian Roots 

(Atlanta, USA), Southern 

Exposure (BC, Canada), 

Penticton Herald (BC, Ca-

nada), Repere Literare 

(Montreal, Canada). 

În 2010 a început să pu-

blice în limba engleză trilo-

gia Without Rancour or 

Partiality. Primul volum a 

fost întitulat Soft Tales from a Refugee Camp (Povestiri 

Gingașe dintr-un Lagăr de Refugiați). A fost urmat în 

2018 de volumul, întitulat The Four Seasons of a Slave 

(Cele Patru Anotimpuri ale unui Sclav). Al treilea volum, 

Aphrodite’s Riddles or Love and Sex under Tyranny 

(Enigmele Afroditei sau Dragoste și Sex sub Tiranie) a 

rămas neterminat. 

 

Leonard I. Voicu  
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Wladimir Paskievici – personalitate 
care inspiră 

Corina Diana Haiduc 
 

Profesor emerit, director al Institutului de inginerie 

nucleară din cadrul Facultății de inginerie fizică, direc-

ția de cercetări și studii avansate din Montréal. Implicat 

în viața comunității românești, prezent în cercurile cul-

turale, membru al Asociației Canadiene a Scriitorilor 

Români, colaborator al revistei Candela de Montréal și 
autor de carte.  

Corina Haiduc: Domnule profesor, v-am cunoscut în 

cadrul comunității românești la întâlnirile Asociației Cul-

turale Române din Montréal. O prezență distinsă, vorbă 

rară, cuvinte bine alese, ținută academică care impune și 

atrage în același timp. Ascultător atent și activ la Cena-

clul Eminescu, m-ați încurajat să continui să scriu atunci 

când am prezentat fragmente din cartea „Incredibila 

Chină”: „Nu numai că scrii bine, dar știi și să călătorești ! 

Ai deveni milionară într-o agenție de voiaj pentru bogă-

tașii dornici să cunoască tot ce este mai grozav în lume. 

Geografie, istorie, filozofie, religie, arhitectură, artă, arti-

zanat și multe altele. E tutti cuanti ! Felicitări, un adevă-

rat regal!” Am auzit că vă place să călătoriți, și se pare că 

viața v-a oferit ocazia să cunoașteți oameni și locuri din 

mai multe țări.  

Wladimir Paskievici: Da, era în decembrie 1947 când 

am părăsit România. Aveam 17 ani. Au urmat cinci luni 

în Italia, apoi șase ani în Argentina, urmați de alți cinci 

ani în Franța, de unde am emigrat în Canada, în 1958.  

CH: Viața unui om este un roman. De ce ați ales în final 

Canada? 

WP: Este o poveste lungă. A fost șansa mea de a primi 

în acel an o bursă de studii post-doctorale la Facultatea 

de Științe din Montreal. Pasiunea mea pentru știință m-

a urmărit mereu. După un pasaj forțat în Italia, singura 

țară care ne-a oferit viză, deși eram înscris pentru ulti-

mul an de liceu la un institut preparator pre-universitar 

în Franța, am ajuns împreună cu părinții în Argentina, 

fugind de teama comunismului care începea să se insta-

leze în Europa. În Argentina am urmat studiile Facultății 

de inginerie și științe și patru ani mai târziu am obținut 

o bursă de studii la Strasbourg, iar după alți doi ani mi-

am susținut doctoratul în fizică nucleară. Facultatea de 

științe din Montreal mi-a deschis calea spre cariera uni-

versitară și cercetare. 

CH: O carieră uni-

versitară strălucită și 

chiar de pionierat în 

cercetarea științifică la 

Montréal, ținând cont 

de faptul că ați înființat 

o secție de energie nu-

cleară la departamen-

tul de inginerie fizică, iar în 1970 ați creat Institutul de 

Inginerie Nucleară, în 1982 ați devenit director la direc-

ția Cercetărilor și Studiilor avansate, iar în 1985 decan în 

cadrul Politehnicii. Autor de cursuri universitare și de ar-

ticole științifice, membru și consultant în diverse consilii 

de cercetare, ați organizat în 1980 primul congres inter-

național al Societății de energie atomică canadiene, ținut 

la Montréal. Această carieră excepțională a fost încunu-

nată cu oferirea titlului de profesor emerit care l-ați obți-

nut în 1990 și cu numirea dumneavoastră, profesor uni-

versitar Dr. Wladimir Paskievici, ca pionier al învățămân-

tului universitar canadian în domeniul energiei nucleare, 

în anul 2005, de către Asociația canadiană de Energie 

atomică. Felicitări pentru inspirația care ați fost și sun-

teți pentru tinerii studenți și cercetători! 

WP: Mulţumesc. Pasiunea mea de-o viață. 

CH: Fiind un om activ și cu mai mult timp liber după 

retragerea din viața universitară, v-ați implicat în activi-

tățile comunității românești.  

WP: După revoluția din 1989 din România, românii 

de aici s-au mobilizat pentru a trimite ajutoare. Am făcut 

parte din conducerea organizației Mouvement de Soli-

darite Québec – Roumanie, înființată în 1990. Apoi au 

urmat multe alte evenimente culturale frumoase în care 

m-am implicat cum ar fi expoziția „Un secol de prezență 

românească la Montreal” sau „2000 de ani de creștinism 

în România” și „Ziua mondială a rugăciunii pentru Ro-

mânia”, publicarea de articole în revista „Tribuna noas-

tră”, „Destine literare” și „Candela de Montreal”.  

CH: Era 15 ianuarie 2008. Un ger năprasnic și o ză-

padă ce scârțîia la fiecare pas. Eram proaspăt venită în 

Montreal și invitată de către artistul Dinu Marinescu în 

Piața României. În fața statuii lui Mihai Eminescu, era un 

om zâmbitor ce m-a întâmpinat cu brațele deschise, chiar 

Corina Diana Haiduc 
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fără să mă cunoască. „Bine ați venit!” Am schimbat câteva 

vorbe. „Ce mai este nou acasă, în România?” Așa ne-am 

cunoscut, în atmosfera de omagiere a poetului național și 

la o cană de vin fiert la câțiva pași mai încolo.  

WP: Mă bucur că ne-am cunoscut. Am fost în 2004 

co-organizator al diverselor evenimente culturale orga-

nizate cu ocazia inaugurării acestui loc al nostru, al ro-

mânilor : „Place de la Roumanie”. 

CH: În toți anii în care a avut loc Festivalul Candela de 

Montréal, am făcut parte împreună cu dvs. din comitetul 

de organizare, alături de dl Victor Roșca, regretatul pro-

fesor Anton Soare și alții. Am apreciat întotdeauna felul 

dvs. cumpătat de a vă exprima și spiritul organizatoric, 

cât și ajutorul neprețuit în redactarea scrisorilor oficiale. 

Legat de revista Candela de Montréal, știu că ați fost de-

a lungul anilor un colaborator 

fidel. Numărul din ianuarie-fe-

bruarie 2018 vă consacră co-

perta 1 cu fotografii de la cele-

brarea celor 88 de ani de viață 

și 28 de ani dăruiți comunității 

românești din Montréal, eveni-

ment organizat și prezentat de 

scriitorul D.H. Silvian, cu spriji-

nul Asociației Culturale Ro-

mâne. 

WP: A fost o întâlnire emo-

ționantă. Legat de articolele 

publicate, vreau să vă spun că 

știința este superbă! Teoria 

evoluției al lui Darwin este tot 

atât de puternică cât este teo-

ria relativității al lui Einstein! 

Din dorința de a împărtăși lu-

mii cunoștințele mele din do-

meniul științific, m-am gândit 

la formula vulgarizată, simplă, pe înțelesul tuturor. Așa 

au luat naștere 24 de articole pe tema evoluției și a legi-

lor lumii fizice. Iată un exemplu din numărul iulie-sep-

tembrie 2015 din seria științe în care am încercat să 

răspund la patru întrebări: ce este meditația, cum se ob-

servă, ce se observă şi ce efecte are asupra organismului 

uman. Intenţia mea nu este de a vă face să deveniți 

adepți al unei practici budiste care aspiră la atingerea 

stării de nirvana (de fericire realizată prin eliberarea de 

grijile vieții, de suferințe și prin contopirea sufletului in-

dividual cu esența divină), nici de a vă da rețete de

 meditație, ci de a condensa în două pagini 15 ani de cer-

cetări științifice asupra efectelor psihice şi fiziologice 

observabile ale meditației şi pentru a vă arăta perspec-

tivele deschise de aceste cercetări recente. Meditația 

conduce la schimbări importante în funcționarea şi în 

structura creierului cu impact substanțial în procese bi-

ologice care sunt direct implicate în menținerea sănătă-

ții și a stării de bine (the wellbeeing). Alt beneficiu im-

portant este faptul că meditația de tipul „iubirea seme-

nilor” (sau compasiunea) ar putea constitui fundamen-

tul etic al unui comportament independent de orice 

bază filozofică sau religioasă. 

CH: Sunteți pasionat de asemenea de călătorii, de a cu-

noaște lumea.  

WP: A doua serie de nouă articole publicate în revista 

„Candela de Montréal” descrie 

călătoriile mele din țările din 

jurul Mării Mediterane: Italia, 

Spania, Grecia, Turcia, Algeria, 

Tunisia și Maroc. Am avut o 

frumoasă colaborare cu An-

gela Faina, care mi-a oferit 

ilustrația grafică. 

CH: Dl Paskievici, pe lângă 

toate publicațiile științifice și 

literare, sunteți și autor de 

carte. 

WP: Da, am publicat trei 

cărți : „L’arc-en-ciel de ma vie”, 

volum biografic, auto editat, 

apărut în mai 2010, „La vo-

lonté de bâtir”, despre cariera 

științifică, editată de Presses 

internationales Polytechni-

que în mai 2010 și „Priviri asu-

pra lumii” (Regards sur le 

monde), colecție de articole scrise în limba română în 

revista Candela de Montreal din perioada 1999 – 2017, 

auto editată, iulie 2017. 

CH: Dacă ați dori să transmiteți un mesaj comunității 

românești adresat cititorilor revistei „Repere literare”, 

care ar fi acela? 

WP: Este un miracol că existăm ca și comunitate. Să 

rămânem uniţi! Nu avem numai prieteni… 

CH: Mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu noi din 

vasta dvs. experiență de viață, o personalitate puternică 

și o inspirație pentru noi toți. Multă sănătate. 
  

Wladimir Paskievici și soția la aniversa-
rea de 50 de ani împreună, în 2017 
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Versuri 
Victor Albu 

 

PATUL BOLNAV 

 

m-am așezat într-un 

pat de mohor și 

mi-am gemut durerea 

ca pe o aripă ce se 

pregătește să nască 

tristețe lumească 

 

după gând bătrân 

și cazne prelungi 

patul meu 

s-a făcut sănătos 

 

dorm în el ca un 

foșnet de os, 

ca o pleoapă ce 

susură sub 

salcâmii iubirii... 

 

 

RUGINIU 

 

când sunt ruginiu 

mi-amintesc cum 

eram 

în lumina de seară 

ce arde la geam 

 

dincolo de ușă 

în livada abruptă 

uneori cucii 

mă duc în cârcă 

ca pe-o 

melancolică fructă... 

ZĂBALĂ DE DEAL 

 

arde pe-ndelete 

focul în trup 

și trupul scoate 

aburi ce 

curg în zadar 

 

doare amintirea 

din 

care mă-nfrupt 

ca o înserare 

în zăbală de deal... 

 

 

TĂLPI DE GÂNDURI 
 
în nopți fără stele 
prin 
foșnet de grâu 
se aud tălpi de 
gânduri pe care 
trupul meu 
le mână încet 
către casă... 
testament 

 

să-mi îngropați 

trupul în 

aburul toamnei 

frunza să cadă 

în ceață de miere 

nimic să nu doară 

ca lumina ce piere 

 

culcat într-un deal 

pe rana stângă 

ascult din pleoapă 

frunzele-n dungă... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CEAȚĂ MOALE 
 
o ceață de 
turme 
sfâșie trupul 
cu arome 
de prun 
 
când carnea 
doare cel mai 
tare 
ceața devine 
 

 

 

  

Victor Albu 
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În amintirea lui Matei Călinescu 
(15 iunie 1934 - 24 iunie 2009) 

Veronica Pavel Lerner 
 

Reveniri, reîntâlniri 
 
Matei Călinescu mi-a fost prieten datorită legăturii 

îndelungate de amiciție cu fratele meu. Ultimul schimb 

de mesaje cu el l-am avut în mai 2009, când mi-a scris 

că era bolnav și că nu va veni la București, unde urma să 

mă duc în vizită și să ne întâlnim, cum o făcusem și în 

alți ani. S-a stins la două luni după aceea, din cauza unei 

boli necruțătoare, despre care a scris în jurnalul său 

ținut până în ultimele zile ale vieții.  

Îmi dăruise cu câțiva ani înainte, la București câteva 

cărți cu dedicație, printre care și cartea A citi, a reciti 

(Ed. Polirom 2003), traducerea unui studiu scris inițial 

în limba engleză. Ca 

toate cărțile lui, și 

aceasta a fost 

reeditată de mai 

multe ori.  

Matei Călinescu s-

a născut în România 

în 1934 și s-a stabilit 

în 1973 în Statele 

Unite ale Americii, 

unde a fost profesor 

de literatură 

comparată la Indiana 

University din 

Bloomington. Eram familiară cu numele lui Matei 

Călinescu încă de când, în 1969, scurtul său roman Viața 

și opiniile lui Zacharias Lichter a fost distins cu Premiul 

pentu proză al Uniunii Scriitorilor. Cartea a fost ulterior 

tradusă în engleză și reeditată în România de mai multe 

ori. Cum cartea mi s-a părut atunci o lucrare de excepție, 

am inclus-o în numărul limitat de volume de literatură 

pe care le-am luat cu mine în Canada. 

Puternica impresie lăsată asupra mea de Zacharias 

Lichter m-a facut să citesc multe din cărțile scrise de el. 

Pe de o parte, datorită carierei sale academice, a scris o 

serie de studii de specialitate. Pe da alta, însă, având 

obiceiul de a-și nota în jurnale evenimentele pe care le 

trăia, am citit, 

cutremurătoarea carte 

Potretul lui M, care 

povestește în detaliu 

viața lui Matthew, fiul 

său autistic, pe care l-a 

pierdut când acesta 

avea numai 25 de ani. 

Editura Humanitas a republicat, în seria de autor, cărțile 

lui, toate de o mare frumusețe.  

Astăzi mă voi opri puțin la cartea A citi, a reciti, 

pentru că, deși scrisă ca un studiu literar, este nu numai 

foarte accesibilă marelui public, dar este și un îndemn 

util în a reveni, ca 

cititori, la cărțile pe 

care le-am iubit.  

Opinia autorului 

asupra citirii și 

recitirii este aceea că 

cele două activități 

sunt o entitate unică, 

iar recitirii, conform 

ideii lui Matei 

Călinescu, i-ar fi 

adecvată metafora 

bântuirii.  „Noi, re-

cititorii, suntem cei care bântuim cu adevarat prin texte. 

Le revizităm ca să înțelegem de ce ne atrag sau ca să 

trăim deliciul re-descoperirii lor, ca să vedem capacitatea 

de a învia și de a se reînnoi”, scrie Matei Calinescu. „Pe tot 

parcursul acestui studiu - continuă autorul - mă 

concentrez asupra citirii și recitirii ca procese, ca 

activități dependente de timp, ca explorări, ca vizitări și 

(poate nostalgice) revizitări ale textelor, ca plimbări prin 

păduri textuale, excursii de plăcere, hoinăreli sau 

pelerinaje”. 

Incitată de ideile de mai sus, am reluat lectura 

romanului premiat Viața și opiniile lui Zacharias Lichter, 

pe care-l am în bibliotecă. Vibrația la reîntâlnirea cu o 

Veronica Pavel Lerner 
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lectură făcută cu peste patruzeci de ani în urmă a fost 

puternică. Frumusețea ideilor și farmecul poetic al 

limbii mi-au produs - din nou - nu numai o plăcere 

culturală, lucrarea fiind remarcabilă, dar și una 

sentimentală, comparabilă cu cea a reîntâlnirii cu un 

vechi prieten. Meditând apoi asupra revenirii și 

extinzând ideea lui Matei Călinescu despre bântuirile 

referitoare la cărți, am înțeles că întreaga noastră viață 

nu este altceva, de fapt, decât o suită de reîntâlniri pe 

care le parcurgem zilnic, inconștient sau conștient.  

Aș spune că revenirile sunt de două feluri: cele din 

exterior, cum ar fi, de exemplu, fenomenele naturale, și 

cele pe care le inițiem noi înșine. Din prima categorie am 

putea considera că fac parte lumina zilei alternând cu 

întunericul nopții, răsăritul și 

apusul astrelor cerești, 

reînnoirea naturii primăvara, 

bogăția vegetației vara, 

coloritul frunzelor (pentru 

mine - de arțar, din Canada) și 

culesul roadelor toamna, 

prima zapadă iarna și multe 

altele. Ne bucură reîntâlnirea 

cu fenomenele naturale 

venite periodic spre noi ca și 

când noi am fi cei veșnici și 

lumea dimprejur trecătoare 

și nu invers.  

Dar cele mai importante 

reveniri și reîntâlniri sunt 

cele pe care le inițiem noi 

înșine. Ele cuprind toate 

activitățile zilnice. Ne trezim 

dimineața și ne reîntâlnim cu 

micul dejun, din care consumăm cafeaua sau tartina cu 

unt și magiun care ne place. În momentul în care ne-am 

ales preferințele, dejunul devine parte din noi și 

consumându-l, ne regăsim. La fel se întâmplă și cu alte 

acțiuni. Între fiecare element din jurul nostru și noi s-a 

creat cândva o legatură care face ca reîntâlnirea cu acel 

element să ne pună față în față cu senzațiile avute 

anterior. Revnirile de acest fel sunt bucurii, fiecărei 

reîntâlniri îi corespunde o doză de exuberanță. Mi-aduc 

aminte de frenezia care mă cuprindea, copil fiind, când 

primăvara hainele groase erau puse la naftalină și 

apăreau pentru purtare hainele de vară. Recunoașterea 

mirosului și texturii mă umplea de bucurie. Același 

lucru mi se întâmpla și toamna, când ciclul era invers.  

Exemplele ar fi numeroase. Iubitorii de muzică știu 

că Mozart, Bach, Haydn, Shubert, Beethoven, Wagner, 

Brahms sau Enescu pot fi ascultați de oricât de multe 

ori, bucuria reîntâlnirii cu ei (sau cu noi înșine, prin 

muzica lor) rămâne nealterată. Iubitorii de artă nu se 

satură revăzând operele marilor maeștri ai picturii și 

sculpturii universale, dimpotrivă, plăcerea crește cu 

fiecare revizitare. În sfârșit, unele dintre cele mai 

plăcute și revigorante reîntâlniri sunt cele cu prietenii. 

Trăim deci cu bucurie și nesaț revenirile, care, în fapt, 

sunt momente de reîntâlnire cu noi înșine. 

În timp însă ce exemplele 

citate mai sus au o 

aplicabilitate mai mult sau 

mai puțin universală, există și 

un alt fel de reîntâlnire, cu 

totul specială, de care se pot 

bucura numai cei care sunt 

departe de locurile natale. 

Este vorba de emoția care 

însoțește revizitarea 

continentului în care ne-am 

născut. Niciuna din bucuriile 

regăsirilor nu este mai intens 

trăită și nu ne aduce atât de 

aproape de noi înșine ca o 

asemenea vizită. Căci nimic 

nu intră mai profund în ființa 

noastră ca mirosul, culoarea și 

forma pământului natal. Matei 

Călinescu revenea în fiecare an 

în România.   

Continentul și țara în care m-am născut sunt departe 

de mine, n-o mai pot vizita, mă mulțumesc de aceea cu 

reîntâlnirile cu limba în care gândesc, iubesc și scriu și 

cu această cultură - românească - pe care o servesc.  

În rest, mă bucur conștient de fiecare moment de 

reîntâlnire pe care mi-l oferă viața, căci numai clipele 

trăite în intensitatea regăsirilor pot readuce câte ceva 

din cine am fost ieri, suntem astăzi și vom fi, poate, 

mâine.  

Matei Călinescu  
1934 – 2009 
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In memoriam:  Herman Victorov 
Mihaela Ignat 
 

La 30 aprilie 2022, s-a împlinit un an de la plecarea 
dintre noi a domnului Herman Victorov, personalitate 
marcantă a comunității românești din Canada, om de 
afaceri, inventator și scriitor. 

Herman Victorov, s-a născut la 9 august 1931, la 
Târgu Ocna, județul Bacău într-o familie de evrei ro-
mâni. A trăit perioada zbuciumată a Celui De-al Doilea 
Război Mondial marcată de pierderea teritoriilor româ-
nești ale Basarabiei, Bucovinei și Nordul Ardealului, in-
tensificarea mișcărilor naționaliste și apariția comunis-
mului în România. O descriere detaliată a acelor vre-
muri apare în romanul autobiografic „Sub aripa neagră 
a războiului”, scris în colaborare cu Mihaela Ignat. Ro-
manul oferă informații cu valoare documentară despre 
istoria orașelor Târgu Ocna și Bacău, a vieții și relațiilor 
dintre oameni, a situației economice, politice și sociale 
din România în perioada dinainte și imediat următoare 
Celui De-al Doilea Război Mondial. 

Herman Victorov a absolvit Școala Tehnică de Ofițeri 
de Aviație de la Mediaș și Sibiu. Eliminat din armată în 
perioada epurărilor comuniste, a lucrat timp de două-
zeci a ani în montaj de centrale hidroelectrice pe toate 
marile șantiere din România – Bicaz, Argeș, Porțile de 
Fier. Deși munca era grea și condițiile de pe șantier difi-
cile, a apreciat această etapă din viață și s-a bucurat de 
contribuția sa la construirea centralelor hidroelectrice 
care au adus lumină în casele românilor. S-a simțit 
aproape de colegii de muncă de la montaj și de oamenii 
simplii de pe șantier. I-a prețuit și i-a păstrat în suflet 
prin locurile prin care viața i-a purtat pașii. „Oamenii 
aceștia au făcut ceva pentru țară, simplu, fără pretenții, 
au lucrat cu dăruire și sacrificiu în condițiile grele de pe 
șantier așa cum soldații luptă în tranșee”, scria în una 
din cărțile sale. 

În 1975 a emigrat împreună cu familia  în Israel, apoi 
în Grecia și de acolo, prin intermediul unei organizații 
catolice, în Canada. Ajuns la Montreal în iarna anului 
1976, a lucrat în diverse locuri, printre care și pe șanti-
erul hidroenergetic de la James Bay. În 1978 s-a mutat 
la Windsor, unde s-a angajat ca inginer de producție la 
compania producătoare de capsule tari din gelatină, R. 
P. Scherer.  În timp ce lucra la această companie, a intro-
dus câteva modificări esențiale la mașinile de capsule, 
modernizându-le și sporindu-le eficiența. În 1984 a fon-
dat la Windsor compania Technophar Equipment and 

Service Ltd. și a început sa 
producă noi mașini de 
capsule. Compania s-a 
dezvoltat și extins deve-
nind lider mondial în fa-
bricarea de echipamente 
pentru producerea capsu-
lelor tari și moi din gela-
tină, dar si echipament 
pentru industria alimen-
tară. Technophar a deve-
nit, cu timpul, lider mondial în construcția de mașini de 
capsule tari și moi din gelatină. 

După 1990 a pus bazele industriei constructoare de 
mașini de capsule farmaceutice în România. A înființat 
companiile S.C. Romcan SRL la Odorheiul Secuiesc, S.C. 
Micron SRL la Cornu, Prahova și centre de producție a 
capsulelor tari și moi din gelatină. Astfel de centre au 
fost compania S. C. Gelcell SRL de la Cornu, care mai târ-
ziu a fost vândută companiei Swiss Caps din Elveția cât 
și compania CanCaps  de la Chitila, București, care mai 
apoi a fost vândută companiei Qualicaps. 

În Canada, la Windsor a înființat compania Gelcell 
care producea capsule tari și moi, pe care mai târziu le-
a vândut grupurilor Farmacapulas de Columbia și Pro-
caps Montréal. Astăzi compania producătoare de cap-
sule tari din Canada, Caps Canada, este unul din princi-
palii furnizori de capsule tari din gelatină si celuloză din 
lume iar compania producătoare de capsule moi a fost 
achiziționată de Jamieson, unul dintre cei mai mari pro-
ducători de vitamine din Canada. 

În 2007, Herman Victorov a vândut operațiunile de 
producție din Canada și România companiei Qualicaps, 
una dintre cele mai mari companii producătoare de cap-
sule tari din lume, deținută de grupul financiar Carlyle, 
astăzi companiile fiind parte a grupului Mitsubishi. 

De-a lungul anilor, companiile lui Herman Victorov 
au vândut peste 250 de mașini de capsule tari și moi, in-
stalând 33 de proiecte în numeroase țări ale lumii.  În 
aceste companii  au lucrat peste 400 de angajați. Este 
important de menționat faptul că la companiile din Ca-
nada, 95 % dintre angajați erau români. 

Herman Victorov nu numai că a creat locuri de 
muncă la standarde internaționale pentru angajații săi, 
dar a și adus investitori străini, așezând România și 

Mihaela Ignat 
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Canada pe harta industriei farmaceutice mondiale și ri-
dicând prestigiul celor două țări în acest domeniu. 

Realizările deosebite ale domnului Herman Victorov 
au fost apreciate de guvernele Canadei și României. 
Prim ministrul Jean Chretien l-a numit „Ambasadorul 
neplătit al Canadei în lume”. De-a lungul anilor, a primit 
numeroase premii, și a fost invitat de primul ministru al 
Canadei Jean Chretien  să facă parte din delegația care l-
a însoțit în misiuni economice în Rusia, China, Coreea de 
Sud, Tailanda, Filipine, Vietnam, unde a participat la re-
deschiderea Ambasadei Canadiene în Hanoi. 

În 1996 a participat ca membru al delegației primu-
lui ministru al Canadei, Jean Chretien, la inaugurarea 
centralei nucleare de la Cernavodă iar în 1998, Amba-
sada Canadei în România i-a oferit medalia de onoare - 
Joe Boyle -Regina Maria Medal of 
Honour pentru contribuția perso-
nală la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre Canada și Româ-
nia. În 2006 a fost numit cetățean 
de onoare al orașului natal, Târgu 
Ocna, ca urmare a implicării finan-
ciare considerabile la înlocuirea 
conductei de apă ce alimenta ora-
șul, distrusă în urma unor inunda-
ții devastatoare. 

Personalitate complexă cu pre-
ocupări în diferite domenii, în ulti-
mii ani ai vieții, Herman Victorov a 
scris și publicat în colaborare cu 
doamna Mihaela Ignat volumele 
„Din viața unui om oarecare, Pa-
gini de jurnal” apărut în 2012 la 
Editura Maple Red Publishing Ho-
use din Toronto și, la aceeași edi-
tură, în 2016 „Sub aripa neagră a 
războiului”. Ultima carte a fost tra-
dusă în limbile engleză și ebraică și depusă la Biblioteca 
Națională Ierusalim cu mențiunea de onoare, fiind com-
parată cu Jurnalul Annei Frank. 

Herman Victorov a fost un membru de seamă al co-
munității românești din Windsor, Ontario, Canada, că-
reia i-a oferit bustul marelui nostru poet Mihai Emi-
nescu, „pentru ca familiile de români și generațiile ur-
mătoare care vor locui pe aceste meleaguri îndepărtate 
să nu uite că aparțin unui neam mândru și demn, să fie 
păstrători ai culturii noastre și vorbitori ai frumoasei și 
bogatei limbi române”. Bustul stă de veghe în fața 

Catedralei Ortodoxe Sfântul Gheorghe și Andrei Șaguna 
din oraș. 

Pe lângă aprecierea calităților sale tehnice, antrepre-
noriale și literare, despre Herman Victorov se vorbește 
că a fost un om dintr-o bucată și de omenie, care a ajutat 
mulți oameni. Ceea ce însă ieșea pregnant în evidență 
erau patriotismul si dragostea pentru România. La com-
paniile din Canada a angajat emigranți români. Tec-
hnophar a fost compania în care s-a vorbit la serviciu 
românește și în care steagul României era arborat ală-
turi de steagul Canadei și al provinciei Ontario. Numele 
lui Herman Victorov a fost și este rostit cu respect și căl-
dură de oamenii pe care i-a ajutat să se califice în dome-
niul industriei de capsule. Mulți dintre ei, indiferent de 
profesie - muncitori, tehnicieni, ingineri, contabili, au 

devenit specialiști apreciați pe 
plan internațional. 

Herman Victorov a fost până în 
ultimele zile ale vieții sale, preocu-
pat de tot ceea ce se întâmpla in 
România. S-a bucurat când româ-
nii s-au ridicat împotriva dictatu-
rii și a comunismului în Decem-
brie 1989, de acceptarea țării in 
Alianța Nord Atlantică și de adera-
rea la Uniunea Europeana. „Se 
schimbă fața satelor” spunea când 
se întorcea din țară, încântat de 
construcțiile noi și frumoase care 
se ridicau. În ultimii ani asculta 
programele și posturile roma-
nești,  revoltându-se și luând ati-
tudine împotriva celor care prin 
acțiunile lor defăimau țara. Se 
emoționa până la lacrimi la auzul 

cântecelor patriotice Imnul Eroilor, 
Treceți batalioane române Carpații, 

a imnului românesc și venera memoria ostașilor români 
care de-a lungul veacurilor s-au jertfit în luptele pentru 
apărarea pământului românesc. Recita cu emoție poezi-
ile marilor noștri poeți inspirate din Războiul de Inde-
pendență sau Primul și al Doilea Război Mondial. 

Herman Victorov a plecat la Domnul lăsând un gol în 
viața familiei, prietenilor și al oamenilor care l-au cu-
noscut și care-i poartă astăzi o amintire caldă.  

În urma sa, au rămas realizările sale deosebite, fap-
tele de omenie și bunul nume pe care și l-a făurit prin 
strădania-i neobosită. 

  

Herman Victorov 
1931 – 2021   
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Versuri 
Elena Armenescu 

 

EMINESCU 

 

Coboară ca dintr-o poveste 

Dinspre zenit 

Cu timpul bucuriei  

în vânt risipit 

Visul său fabulos 

Tăiat dintr-o tainică 

Stâncă 

Scăldată-n luceferi 

Ne urmărește încă! 

Slăvește și binecuvântă 

mișcarea ineluctabilă spre infinit! 

Suișul miliardelor trepte 

Printre aștri, spre chemarea adâncă 

lină 
deschide drum misterios 

de blândă lumină. 

Ochii flămânzi de zări neatinse 

luminători 

Caută-n noapte și zori 

Izvor de aurore 

Ninse lumini 

Adorare de spectre 

Doruri nestinse. 

Pe-a luminilor trepte 

El știe s-atingă 

Roua dorințelor 

Printre mesteceni și fagi  

Scutură-n strune 

Ecouri de cântec, 

Ascunse-n nebune 

Pădurile-i dragi. 

Culege susurul apei 

Lin murmur de stea 

Îl dăruie iubitei  

Cu floarea albăstrea... 

Învie clipa în ora târzie 

Robește gândul departe dus 

alunecă-n timp pe tunel neștiut 

ne-aduce răsăritul în loc de apus.

 

 

În inimi 

reaprinde iubirea! 

Flacăra gândului bun 

Veșnic arzător, plinitor 

Aleargă prin univers 

Ascendent, într-un sens, 

într-o credincioasă dezvăluire 

a sacrului 

Întru Adevăr! 

Leagăn, legământ 

Zid nemuritor 

stârnește nestematul Cuvânt  

Căruia veșnic teiul cel sfânt 

Îi dăruiește cu iubire  
adiere, rotire,  

mângâietor spre amintire 

și hrană, mană cerească 

prin dumnezeiască mireasmă! 

 

 

 

CÂND PLEOAPA AMURGULUI 

 

Ceață albastră, ceață violet 

coboară lin peste munte 

Încet, încet, 

Până-l învăluie complet 

Pleoapa amurgului 

Se lasă peste ochiul văii 

Aici, la marginea zării 

Aștept răbdătoare 

Întâlnirea-nserării 

Cu chipul noptatic 

Adusă pe șaua 

Unui cal fantomatic 

Al nesomnului. 

 

În timpul acesta 

Al odihnei anotimpului 

Mă aplec și culeg 

Înmiresmatul fruct 

Al paradisului. 

 

Ceață albastră, ceață violet 

Coboară lin peste munte 

Încet, încet, 

Până-l învăluie complet. 

 

În juru-mi 

Doar cântec de privighetori. 

 

 

 

 

  

Elena Armenescu 
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Să știm ce nu știm 
Carmen Ileana Ionescu 
 

Vorba, povestea, scrisoarea, foaia, gazeta, revista. 
Cam așa au evoluat lucrurile. 

Presa și-a făcut apariția datorită dorinței conducăto-
rilor de a-și face publice deciziile luate. 

Împăratul Cezar a hotărât ca aceste scrieri, numite 
Acta Diurna, să fie săpate în piatră sau metal și expuse 
în locuri publice. 

Între anii 713 și 834, în China circulau foi cu știri, Bu-
letinul Curții, scrise pe mătase. 

Primele ziare, se numesc gazete. Numele de gazetă 
vine de la scrierile de mână ale italienilor (numite și 
avvisi), apărute în Veneția în secolul al XVI-lea. Acestea 
cuprindeau informații militare, politice și economice, 
dar, curios, în rândurile lor, nu a fost niciodată mențio-
nată Veneția. Informațiile erau de două feluri: publice și 
secrete - cele secrete erau citite doar de demnitarii tim-
pului, iar cele publice erau vândute cu prețul de o ga-
zetă, moneda Venețiană a timpului.  

Dacă înaintea tiparului inventat la 1450 de Gutten-
berg, cărțile și foile informative erau scrise de mână, iar 
costul lor nu putea fi onorat decât de societatea înstă-
rită,  adevărata valoare a tiparului a fost cunoscută abia 
două sute de ani mai târziu, când prima revistă, în ade-
văratul sens al cuvântului, a apărut în Franța, și anume 
Gazette de France, apărută la 30 mai 1631. Acesta a fost 
începutul unei noi ere culturale, politice și economice, 
tehnice, legislative. 

Tiparul a fost adus pe tărâmuri românești la 1507, 
când la mănăstirile domnești s-au tipărit Liturghii, 
Evanghelii și alte cărți bisericești, toate ornate cu stema 
domnească a țării. Dar cu adevărat, presa românească 
se naște la 1820. 

Primul ziar românesc a apărut pe 8 aprilie 1829 - Cu-
rierul românesc, gazetă politică, comercială și literară. 

Ion Heliade Rădulescu, tipărește primul număr al zi-
arului, folosind alfabetul chirilic. Unele numere ale zia-
rului vor fi tipărite în limba franceză. 

Ziarul apare săptămânal, sau chiar și de două ori pe 
săptămână, iar abonamentul costă doi galbeni plus chel-
tuiala poștiilor, analoghicește, după depărtare. Mitropo-
lia din București tipărește primele 280 de exemplare, 
urmând ca, mai târziu, tipografii să fie aduși de la Pesta. 
În 1930, Heliade construiește prima tipografie. 

„Această foaie va servi și omului politic, pentru gândi-
rile și combinările sale, ea va fi pentru literat și pentru 
filozof, pentru cine se interesează de războaiele de 

pretutindeni, pentru cei 
ce se gândesc la specula-
ții, negociații, ba chiar și 
pentru asudătorul plu-
gar” spunea Ion Heliade 
Rădulescu la lansarea 
publicației „Curier româ-
nesc“. 

Dorindu-se o ga-
zetă de știri externe, 
interne și economice, 
Heliade Rădulescu anunță că revista va cuprinde „o cu-
legere de cele mai folositoare și interesante lucruri din 
gazeturile Evropii, înștiințări pentru cele mai folositoare 
articole ale negoțului, cele dinlăuntru și slobode săvârșiri 
ale statului nostru, precum și judecăți însemnate, sfaturi 
și hotărâri ale Divanului pentru îmbunătățirea patriei“. 

Să nu uităm că presa românească din acea perioadă 
s-a format în vâltoarea mișcării iluministe de eliberare 
a românilor, perioadă ce coincide cu finalul dominației 
otomane și începutul administrației militare ruse în 
Țara Românească. Contribuția lui Ion Heliade Rădu-
lescu la întărirea identității naționale îl face pe George 
Călinescu să-l considere pe acesta, drept cea mai mare 
personalitate literară după Cantemir. 

În aceiași perioadă apare la Iași, sub îndrumarea lui 
Gheorghe Asachi, ziarul „Albina românească“ (1 iunie 
1829). 

Evident că între cele două publicații se va naște o 
concurență care, devine amuzantă: unii se bucurau când 
un număr nu trecea de cenzură, alții se amuzau pe 
teama gramaticii precare a celorlalți. Cu, ori fără com-
petiție, ziarele au fost publicate aproape 30 de ani, ceea 
ce nu este puțin lucru, iar ele au fost precursoarele unei 
erupții a publicisticii românești, astfel încât, până la în-
ceputul secolul XX, au apărut în Romania peste 100 de 
publicații. 

Revista Alăuta poate fi considerată prima revistă ti-
părită cu scop literar. 

La Brașov apare Foaia duminecii, iar apoi Gazeta de 
Transilvania și Foaia pentru minte, inimă și literatură. 

Aceste gazete au fost doar începutul unei pleiade de 
gazete și reviste, fiecare acoperind o varietate de subi-
ecte și informații. 

Poate este de necrezut, dar în 1912, s-au publicat în 
Romania nici mai mult, nici mai puțin decât 598 de 

Carmen Ileana Ionescu 
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periodice politice, literare, de agricultură, bisericești, 
știință, militare, etc. 

*** 
Primul ziar tipărit este considerat Relation aller Für-

nemmen und gedenckurdigen Historien, cunoscut și sub 
numele de Carolus, înființat la Strasbourg (pe atunci 
parte a Germaniei) de către Johann Carolus. 

În 1618, apare la Amsterdam, publicația Courante 
Uyt italien, Duytsland, &c, publicație de știri și informații 
din Germania, prima publicație scrisă pe două coloane. 

Ziarele din Anglia nu dădeau știri din Anglia, ci din 
Italia, Franța, Germania, Polonia, Ungaria, Țările de Jos, 
iar cum uneori transportul întârzia, informația cea mai 
importantă era că știrile din Italia nu au sosit încă. Pri-
mul ziar englezesc este săptămânalul Oxford Gazette, 
apărut în 1665. 

Portughezii scot în 1641, A Gazeta da Restaurãçao, 
iar polonezii Merkuriusz Polski Ordynariyny, în 1661. 

Presa americană nu se lasă nici ea mai prejos, iar în 
Bostonul anului 1690 apare Publick Occurrences Both 
Forreign and Domestick, sub conducerea lui Benjamin 
Harris. Din nefericire, ziarul a apărut într-un singur nu-
măr, datorită cenzurii. 

Nu mult după aceea, în 1702, apare ziarul englez de 
știri externe format dintr-o singură foaie (care pe verso 
avea doar publicitate), sub conducerea lui Elizabeth 

Mallet, The Daily Courant. Prima revistă cu caracter ge-
neral este tipărită tot în Anglia, în 1731, The Gentlema-
nâs Magazine, condus de Samuel Johnson, poet, eseist, 
critic literar și editor. 

Unde este un ziar românesc, este viață româ-
nească spunea bibliotecarul Academiei Române, Dl. 
Ioan Bianu,  cel care a scris Introducerea volumului Pu-
blicațiunile periodice românești, scrisă de Nerva Hodoș 
și Al. Sadi Ionescu, publicație apărută în 1913. 

Publicațiile, indiferent de subiectul pe care-l abor-
dează, și-au găsit și își vor găsi mereu cititori interesați. 

Din dorința de a lăsa mărturie existența comunității 
românești în Canada, a devenit imperativă nașterea zia-
relor, publicarea de volume de literatură în limba ro-
mână, a revistelor culturale. 

Acesta este și scopul revistei Repere Literare: de a vă 
atrage în păienjenișul gândurilor scriitorilor de origine 
română, oameni pe lângă care treceți fără a-i cunoaște, 
dar care se cer cunoscuți și apreciați pentru interesul pe 
care-l poartă limbii și culturii române. 

Cu dorința și credința că revista noastră va cunoaște 
un public interesat, avid de cultură,  vă invităm cu 
onoare să împărtășiți alături de noi, valorile românești 
pe meleaguri de adopție. 

Până la numărul următor, vă doresc lectură plăcută 
și vă urez numai de bine!  

„Adagio”, Rodica Vinca  
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Versuri 
Ștefan Doroftei Doimăneanu 

 

NOAPTEA MARINĂ  

 

Suntem robi ai nopții albe înstelându-ne cu Urse, 

Împletim stelele-n salbe și-n priviri mai nesupuse, 

Din potire bem marinul cu arome ancestrale, 

Din grădină, rozmarinul ne admiră în urale. 

 

Așternuturi bleu-albastre se foiesc sub trupuri calde, 

Ursele se-ntrec cu gluma și din stele fac smaralde, 

Pernele, la fel ca valul, zboară-n clipe succesive, 

Fulgii cântă-n festivaluri de îmbrățișări lascive. 

 

Dezmierdări pierdute-n noapte se topesc printre cuvinte, 

Prind sărut pe fructe coapte fără de îmbrăcăminte, 

Te ascunzi în strălucire ca o fee sus pe creste, 

Ne scăldăm în năucire, noaptea noastră-i o poveste. 

 

Suntem îngeri făr’de-aripe, dar zburăm cu noi în vise, 

Așezăm dorul pe clipe și-nflorim printre narcise, 

Nu ne-ajunge mărginirea, ne dorim întreg neantul, 

Adunăm în ochi iubirea tu ești zâna, eu înaltul. 

 

Eu sunt prințul, tu regina, eu sunt râul, tu ești marea, 

Eu sunt astrul, tu lumina, răsărind cuprindem zarea, 

Și ca două valuri curgem, căutându-ne întruna, 

Când ne prindem, iar ajungem să ne-mbrățișăm cu luna. 

 

PICĂTURI DE PLOAIE 

 

Ca două picături de ploaie 

Stăteam pe-o frunză ruginie 

Eram tăcuți, eram văpaie 

Eram doi ochi  în agonie 

 

Două priviri într-o tortură  

Fluidă, rece, nebunească, 

Cu primăveri trăite-n ură 

Într-o iubire nefirească. 

 

Deși doream să ne aprindem 

Și să pășim din nou prin soare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-aveam putere să răspundem, 

În voci purtam încă ninsoare. 

 

Un vânt nebun urla prin astre 

Stârnind noi patimi de-nvrăjbire, 

Dar prin furtuni, visele noastre 

Plângeau alint, plângeau unire. 

 

Ne așteptam în alte picuri 

Prin ploile torențiale, 

Dar ne orbeau niște nimicuri 

Din fulgere demențiale.  

 

Și-n creștet ne creșteau copacii 

Udați la rădăcini de ploaie, 

Pe suflete se plimbau vracii 

Pansând durerea din șuvoaie. 

 

Ca două picături de ploaie 

Stăteam pe-o frunză ruginie... 

 

GARA DIN VALURI  

 

În gara din valuri, peronul de alge  

răsună de pași-mi finiți, 

O ultimă clipă la ea mă atrage 

să-mi spună adio...  

Și-mi spune adio, porniți. 

 

Bolnav de iubire, bolnav de secunde  

cuvinte spre cer dirijez, 

Ștefan Doroftei 
 Doimăneanu 
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Iar marea pe frunte îmi scrie osânde; 

eu stau în genunchi... 

Eu stau în genunchi și oftez.   

 

Mă perie vântul, mă strigă chemarea 

mă mângâie valul stropșit, 

Furtuna se-agită să-mi salte vibrarea 

la tren să ajung... 

La tren să ajung ispășit. 

Privesc amintirea, ce-n mine se scurge 

din timpul și el secetos, 

Aș vrea să m-adăp din unde de sânge 

să beau răsărituri... 

Să beau răsărituri ritos. 

 

În gara din valuri, un tren spre vecie 

m-așteaptă să plece la drum, 

Vagoanele-i albe sunt negre sicrie 

și trage țignale... 

Și trage țignale de scrum. 

 

 

Istorie locală (II)  
- Fragment - 

Gheorghe Dobre 
 

În cotul Balaganelor se-auzea Ialomița plângând des-
pletită, lovind furioasă malul stâng, că-n fiecare zi mai 
cade câte-o salcie-n ea și-ajunge apa-n sat și ne satură, 
zăpor adică, ziceau oamenii, barem cu apă să ne sătu-
răm, dar Ialomița-și vedea de mersul ei depărtându-se 
încet de malul înalt din dreapta, târându-și noroaiele pe 
un fost fund de mare, un capăt de mare peste care tim-
pul n-a lăsat niciodată un semn mai tare, doar inundații 
și țânțari, ierburi și șopârle preistorice, și pădurea Pa-
langa, o pădure pitică, de lemn câinesc, crescută-ntr-un 
haos perfect, care se-ntindea lacomă în toate direcțiile 
unde-și putea arunca sămânța, sălbăticită ca și voi, îi 
gratula Zipa boierul pe țăranii lui, da’ vă aranjez io, ei îi 
dau foc și vă dau foc și vouă, zicea El, dar nici nu se gân-
dea la așa ceva, că avea nevoie și de pădure și de țărani, 
când, boierule, că să ne spui și nouă, să știm, să nu ie pe 
ploaie, râdeau între ei, ducându-și nevoile dintr-o zi în 
alta ca pe niște desagi plini cu pietre în locul merindelor, 
nu vă mai văitați, că aveți ce mânca, țăranu’ are mereu 
ce mânca, mai auzeau câte-un discurs de-al Zapacitului, 
are pe dracu’, n-am avut și nici n-o să avem, de leneși, și-
n cotul Balaganelor se mai îneca vreun voinic scheletic, 
supt de vâltoare și scuipat mai la vale pe vreun prund pe 
la Sărățeni sau Căzănești de apa lină, dar cu atât mai vi-
cleană, și iar apărea pe câte-un fost bordei o bucată de 
pânză neagră pe care popa scria Dumnezeu mai știa ce, 
că nu se pricepea nimeni să citească-n afară de el, nu-
mele mortului și anii de naștere și deces, s-a dus și-ăsta, 
și-a fost om de treabă, da’ s-a pus cu apa și-a mierlit-o, 

nimeni și nimic nu 
dăinuie prea mult 
prin locurile astea, 
Heraclit parcă de-
aici a plecat să se-
apuce să-ncurce so-
cotelile omenirii, 
ieri a murit Pingilică, 
nume nou, că habar 
n-aveau ei ce-i aia o pingea, Dumnezeu să-l ierte, chiar 
dacă n-a avut păcate multe, și să-l primească la sânul lui 
pe partea rezervată țăranilor din Bărăgan, zona Broș-
teni, la anul 1860, septembrie, 20, boierul a aflat știrea 
în pat, mai zăcea încă după cheful cu cei doi, a scos un 
catastif și l-a șters pe sărmanul Pingilică de pe listă și 
sufletul lui a rămas necumpărat de nici un Cicikov, că la 
noi nu se poartă; era zăpușeală afară și boierul, cu nasul 
lui fin de grecotei, când se gândea la duhoarea cadavru-
lui îi venea să vomite, chiar îi simțea mirosul și cerea 
gheață, și gheața venea, să vină Milondre, și-acesta se-
ntrupa într-o secundă lângă patul suferindului, ai pus 
bine grâul? pus, zicea scurt, militărește, locotenentul, 
cât? mult, boierule, mult, lasă multul, cât? atât și-atât, 
socotea pe degete Milondre, o să ți le tai, idiotule, e bine, 
e bine, se răsucea-n așternut Zipa, ia jumate și pornește-
l spre Dunăre, știi unde, și-acu lăsați-mă, aprindeți lu-
mânările și dați drumul la noapte, și noaptea se pre-
zentă supusă, convinsă că ea e cel mai bun medicament 
pentru orice fel de boală. 

Gheorghe Dobre 
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Și dacă mă enervez încep să mă trezesc, vreau vin de 
cinci ani, vreau să văd butucul de viță din care l-ați scos, 
apoi să-l aruncați în foc, babo, tu să-l arunci, la bucătă-
rie, sub ciorba de pește, lumea nu se mai prăvălea spre 
stânga, rămânea pe loc, dar tremura, cahfea, multă ca-
hfea, fără zaharicale, apoi carne solidă, macră, sărată, 
poate s-o trezi, ca să poa’ s-o ia de la început, și țineți și-
o femeie ca lumea pe-aproape, că cine știe cât i-or re-
zista poftele să stea în cui, am mai văzut io de-astea, di-
rija Milondre filarmonica de femei, argați, arnăuți, găini, 
curci, porci, vaci și câini care consumau din aerul boie-
rului, în timp ce eu mă-ndepărtam de ei rapid, la 125 de 
ani în față, mă trezeam treptat, ireversibil, pierdeam le-
gătura cu acea jumătate de secol XIX, în care toate aceste 
fantome au existat, la doi kilometri de locul în care mă 
aflu, în carne și oase și mai ales în spirit, dar m-au obosit, 
m-ați obosit, nemernicilor, rânjea Zipa dușmănos către 
pereții camerei, care jucau un dans imposibil pentru 
ochii lui injectați de alcool, ăsta-i bun aici, și tare, soare 
și crivăț, lupi, da, la iarnă o să prind toți lupii de prim-
prejur și-o să fac instrucție cu ei, că sunt colonel plin, 
dușman la pupa, pregătiți-vă de sabordaj,... aj,... aj, se 
pierdeau în depărtarea imaginației mele vorbele speci-
alistului în trăit bine și pe spinarea altora, s-au stins lu-
minile-n conac și transatlanticul lui Noe doarme, cu an-
corele grele înfipte în mâlul acestui vesel fund de mare. 

( Zi de ianuarie fără pic de zăpadă, soare mult și rece, 
perdele-știri-poșta-frigul, genunchiul a cedat când nu mă 
așteptam..., o durere confuză-inutilă-idioată îmi leagă 
mersul strâmb, de carcasă lucitoare-perfidă, la căruța us-
cată și sticloasă a unei luni ce-mi va rămâne în memorie 
ca o forfecare de ligamente, ca o masă cu regale-aldine-
verzale-cursive din care-ți culegi aprobarea unei cereri 
de vară caldă-umedă-albastră, despuiată de ligamente 
cerebrale inutile-idioate-confuze. Zi de veghe în care ți-e 
frică să-i duci supa bunicului care are ciroză, e pe moarte, 
de fapt, ți-e frică de pașii dureroși-chinuiți pe care i-ai 
face spre el, cu supa-n castronul acoperit nu ca să evite 
căderea muștelor în mâncare, că e ianuarie, ci ca un gest 
simbolic de protest împotriva frigului impersonal ce se 
strecoară mai rău ca o muscă în substanța vrăjitorească, 
ți-e frică de curtea și casa – aceleași ca în copilărie – go-
lite de ceva invizibil, în care doar bunicul pâlpâie, nu ca 
un ultim bastion al vieții, ci ca marele-implacabilul-vizi-
bilul sigiliu de dincolo, ți-e frică să-i asculți înjurăturile, 
ura cu care urmărește ultimii gândaci invizibili din 
preajmă, primul moment al întâlnirii când va vedea o 
gânganie în locul tău și va arunca papucul după ea s-o 
strivească, proclamându-se unicul supraviețuitor al 
dezastrului. 

Zi de veghe, o veghe tâmpită, în care nici textul scriso-
rii, obsedant același - mai ai un teanc - , obsedant ultima-
tiv-imperativ-deștept-duios din care clămpăne amorul de 
la post-restant, nu te poate face să uiți lamele de bărbierit 
ce se scălâmbăie fără încetare în genunchiul drept, text 
pe care-l știi atât de bine, ce, de-atâta repetare în gura 
mare, și-a pierdut sensul sau și l-a retras jignit, atins în 
pudoarea subsolului, îl știi și pe el dar îl ocolești sistema-
tic, insensibil-fără memorie-necruțător, de parcă femeia, 
femeia visurilor tale, nu s-ar fi culcat cu tine ci cu o statuie 
din parc sau cu un perete sau cu milițianul din intersecție 
și-acuma-i scrie și el nu știe unde să-și ascundă urmele 
cretinelor aventuri tinerești de ochii nevestei. 

Nici măcar nu te poți bucura că ai găsit un nume situ-
ației noi ce te va menține în nenorocire cine știe cât, un 
nume, acolo, ce-o fi, trebuie doar să-l rostești ca să-ți do-
mini intențiile, să faci ordine într-un univers care de fapt 
are haosul ca ordine, să poți râde tăvălindu-te pe propria-
ți durere pulsând în genunchiul drept, inimă cu pereții ca-
sanți circulată de sânge cristalizat, cu colțuri dure, nemi-
loase, un nume... să certifice existența stării flotante din 
care poți plonja curând, ca orice bun înotător ce se res-
pectă ținând mereu oceanul agățat de capătul privirii. 

O zi, retrăită cu fiecare clipă scursă din ea, biciuit de 
durere înapoi, în existențe de care, de fapt, n-ai avut ni-
ciodată parte, mai ai nițel și-l ajungi pe Buddha, veșnic 
treazul și detoateștiutorul, zi de ianuarie, fără pic de ză-
padă, în care ochiul scapă de teroarea albului, în care fe-
meia visurilor tale îi duce bunicului, ascuns acum în ge-
nunchiul tău drept, în loc de mâncare o subtilă condam-
nare la moarte și el presimte și înjură, se zvârcolește, în-
figându-și dinții încă sănătoși în mersul tău eminamente 
optimist, eminamente scrâșnit-glorios-nevoitor-de-cârje) 

Bogătanii trebuie s-ajute cât pot cultura, în formele 
ei concrete, s-ajute la apariția instituțiilor de acest gen 
acolo unde ele nu există, chiar dacă sunt forme fără 
fond, cum zice un cetățean pe care-l cunosc din auzite, 
că și eu dacă făceam ce-a făcut el, la ora asta eram mai 
mare și-aș fi spus nu mai multe, dar mai bine, așa că fă 
un gest nobil, grecesc, de aur, și-ajută cu bani la înființa-
rea Academiei, chit că francezii o au din secolul XII, și 
alte exemple nu mai dau decât pe strămoșii voștri lumi-
nați, care-acu două mii și ceva de ani aveau Akademos, 
Lycheion și mai știu eu ce școli, viitorii oameni luminați 
te vor pomeni de bine, fără să mai cotrobăie în trecutul 
tău de câine de pripas da’ cu dinții ascuțiți, fă și puțină 
istorie în stil mare, că istoria de-acilea văd eu cum o faci; 
în concluzie, nu pierde ocazia, zise Filozoful, Matemati-
cianul, Astrologul, Poetul, Inventatorul, toți adunați 
într-un trup prăpădit, negru, fără vârstă, toți adunați 
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într-un nume misterios, de neatins pe o rază de optzeci 
de kilometri, pentru că la optzeci și unu spre sud-vest se 
găsea Bucureștiul, și-aici era altceva, un nume care, cu 
toată mizeria-n care trăia, era respectat și temut de toți, 
în frunte cu Zipa, ... Redea Pădurețul încerca să-l con-
vingă pe grec să umble-n pungă pentru o glorie mai de 
căutat decât butoaiele lui cu spirt, și cât trebuie să dau 
pentru forma aia fără fund? se-cruntă-n așteptare șeful 
material, crezând că e vorba de altă tocmeală obișnuită, 
dacă ești calic, poți să te duci dracu, 3.000 de galbeni, cel 
puțin, zise Redea și-l fixă cu o privire-n care se citea că 
nu va ceda în vecii vecilor, și boierul își privea unghiile 
degetelor, inelele grele și măiestru lucrate, era-ntr-un 
moment de cumpănă, venise din București cu tot felul 
de gânduri în cap, printre care și acesta și nu voia să dea 
greș, altfel nu-l călca pe Pădureț decât pentru sfaturi im-
portante, nu crezi că-i prea mult? zise în timp ce-și 
aruncă în gură o bomboană turcească, e puțin, și nu știu 
de ce mai stăm de vorbă acum, ca doi negustori, că eu nu 
sunt negustor și-o să creadă lumea că m-am prostit, con-
stată uscătura neagră făcându-și o cruce mică în dreptul 
capului, mai multe nu-ți mai spun despre treaba asta, 
faci cum te-o tăia bibilica, dacă ai, și știu că ai, și-o să 
plătești, cu mâna ta îi vei da acolo unde trebuie, că 9.000 
ai putut să-i dai râzând unor nemernici care ți-au adus 
aminte ce-ai fost în tinerețe, și-aici boierul se sperie cam 
tare, că numai ei trei știau de întâmplare și-acu iată-l și 
pe-al patrulea, de unde știi? mârâi el, dar de unde știi? 
se-nfurie el și Redea îl privea ca un preot indian scos din 
meditație de-o găleată de apă rece, știu, ajunge că știu, 
numai tu ai pus întrebări de când stai aici, ori ai uitat cu 
cine vorbești? ori vrei să-ți amintesc eu cu cine vorbești? 
îi dai și gata, am încheiat discuția, zise Pădurețul luând 
dintr-un cui un superb Stradivarius și,-ncepând să cânte 
încet, îl dădu astfel pe Zipa afară, lucru incredibil dar de 
multe ori întâmplat, pentru că ciudățeniile lumii, rare, 
se dovedesc mult mai puternice decât orice altceva. 

(Altă zi, punctată de zarva găinilor, sunetul unui cân-
tec englezesc vechi, uși deschizându-se ca niște răni din 
care acum-acum va izbucni ceva sau cineva care să for-
muleze acuzarea și, imediat, verdictul. Să mă adun..., asta 
ar fi de făcut, ești tare atât cât nimic nu pleacă din tine, 
nu te părăsește, cu voie sau fără, dar cum să mă adun 
când îmi lipsește acel dram de cheag ce coagulează lichi-
dul, laptele în care este aruncat. Bineînțeles că eu, doar 
eu sunt de vină. Și din afară și din lăuntru acuzarea va 
întinde fără dubiu degetul spre mine.  

Năvălesc prin difuzorul radioului istoriile unor po-
poare cu care n-am nici o legătură, nu vreau să am. La ce 
bun să știi atâtea, când de fapt nu le cunoști? Da, ești tare 

atât cât nimic nu pleacă din tine, chestie stupidă, ireali-
zabilă, te stăpânește mereu o alarmă din care, din prea 
multă atenție, îți scapă un amănunt. Mai târziu se va do-
vedi vital. 

Un prieten, fericitul, și-a descoperit primăvara, dar a 
uitat că, primăvara, tumultul șuvoiului de sub gheață iese 
deasupra, se revarsă și, dacă te prinde pe aproape, te-
neacă. Și el nu știe să înoate, nici nu i-ar folosi, furia unei 
patimi străine te spulberă oricum dacă se îndreaptă spre 
tine. Nu i-am povestit nimic. 

Altă zi, înecată în sfaturi medicale, frig, teamă, țigări, 
în care degeaba încerc să mă adun, să strâng din nou în 
mine tot ce-am dat până acum, probabil nici condamnații 
la moarte nu reușesc să ia cu ei tot ce le aparține decât în 
fracțiunea de secundă în care glontele e încă departe, dar 
vine implacabil. 

Primăvara fericitul găinile, harababura s-a instalat în 
camera mea, o vălmășeală nevăzută din care țâșnesc spre 
mine, ca niște arme, cărțile perna cana bătrânul-din-pe-
rete, intermitent, neașteptat, atacuri viclene asupra unei 
victime sigure pentru că nu le înțelege, chiar dacă le știe, 
chiar dacă le cunoaște... Și din nou muzică inadecvată, 
apoi iedera de plastic, aventura din toamnă, uscată, acum 
colcăie de viață și-și cere continuarea, mă cere, apoi ora 
exactă noptiera lemnele-din-sobă, aparatura prin care 
un ochi se uită într-un fund de ochi, al meu, și nu găsește 
nimic suspect, nimic ascuns și turbează, mărește puterea 
fasciculului de lumină până când îl percep, material, com-
pact, agresiv, căutând, umplându-mă de sânge... 

Altă zi, în care trupul meu înțepenit levitează mișcat 
de curenți imperceptibili, fără să nimerească ușa. Aminti-
rea unei vini, alta decât cea uzuală, îl electrocutează și se 
prăbușește dureros în propria-i umbră. Se scoală, se re-
pede la ușă, iese în stradă. Apoi copaci trotuare clădiri..., 
în căutarea amănuntului, păcătosului de amănunt, pro-
babil salvatorul amănunt. 

Bucata de pământ se înclina cuminte, cu toate cele-
lalte, apropiindu-se de soare. Terapie. Înapoi la prietenii 
mei. Altă zi...) 

Visul lui se va dovedi a fi un căcat, să mă scuze obra-
zele subțiri, și, ce va fi mai greu va fi momentul în care 
va trebui să recunoască, toate duc acolo, am trăit destul 
ca să știu asta, că eu nu sunt Tudorică, nebunul satului, 
să mănânc pești vii și să cer să mă-ntorc din America-n 
Broșteniul deloc etern, cu toate că el chiar aci se află,... 
cu câtă frenezie dispar în foc lemnele uscate, da’ el nu 
vrea nici măcar să răspândească în jur căldura, el vrea 
să se-ncălzească singur la propriu-i incendiu din pro-
priu-i creier, deșertăciune a deșertăciunilor, mortă-
ciune a mortăciunilor, eu, dacă aș fi trăit pe vremea lui 
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Newton, aș fi făcut schimb de nume cu el și-aș fi desco-
perit în locul lui toate chestiile din fizicele moderne, da’ 
m-ar fi chemat puțin altfel, adică Red Newton, Roșu, cu 
tot chipul meu contrazicător, ar fi intrat Broșteniul în 
Historia Magna, și-acu, dacă mie nu mi-a ieșit cum am 
vrut, să rateze el, pentru o cărpănoșenie tâmpită, 
această Intrare, mai neînsemnată ca a mea, dacă ar fi 
fost, dar Intrare orișicum și orișicât? că mai deștept e 
Catargiul, mai cult, mai altfel, a făcut din Maia Reședința 
Sa, are și Castel, cu tot dichisul, nu căsoaie-ngrămădite 
ca niște grajduri, o lipsă de gust strigătoare la Capul Bi-
sericii, o sfidare adusă normelor elementare de arhitec-
tură ale bogătanilor, ce mai, prost, grec prost, mă ener-
vez degeaba, în fine, cred că va plăti, altfel îi întorc prie-
tenii din drum, da’ nu cred că va fi cazul, mai bine-ar fi 
să nu mă mai bag, să stau în coșmelia mea și să râd, ca 
Democrit, să râd cu lacrimi, că râsul e cea mai ucigătoare 
armă, va zice-o și Nietzsche peste câtva timp, să râd de 
toți ăștia de-afară, m-aș mai și îngrășa, da’ nu prea ai de 
cine râde, închinători la Baal, netrebnici, cârtițe, coro-
pișnițe, râme de bălegar, să nu mă enervez, am hotărât 
să nu mă enervez, rimează cu Aranjuez, dar filozoful tre-
buie mai mult să mediteze, deci să meditez, eu sunt Ger-
menele, Marele Embrion, dar n-am Marea Dragoste, și-i 
cam târziu pentru asta, mi-am pierdut timpul 

perfecționându-mă-n asceză și-n alte nimicuri și iată-
mă doar Ascet, și să nu uit de Filozof, Matematician, As-
trolog, Poet și Inventator, ceea ce n-ar fi chiar puțin, toți 
sunt în mine și eu sunt cel care mă privește din acest 
ciob de oglindă, Narcis, dar mie nu-mi place mutra mea, 
nu sunt îndrăgostit de ea, altfel n-aș avea atâtea nume, 
visul lui e visul meu, că io l-am adus și l-am băgat până 
la gât în pământul ăsta, proastă alegere-am făcut, unica 
greșeală, mi-am zis că dacă-i pirat, e grec, și-așa e, e 
aheu? e, bani are? are, și dacă are-l aranjez într-un fel, 
creația mea, mă piș pe ea, Doamne iartă-mă, din nou în-
cep să mă enervez, să nu mă enervez, am hotărât să nu 
mă enervez, să nu-ncurc secolele, rimează cu bavarez, 
da, e unu nou venit, zice că-l cheamă nu știu cum, da-l 
satur eu, o să-i zic Babarezu, nu-l mai spală nimeni de 
numele ăsta, dar trebuie să mă liniștesc, să cânt, trebuie 
să cânt, iubitul meu Stradivarius, mă slujește credincios 
de-atâta timp, de când maestrul constructor mi l-a dă-
ruit, da’ lucrurile astea nu trebuie să le mai știu nici eu, 
altfel se strică vraja, și cine are vreun interes, că eu nici 
atât, deci să cânt, să cântăm până la capăt, până o să ui-
tăm cum ne cheamă.   

 „Dansul meduzelor”, Rodica Vinca 
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Versuri 
Lilian Curevici 
 

SĂ ȘTII… 

 

…Să știi, de chipul mi-e murdar, 

-E truda-mi mâinilor muncite, 

Nu e deloc c-aș fi fugar 

Pe drumuri veșnic rătăcite. 

 Să știi, că munca nu-i rușine, 

 De-i frig, de-i arșiță, de-i Soare, 

 De sânge-mi curge greu prin vine, 

 De l-al meu creștet spre picioare. 

Să știi, că-mi duc cinstit povara, 

-E ca o cruce dusă-n spate, 

Dar la ce bun o fi…ocara 

De m-ai văzut cam rupt…la coate? 

 Să știi, muncind, se mai întâmplă 

 Să fiu mai rar tras la cravată, 

 Mai mult argint s-așterne-n tâmplă 

 Și rana grea mă doare-n spate. 

Să știi, ușor se schimbă-o haină 

Și ce-i murdar apoi se spală, 

Mai greu o fi să ștergi o palmă, 

Căci dată greu tot vrea să doară. 

 Să știi, cu-a Domnului credință 

 Sper să-mi croiesc căi prin troiene, 

 Să-i cer din suflet pocăință, 

 Azi în…poem, iar mâine-n…stele… 

 

PARCĂ… 

 

…Parcă aș fi la mine-acasă 

Și parcă-aș fi mai fericit, 

Împart și hrinca mea rămasă 

Cu câinele meu stingherit. 

 De multă vreme, lângă ușă, 

 Mă tot așteaptă, săptămâni, 

 Cu tâlc a fost cea vorbă spusă 

 -Să-ți faci prieteni numai câini. 

Aș vrea să-i zic, sper, să-nțeleagă, 

Că-l știu ca cel mai devotat 

Chiar dacă veșnic plec, în grabă, 

De el nicicând nu am uitat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ar vrea și el să-mi spună multe, 

 Păcat! Lipsit a fost de grai, 

 În orice timp dorind să urce 

 Cu mine-alături, până-n rai… 

O, Doamne, iartă-mi neputința 

Să mă prefac și eu…în câine, 

Să-mpart cu el și suferința 

De ieri, de azi, apoi…de mâine. 

 

MAI SUNT… 

 

…Sunt frunza toamnei ce-i purtată-n vânt, 

Ce lin de tot, încetișor coboară, 

Sunt vița cea de vie, greu plângând, 

Când doare, mai ales în primăvară. 

 Sunt dorul și amarul, căutând, 

 O viață printre stele, constelații, 

 Un zbucium între Cer și-al nost’Pământ 

 O, Doamne, ai văzut, cum plâng…bărbații? 

Sunt codrul cu rugina sa minune, 

Ce-ți fură ochii - nu mai vezi nimic, 

Sunt pânza de vapor, plutind prin lume, 

Cafeaua pregătită la ibric… 

 Sunt salcia din vale, tremurând, 

 În ritmul vieții mele solitare, 

 Port crucea și în spate, și în gând, 

 Cu ea voi înălța mereu spre Soare. 

…Parcă mai sunt, așa îmi zice Domnul, 

Răsuflu, bate inima în piept, 

Tot urc, privind spre cer, sunt ca și…pomul 

Și cresc, voind să-mi sprijin capul drept… 

Lilian Curevici 
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„Politica viitorului” de Jamie Susskind 
Editura CORINT (2019) 
Recenzie de carte 

Cătălina Stroe 
 

„Puțini înțeleg politica. Și mai puțini înțeleg teh-
nologia. Jamie Susskind este acel suflet care le în-
țelege pe amândouă“. 
Lawrence Lessing, profesor de drept, Universitatea 
Harvard 
 

Scriitor, conferențiar și avocat, Jamie Susskind (n. 
1989) este un gânditor care, prezentând antipozii buni 
și răi ai tehnologiei, provoacă cititorului fascinație și 
multă emoție. 

Cartea se prezintă ca o poveste, în care lipsesc des-
crierile tehnice, dar în care povestitorul transformă un 
subiect arid într-o călătorie cu dimensiune umană inte-
ligibilă. 

Sunt prezentate corporații cu scopuri globale și pro-
fituri imense, al căror nivel tehnologic este aproape de 
neînchipuit pentru noi. 

Prin utilizarea tehnologiei cu grad sporit de inte-
grare și a abilităților sporite ale inteligenței artificiale, 
societatea devine puternic CUANTIFICATĂ, oamenii și 
comportamentele lor sunt măsurate și înregistrate, iar 
datele pot fi folosite de cei interesați. 

Inovarea tehnologică cunoaște o evoluție exponenți-
ală, dar OMUL ca persoană are nevoie de propria sa evo-
luție. 

Apare necesitatea clară de analiză a evoluțiilor soci-
ale asociate progresului tehnologic. 

Prezența on-line îl face pe OM obiectul de studiu al 
unei tehnologii care îl monitorizează, îl evaluează, cule-
gând date care sunt stocate și utilizate pentru a se im-
pune anumite comportamente și o percepție controlată 
pe care oamenii să o aibă. 

Statul, democrația, justiția și politica vor fi percepute 
de „homo sapiens“ prin STANDARDELE impuse de AL-
GORITMII INTELIGENȚEI ARTIFICIALE. 

O democrație a Inteligenței artificiale va determina 
prioritățile noastre politice, determinând SCHIMBĂRI 
în modul de gândire și implicit în viața socială. 

Astfel, noțiunea de POLITICĂ încetează să mai aibă 
un înțeles clar. Nu suntem încă pregătiți - din punct de 
vedere intelectual, filosofic sau moral - pentru lumea pe 
care o creăm. 

Citez: „Politica se-
colului al XX-lea a 
fost dominată de o 
întrebare esențială: 
cât de mult ar trebui 
ca viața noastră soci-
ală să fie determinată 
de stat și cât de mult ar trebui ca ea să fie lăsată în seama 
pieței și a societății civile? 

Pentru generația care se apropie în prezent de matu-
ritatea politică, întrebarea va fi cu totul alta: în ce mă-
sură ar trebui ca viața noastră să fie dirijată și controlată 
de sisteme digitale performante și în ce condiții?“ 

Această întrebare constituie tema principală a cărții. 
Domeniul inteligenței artificiale (I.A.), care a apărut 

la începutul anului 1943, se ocupa de construirea unor 
sisteme digitale inteligente. 

Au fost creați chatboții, sisteme care pot să dialo-
gheze cu omul. 

A fost creat un sistem specializat în redactarea dis-
cursurilor politice. Era, și așa, destul de neplăcut faptul 
că unii politicieni vorbesc ca niște roboți; acum avem și 
roboți care vorbesc ca niște politicieni! 

Algoritmii realizează tranzacții pe piețele financiare 
în numele investitorilor. 

Algoritmii de învățare automată eliberează sistemele 
de I.A. de limitele creatorilor lor umani și se pot auto-
perfecționa. 

În realizarea calculatoarelor, ca o alternativă la sili-
ciu se folosesc materialele spin-tronice, care favorizează 
calculele pe baza ROTAȚIEI electronilor și nu a deplasă-
rii lor (ex. Grafenul). 

Imixtiunea I.A. în politică este prezentată de autor 
într-o manieră pe înțelesul oricărei persoane interesate, 
adică folosește un limbaj pentru lumea de ieri pentru a 
înțelege lumea de astăzi și de mâine. 

Putere, libertate, democrație, dreptate, sunt con-
cepte politice fundamentale pe care le folosim atunci 
când ne gândim la politică sau gândim despre politică. 

Există în carte un capitol numit „povestea democra-
ției“, pornind de la prezentarea democrației clasice, 

Cătălina Stroe 
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apărută în Atena antică, până la conceptul de democra-
ție digitală. Cuvântul „demokratia“ a rezultat din conto-
pirea a două cuvinte din limba greacă demos (popor) și 
kratos (putere). Democrația ateniană a durat doar 175 
de ani, urmată de perioada creștinătății, în care apare 
concepția politică potrivit căreia obiectivul principal al 
vieții omului este supunerea față de voia lui Dumnezeu. 

Puterea venea din ceruri și nu de la oameni. Nihil 
sine Deo! Nimic fără Dumnezeu! 

Principii și papii domneau în virtutea dreptului di-
vin, nu prin consimțământul populației. 

Referitor la noțiunea de popor, în Atena nu toți locu-
itorii erau „cetățeni cu drept de vot“. Numai bărbații 
născuți în Atena și cu vârsta de peste 20 de ani erau con-
siderați cetățeni cu drept de vot. Erau excluși de la vot 
imigranții, femeile și sclavii, care împreună depășeau  
de zece ori numărul cetățenilor. 

Revoluțiile au readus în plan social noțiunea de de-
mocrație. Revoluția provocată de nivelul de informati-
zare, a adus în lumea socială dezbaterile susținute nu de 
oameni, ci de BOȚI, algoritmii care au început să acapa-
reze discursul on-line, învățând să imite limbajul uman. 
În 2017 s-a estimat că 48 de milioane de conturi pe 
TWITTER erau boți. Rețele de socializare sunt asaltate 
de boți care deliberează pro și contra, influențând deci-
ziile oamenilor în campaniile electorale. Decizia ieșirii 
Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost generată de 
boții din traficul de pe TWITTER. 

Vârtejul ideologic al politicii de partid duce deseori 
la blocaje în rezolvarea problemelor, deoarece specia-
liștii sunt deseori ignorați sau luați în derâdere. 

Ce este mai grav este că nu se ia în discuție, în mod 
serios, problema șomajului tehnologic, noua concepție 
privind munca. Marea majoritate a populației active nu 
va mai avea de lucru, dar economia nu va stagna. Auto-
matizarea va permite firmelor să facă economii impor-
tante și să devină foarte eficiente. 

Distrugându-se legătura dintre muncă și venituri, se 
instaurează un nou ansamblu de idei: impozitarea pro-
fiturilor obținute de companiile care nu mai folosesc 
forță de muncă și redistribuirea acestor sume cetățeni-
lor, sub forma unui venit universal de bază, garantat. 

Suntem învățați să credem în demnitatea actului 
muncii, dar când șomajul tehnic devine o realitate gene-
ralizată, a fi șomer nu mai poate fi considerat ca o rușine 
socială sau ca o lipsă personală de stimă. 

Una este să îți vinzi „forța de muncă“ ca să trăiești și 
alta este să muncești pentru tine! 

Citez: În antichitate, oamenilor le displăcea ideea de 
a munci ca să trăiască. În Vechiul Testament, munca 

apare ca un fel de pedeapsă divină: „în sudoarea feței 
tale“, îi ceartă Dumnezeu pe păcătoșii Adam și Eva „îți 
vei mânca pâinea ta“, etc. Închei citatul. 

Filozofii din tradiția creștină au ajuns să privească 
munca asiduă ca pe o cale spre mântuire, care încura-
jează cumpătarea, cinstea și autodisciplina. 

În zilele noastre muncim din trei motive principale: 
pentru venit (principala sursă de trai pentru cei mai 
mulți), pentru statutul social (respect, prestigiu, recu-
noaștere de alții) și pentru starea de bine (șansa unei 
activități care să-ți facă plăcere și să gestioneze o relație 
echilibrată cu timpul). 

Apariția șomajului tehnologic va necesita o reconsi-
derare realistă a acestor aspecte, o reorientare în plan 
psihologic. Autorul prezintă în continuare perspectiva 
dar și actualitatea care demonstrează că nu munca, ci 
deținerea de capital este o sursă de venit și chiar de pro-
fituri uriașe. 

În lumea vieții digitale, cei care dețin lucruri se vor 
îmbogăți mai repede decât cei care fac lucruri. 

Sunt două moduri să-ți câștigi existența: prin muncă 
remunerată sau prin plasament de capital clasic mate-
rial (terenuri, acțiuni, etc.) și capitalul imaterial (propri-
etatea intelectuală, metode de afaceri și conținutul ge-
nerat de utilizatori: materiale video pe YouTube, foto-
grafii pe Facebook și evaluări on-line). „Ideile“ vor că-
păta o importanță economică sporită, iar „creatorii, ino-
vatorii și întreprinzătorii“ vor obține recompense  uri-
așe. 

În lumea vieții digitale, datele pot deveni una dintre 
cele mai importante forme de capital. Rolul lor cel mai 
mare va fi în crearea sistemelor de I.A. 

Citez: Principala deosebire economică va exista între 
cei care dețin și cei care nu dețin capital. Deținătorii de 
capital vor avea prilejul să acumuleze tot mai multă avu-
ție; cei care nu vor avea de vânzare decât propria putere 
de muncă vor constata că le este din ce în ce mai greu să 
se descurce: „Căci celui ce are, se spune la MATEI 13, 12, 
i se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are, și ce are i 
se va lua“. Închei citatul. 

Avuția se concentrează în mâinile unui număr tot 
mai mic de companii care angajează din ce în ce mai pu-
țini oameni. 

Aproape 80% din traficul rețelelor de socializare ac-
cesate prin telefonia mobilă trece prin platformele deți-
nute de FACEBOOK (inclusiv traficul INSTAGRAM, 
WHATSAPP ȘI FACEBOOK MESSENGER). 

Aproape 80% din totalul veniturilor obținute din pu-
blicitatea apărută pe motoarele de căutare ajung la AL-
PHABET, societatea mamă a lui GOOGLE. 
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Sistemul de operare ANDROID, creat de GOOGLE de-
ține mai mult de trei sferturi din piața smartphone. 

Aproape jumătate din volumul vânzărilor cu amă-
nuntul on-line revine firmei AMAZON. AMAZON era o li-
brărie on-line. În anul 2017 a achiziționat compania 
WHOLEFOODS, cu cele 400 magazine ale sale, care co-
mercializează produse organice. 

GOOGLE era un motor de căutare. În anul 2017, soci-
etatea mamă ALPHABET, a achiziționat OWLCHEMY 
LABS (studio de realitate virtuală), EYEFLUENCE (care 
produce tehnologie de urmărire a privirii și realitate 
virtuală), CRONOLOGICS (care produce ceasuri inteli-
gente) și URBAN ENGINES (care face analize bazate pe 
localizare). 

În anul 2006, GOOGLE a achiziționat YOUTUBE cu o 
sumă uriașă. 

În anul 2012, FACEBOOK a achiziționat INSTAGRAM 
cu un miliard de dolari. INSTAGRAM avea doar 13 anga-
jați, ceea ce însemna că fiecare angajat valora aproxima-
tiv 77 milioane de dolari. 

În anul 2014, FACEBOOK a achiziționat WHATSAPP 
pentru 19 miliarde de dolari, deci pentru cei 55 de an-
gajați s-a plătit un preț de 345 milioane dolari pentru 
fiecare. 

Devine aproape cu neputință să te lupți cu astfel de 
giganți. 

Toate aceste mari companii de tehnologie au benefi-
ciat de efectul de rețea. 

Economia seamănă tot mai mult cu un păienjeniș de 
rețele inter-conectate. Valoarea unei rețele crește expo-
nențial cu numărul de noduri. Fiecare participant, mem-
bru care aderă la rețea, devine un NOD care la rândul 
său atrage alți participanți care se conectează și ajută la 
expansiunea rețelei. 

Unele secte religioase funcționează în aceeași mani-
eră. Fiecare nou adept plătește o cotizație și este obligat 
să atragă un minim de cinci alți adepți care vor face ace-
lași lucru, la rândul lor - principiul exponențial al rețelei. 

În acest tip de rețele în care oamenii sunt interconec-
tați cu tehnologia, într-o rețea unitară, atunci cei care 
dețin tehnologia cea mai bună vor fi întotdeauna avan-
tajați. 

Revenind la discuția dintre boți și democrație, dacă 
deliberarea se desfășoară prin intermediu unei rețele 
deschise, iar un grup aduce o armă de boți puternici 
pentru a îi susține punctul de vedere, atunci aceștia vor 
domina discuția. Este ca și când ai folosi o armată de foc 
într-o luptă cu săbii. 

În zilele noastre, atunci când ne gândim la politică, 
admitem existența unei forme de viață colectivă, în care 
toți participanții sunt oameni. 

În lumea de mâine, această presupunere s-ar putea 
să nu mai fie valabilă! 

Un sistem de inteligență artificială „supra inteligent“ 
ar putea produce unele rezultate extrem de bune, dar și 
rezultate din cele mai rele, adică dispariția omului. 

Autorul adaugă la final: până să dispară politica sau 
până să devină ceva cu totul diferit, soarta libertății, a 
democrației și a dreptății sociale se află în mâinile noas-
tre. 

Este demn de remarcat caracterul foarte documentat 
al lucrării: 412 pagini din carte sunt acoperite de textul 
propriu-zis, iar restul de 126 de pagini cuprind biblio-
grafia repartizată pe fiecare capitol al cărții, ceea ce pre-
supune o muncă de cercetare uriașă. 

„Nu aș fi putut să scriu această carte fără ajutorul pri-
etenilor, colegilor și familiei mele“ mărturisește autorul 
în capitolul final de „mulțumiri“ unde enumeră pe mulți 
dintre aceștia și aportul lor, la apariția cărții. 

Citez: „Dacă veți întâlni în paginile ei o teorie politică 
de bună calitate aceasta se datorează lui Simon Caney, 
care mi-a stârnit pasiunea pentru această disciplină de 
studiu în perioada studenției, iar zece ani mai târziu, a 
revizuit manuscrisul acestei cărți cu rigoarea sa obișnu-
ită“. 

Cele spuse mai sus ne dau siguranța că informațiile 
prezentate au un fundament solid. 

Tot în capitolul final, aflăm că Jamie Susskind (n. 
1989) nu a apărut din neant, ci are o bază de cunoștințe 
acumulate încă din familie, tatăl său RICHARD 
SUSSKIND fiind o somitate mondială în domeniul tehno-
logiei juridice și DANIEL SUSSKIND, fratele său, fiind 
unul dintre cei mai apreciați tineri economiști ai lumii. 

Aceștia, tată și fiu, au scris și publicat împreună pe 
Amazon, în anul 2015, o carte în care au prezis, cu date 
certe, înlocuirea treptată a profesioniștilor de către sis-
temele digitale - The Future of the Professions. 

Previziunea schimbărilor tehnologice este riscantă și 
controversată și totuși JAMIE SUSSKIND a îndrăznit să 
abordeze, în parte, acest subiect în cartea sa POLITICA 
VIITORULUI - Tehnologia digitală și societatea, cu toate 
că el a studiat istoria și politologia la Universitatea OX-
FORD, absolvind ca șef de promoție. 

Recomand această carte tuturor celor care vor să afle 
mai multe despre ceea ce se petrece în jurul nostru. 

Este o „carte de povești“ despre filozofie, tehnologie, 
sociologie și OMENIE! Lectură plăcută!  
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 Actul iertării, darul învierii 
Codruț Miron 
 

Cineva mi-a greșit astăzi, cum și eu i-am greșit în tre-

cut de nenumărate ori. Iar din greșeală în greșeală am 

ajuns să învăț, să îmi îmblânzesc felul de a fi. Atunci, dacă 

din greșeli învățăm cel mai bine, de ce pedepsim „gre-

șeala”? Face parte dintr-o lume duală, așadar are valoa-

rea de a ne arăta când suntem pe lângă o cărare sau alta. 

Corectarea răspunsului incorect este una, iar pedeapsa 

erorii persistente, voite, este alta. O diferență se observă 

atunci când, deși știm un răspuns corect, alegem să fa-

cem pe dos înadins. Avem, dacă vreți, greșeală din neș-

tiință (iertabilă), versus greșeala voită, iar de aici și pri-

mul paradox al acestei lumi: dacă am libertatea absolută 

de alegere, atunci mi se permite să aleg deopotrivă răul 

și binele. Însă libertatea iudeo-creștinilor este condițio-

nată de legile venite în forma Decalogului. Indiferent cât 

de variate ar fi preceptele morale, toate își au originea 

în aceste legi de bază ce ne guvernează lumea. 

Încă din grădina Edenului, lui Adam și Evei li se per-

mite orice, mai puțin un fruct. Deci condiția extrădării a 

existat de la bun început. Cartea Genezei este funda-

mentală pentru a înțelege funcționalitatea unei per-

soane în libertate alături de Creator, versus libertatea 

dobândită de om după cădere. Omul nu a ales să meargă 

în lumea căzută, ci a fost pedepsit pentru a învăța dife-

rența între bine și rău, pentru a gusta ce înseamnă să 

trăiești într-o lume duală. Adică ne-am limitat singuri 

statutul de ființă liberă. 

În grația lui Dumnezeu, cei doi erau mai presus de 

bine și rău, căci erau în compania Lui, sursa creațiilor și 

echilibrelor tuturor condițiilor/funcțiilor. În Eden cei 

doi nu erau susceptibili condițiilor, căci aveau orice și-

ar fi dorit, statut abstract nouă, dar accesibil prin intui-

ție/proiecție.  

În momentul introducerii primei condiții, să nu mă-

nânce din fructul interzis, natura umană a dictat încăl-

carea ei, a libertății absolute, iar ca atare, pierderea gra-

ției Divine. Dacă cei doi au ales mai mult convinși, sau 

manipulați de șarpe și duhul rău, atunci prima învăță-
tură despre rău vine tocmai din Grădină. Dumnezeu nu 

a pedepsit pe cei doi, ci atitudinea mincinoasă a lor, ale-

gerea lor de minți și de a da vina pe șarpe; a pedepsit 

contextul mincinos, ce are prin definiție o natură dis-

junctivă, deci ca atare distructivă. Dacă Adam și Eva și-

ar fi recunoscut greșeala neascultării, alungarea lor din 

grădina Edenului s-ar mai 

fi întâmplat sau nu? Pro-

babil că da, căci de condi-

ția cunoașterii binelui și ră-

ului fuseseră înștiințați 

încă de la bun început de 

Dumnezeu însuși. Dar sta-

tutul lor pe pământ ar fi 

fost altul, unul a unor 

creaturi ce și-au recu-

noscut vina de la început, 

conștiente de abaterea făcută, ci nu unul în care au min-

țit, rușinați de goliciunea lor și de contextul ideii deve-

nirii ca Dumnezeu. De aici înainte știm povestea umani-

tății până în ziua de astăzi. 

Această variantă, indiferent cât de pertinentă sau nu 

le este unora, are valoarea de a fi inspirată de o Divini-

tate ce nu uită de noi, chiar dacă avem natura perfidă. 

Vede încă rost în noi, căci deschide și închide legăminte 

în istorie pe care le ține în picioare până la împlinirea 

acestui timp, de care ne avertizează că numai El îl știe, 

fiind în afară și dincolo de el.  

Această relație cu Dumnezeu, ne învață ce înseamnă 

să ai totul, iar într-o altă clipă să pierzi totul. Pedeapsa 

naturii mincinoase a omului are valoare a posteriori, 

căci învățătura o purtăm cu noi din generație în genera-

ție și îi observăm beneficiul dar și durerea; nu putem ști 

durata împlinirii pedepsei, nefiind în afara ritmului 

acestui timp.  

În momentul alungării din Grădină, am fost în același 

timp privați de beneficiile grației de a învăța alături de 

Dumnezeu. Aici, pe pământ, procesul cunoașterii este 

anevoios și de cele mai multe ori dureros. Întreaga viață 

a noastră, de la naștere până la moarte este grea, adese-

ori cumplită, plină de paradoxuri ce aduc constante în-

trebări fără răspunsuri, îngrozitor de tristă de multe ori, 

presărată din când în când cu momente frumoase, ce ne 

aduc parcă aminte de cum a fost odată ca niciodată.  
Atunci când greșim, să ne aducem aminte că nu este 

punctul terminal, ci că avem de fapt  opțiunea de a recu-

noaște greșeala și a îndrepta-o pe cât posibil. O atitudine 

congruentă cu reconcilierea necondiționată este în final 

iertată. La polul opus, atitudinea distructivă este con-

stant pusă în așteptare, în stare de pedeapsă, pentru a 

Codruț Miron 
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ne îndrepta și a ne aminti rostul nostru în natură. Sufe-

rința modelează, iar prețul pe care-l plătim acestei mo-

delări ține tot de alegerea noastră în final, de a asculta 

pe cel de lângă noi cu atenție și interes, de a ne păsa de 

el prin acțiune, nu doar prin vorba bună. Efortul nostru 

cerut aici este prețul tot al nostru ce va trebui restituit 

la (re)intrarea în viață; cum ni se amintește prin „Și iartă 

greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. 

Acest subiect aduce pe masă în fiecare zi aceeași între-

bare: are iertarea limite? Sau, ierți ca să fii iertat, deci 

răscumperi intrarea dincolo? Acesta este talerul ce-l 

vom preda la intrare, iertarea necondiționată a tuturor, 

care este trăirea directă a iubirii aproapelui.  

În realitatea noastră, pământeană, actul iertării este 

cel mai greu de îndeplinit; este exercițiul ce ne dă de 

furcă până în ultima clipă a vieții aici, din pricina naturii 

sale abstracte. Este călcarea naturii umane proprii în pi-

cioare și renașterea ei sub forma unui suflet de copil ce 

plânge, a unui suflet ce are din ce în ce mai puțin de a 

face cu această lume și mai mult cu lumea ce-l așteaptă 

dincolo de moarte.   

Indiferent de cultura din care provenim, ideea Divi-

nității ne urmărește mai mult în singurătate, ci nu la fel 

în comuniune cu alții, decât dacă alegem s-o primim și 

includem în tumultul vieții cotidiene. Dacă este o ale-

gere, atunci nu este forțată, iar dacă este o alegere in-

dusă prin educație, atunci poate fi văzută ca o predeter-

minare, ca atare lipsită de liberul arbitru. Iar de aici, ci-

neva poate argumenta pricina mulțimii predeterminări-

lor ce împiedică liberul arbitru. Unii văd această viață ca 

pe o uriașă temniță Panopticon(1), alții ca pe o școală de 

gândire critică, cum sunt cei influențați de principiul în-

doielii sistematice (2) al lui Descartes. Unii și alții constru-

iesc în jurul propriilor observații, experiențe, intuiții și 

imaginează o lume mai bună aici, pe pământ. Deta-

șându-ne pentru o clipă și uitându-ne înspre Dumnezeu, 

vedem o persoană ce scoate din triburile nisipurilor un 

individ pe care-l face un popor sfânt, iar din mulțimea 

plată, construiește un model de civilizație, ce mai târziu 

ni-l șlefuiește prin profeți ca să ne învețe despre Viață și 

despre Sine. Copiii neamului ales ÎL ascultă, alții greșesc 

în decursul istoriei lor, iar Dumnezeu îi pedepsește când 

greșesc intenționat, dar le oferă daruri când se în-

dreaptă, comportament ce ne arată o relație vie și natu-

rală, ca între părinți și copii. Tot acest efort din partea 

lui Dumnezeu nu arată altceva decât dragoste față de 

ceea ce noi încă am rămas, chiar și după cădere, o crea-

tură cu rost, ce poate (re)învață drumul înapoi acasă. Ce 

schimbă Dumnezeu în acest curs pământesc este des-

chiderea către întreaga umanitate prin anularea jură-

mântului cu poporul sfânt și îmbrățișarea tuturor po-

poarelor. Modelul poporului ales este astfel generalizat, 

ci nu anulat, astfel încât toți suntem aleși(3), iar în conse-

cință toți suntem primiți.  

Mai mult, El își trimite propriul Fiu pentru a tran-

smite, trăind cu noi, acest mesaj care este în definitiv al 

iertării și acceptării tuturor într-o lume ce până la Isus 

fusese închisă. Dumnezeu își împlinește cuvântul prin 

trimis și parte din El, ca El devenit temporar creatură 

(Fiul Omului), ca apoi să învie cu moartea pe moarte căl-

când, adică Cel ce a omorât moartea, Biruitorul. Bună 

Vestire a Învierii adusă ucenicilor de Maria Magdalena 

aduce stupoare printre Farisei și Saduchei, cei ce foarte 

bine știau legea, căci astfel de eveniment trebuie să le fi 

adus tristețe,  înverșunare și contradicție. Era singurul 

tren real ce l-au pierdut în istorie, aducând celorlalte po-

poare un exemplu de ceea ce nu trebuie făcut în relația 

cu Dumnezeu. Un Dumnezeu ce își trimite Fiul să le 

aducă Vestea Iertării este un Dumnezeu drept și iubitor, 

indiferent din ce unghi L-ai privi, căruia Îi pasă de crea-

tură, pe care n-o lasă să piară. Gelozia Lui, anunțată încă 

din Geneza, ne învață de fapt, că acțiunile noastre au re-

percusiuni, deci contează în relația noastră, au preț de 

plătit, au valoare prin efectele și memoriile lor. Isus nu 

s-a grăbit să ne bage pe gât binele cu forța, nu a fost vi-

olent, cu excepția bișnițarilor din Templu ce ar fi scos 

din minți pe oricine. El nu s-a folosit de legi că să-i atragă 

tendențios pe oameni de o parte sau alta, i-a primit pe 

toți la El, bogat-sărac, bolnav-sănătos, colorat-pastelat, 

învățat-lipsit de griji... oricine a ales să-L primească în 

sufletul său, să-L iubească și să aibă un sincer dialog cu 

El. A fost vânat de mic să fie omorât, dar a reușit să ducă 

la bun sfârșit rostul și mesajul cel bun al iertării. Nu s-a 

temut și ne-a învățat să nu ne mai fie frică de neajunsuri, 

de persecuții și moarte. I-a vindecat pe cei care aveau 

nevoie de ea, nu pe cei „sănătoși”. Minunile Lui a dorit 

să le țină în umbră spre a nu crede în El mai târziu doar 

din perspectiva supranaturalului. Femeile au fost tra-

tate la fel ca bărbații, iar mesajul a fost clar și răspicat: 

nimeni nu (re)intră dincolo decât prin Mine. Trebuie să 

ierți tot și pe toți, indiferent cât de mult ți-au greșit! Fă-

i bine celui de lângă tine, cum ți-ai face ție, indiferent că-

l cunoști sau nu! 

Tot mesajul de la început la sfârșit este spre binele 

nostru, în această viață, amintindu-ne și ațintindu-ne în-

spre viața eternă, viața dincolo de timp, din nou în grația 
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Divină. „Modelul pierdut în Grădină” poate fi reabilitat 

și mântuit dacă urmăm acest set nou de valori ale lui 

Isus Cristos, universal valabile. Greșind - conștientizând 

greșeala - cerând iertare, ne auto învățăm să acceptăm 

dialogul cu Dumnezeu și deci setul Lui de valori dăruit 

nouă. Simplul „iartă-mă!” aduce în față sobrietatea și 

gravitatea evenimentului ce nu a decurs cum ar fi fost 

drept, dar suntem aici ca să-l discutăm și corijăm. Este 

un proces interior de echilibrare al fiecăruia ce trebuie 

experimentat și trăit spre a-i simți greutatea și gusta du-

rerea. Experiența acestei vieți ne ridică și coboară în 

același timp spre a ne arăta cum este să fii judecat după 

ce am judecat, cum este să suferim după ce am trăit în 

confort, cum este să ne pierdem simțuri, după ce am fost 

odată sănătoși și plini de elan, iar lista poate continua 

indefinit. Bătrânețea vine cu un aer de neutralitate vis-

a-vis de temerile lumii. Încet dar sigur, reconsiderăm 

planurile tinereții și îmbrățișăm darul Lui, al acceptării 

și iertării greșelilor din trecut. Iar asta ne apropie, chiar 

și pentru puțin, de pregătirea unei treceri înspre abso-

lut.  

 

Note: 
(1) Filozoful englez Jeremy Bentham a proiectat și reali-

zat în mijlocul secolului al XVIII-lea o pușcărie experi-

mentală numită „Panopticon”. Mai târziu, intelectualul 

francez Michel Foucault preia ideea lui Bentham și o ex-

tinde psihologic în 1970 la scara întregii societăți 

umane. O descriere succintă poate fi găsită aici: 

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_In-

stitute/courses/13things/7121.html 

(2) O scurtă istorie a gândirii critice poate fi găsită aici: 

https://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-his-

tory-of-the-idea-of-critical-thinking/408 

(3) Sfânta Scriptură, Efeseni 1:1-23, în limba engleză 

aici https://www.bible.com/bible/116/EPH.1.1-

23.NLT 

 

 

 

 Tuturor Oamenilor  
planetei Pământ! 

Stana Bunea 
 

Și trandafirii au culori 

Sunt albi, sunt galbeni, sau sunt roz, 

Chiar negri sunt pe-acest Pământ 

Dar toți sunt ,,frați”, nu chip moroz. 

  

Cu ei Planeta e un Rai 

De Frumusețe și Belșug, 

Cu toți- ,,o apă și-un pământ” 

Nu poartă diferențe-n jug. 

  

Nu-și caută deosebiri 

Ei se iubesc cum le e dat, 

Căci fiecare e un ,,vas” 

Care se cere lăudat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iar fiecare are Rost 

Care se cere împlinit, 

Sunt în Creație un fir 

Care sporește-n INFINIT... 

 

Exemplu pentru OM în Zi 

Și-n Noapte, cu  HRIST legământ, 

Se bucură, spre SOARE cresc 

Sub adiere de DUH SFÂNT! 

 

  

Stana Bunea 
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Poeme 
Marcela Straua 
 

MEDITAȚIE... 

 

Unghia timpului sapă fruntea amurgului, în geamătul luminii. 

În tăcerea dureroasă se aude șoapta clipelor răstignite pe crucea minciunii. 

Doar gândurile obosite rătăcesc pe poteca visului gonit cu bulgări de trădare.  

Din ochii dorului de primăvară cad picături de regrete. 

Au rămas tăcerile, să îmblânzească durerile, 

iar morala se oglindește în geamul iubirii de oameni, schimonosită de min-

ciună. 

Pasiunea slăbită își înmoaie genunchii, agonic, in fața porților destinului, aco-

perite de stranii umbre, in faptul dimineții, mirosind reproșul calm al florilor de liliac. 

Alunec peste vise muribunde sub aripi de fluturi, purificate de așteptări și înfrângeri. 

La altarul păcii au coborât heruvimii. 

 

 

NU MAI ASCULT... 

 

Când voi vedea că într-o  primăvară, 

În straturi nu mai pot înflori vise, 

Că albe nopți, dorințele doboară 

C-abisu-i-n locul iubirilor ucise... 

 

Iar florile de lămâiță uscate, 

Arse de roua-lacrimă, sărată, 

De  suspine și amăgiri mascate, 

În tulpina lămâiței, scuturată... 

 

Când voi vedea în ochii triști, doar umbre, 

Fără a putea privi ploaia de stele, 

Doar derularea amintirilor sumbre, 

Voi ști că-i sfârșitul primăverii mele. 

 

Și în suflet, toamna va usca petale, 

De trandafiri din a ta grădiniță, 

Buchet-bilet cu declarații banale, 

Atârnat în zăvorul de la portiță. 

 

Și dacă îmi vei citi o poezie, 

Care pretinzi că-mi este destinată, 

Voi ști că e minciună, ipocrizie, 

Și că nu vreau, să mai ascult... vreodată. 

 

 

ȘI S-AU TREZIT IZVOARE... 

 

Bucuriile zăvorâte prin scrisuri 

Se deschid în primăvara timpurie, 

Ca să răsfire crengile în dansuri, 

Cu frunze despletite în fantezie. 

 

Și aleargă prin ploi, căutând un curcubeu, 

Dispersia, culori să-nvioreze, 

Razele iubirii țâșnind instantaneu, 

Inimile în pereche să păstreze. 

 

Și s-au trezit izvoare, curg peste piatra 

Chinuită-n stranii simțiri hibernale, 

Floarea de colț, în mod vădit, idolatra, 

Se crede regina florilor din vale. 

 

Mugurii din codru-s gata să plesnească, 

Se simte izul dulce, de reavăn pământ, 

Pădurea-i pregătită să găzduiască 

Alaiuri de păsări, rotindu-se-n cânt. 

 

 

 

 

  

Marcela Straua 
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 Jertfa de sine pentru dăinuirea 
creației sau intrarea poetului în 
propria poezie 

Diana Dobrița Bîlea 
 

Cunoscutul poet clujean Ion Cristofor ne propune un 

nou volum de versuri, cu un titlu cel puțin incitant: „Po-

eme canibale” (Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca, 

2021). Sensul acestui titlu este unul alegoric, întrucât 

antropofagia la care se face referire se traduce prin sa-

crificiu de sine, cu o miză ce ține de virtuțile salvatoare, 

dezrobitoare, transformatoare, înnoitoare ale actului 

creației ce tinde spre desăvârșire. Poetului ajuns la o în-

țelegere superioară a lumii și la un summum al puterii 

sale de creație nu-i mai este suficientă filtrarea realității 

printr-un ochi experimentat pentru a o reda poetic ace-

leiași lumi oricum alterate. Dorința arzătoare este acum 

aceea de a interveni în mersul omenirii, prin forța uriașă 

a cuvântului (știm din Biblie că „La început era Cuvântul 

și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul” 

– Ioan, 1:1), pentru eliberarea omului din „veacul de pe 

urmă al Iudei”, pentru a-l apăra de monștrii „nimicului” 

și a-l scoate astfel din „nefericita piele de om”.  

Tristețea poetului, ce răzbate ca o muzică de fond din 

aproape toate poemele, însoțește un continuum tridi-

mensional timp-spațiu-poezie. Un pumn de cuvinte, cu 

numeroase elemente de ars poetica, evidențiază acest 

continuum deloc lipsit de zbucium: „Tânăr fiind, am 

supt la țâța de cățea a cuvintelor/ M-am mulțumit cu 

pâinea săracă și cu vinul lor tot mai acru./ Bucuros am 

lăsat altora norocul la bani și la femei frumoase/ Și azi 

mai cred că gloria se cuvine doar celor ce taie frunze la 

câini/ delatorilor pripășiți prin aula universităților,/ si-

cofanților prosperând în penumbra cu lauri ai Acade-

miei.// […]//  În tristețe m-am îmbăiat, în tristețe m-am 

întors și acum/ În timp ce luna roșie taie orașul în două/ 

În loc de inimă, mai am doar un pumn de cuvinte”. Po-
vestea cărții este esențializată, prin câteva tușe precise, 

în poezia ce deschide volumul. Tabloul lumii este dezo-

lant și pentru că omul - cel care ar trebui să-i valideze 

existența, vitalitatea - lipsește, doar niște evanescențe 

precum „mirosul de femeie” și transmigrația amintind 

încă de acesta: „Deasupra uzinei electrice/ Liliacul dă 

lecții pentru puii/ Speriați de întuneric.// Pe strada 

pustie/ Un șir de geamantane de lemn/ Vopsite în 

verde.// Sol-

dații s-au mu-

tat în copaci/ 

în frunzele ce 

miros a fe-

meie” (Strada 

pustie). Și cum „soldați”, apărători ai acestui spațiu 

adică, nu mai sunt, poetul caută în sine, în dragostea sa 

pentru aproapele, pentru o femeie, pentru cuvântul zi-

ditor forța de a „devora” realitatea în scopul re-creării ei 

după canoane juste, armonioase, care să cadreze cu mi-

nunea de a fi om. Căutarea aceasta pare donquijotească 

dacă luăm în calcul elementele ce compun realitatea. Ne 

imaginăm poetul plecând în odiseea vieții sale, luând în 

valiză doar cuvintele, sentimentele, speranțele, năzu-

ința de a nu se abate cu niciun chip de pe drumul izvo-

ditor de poezie. Pe la jumătatea acestei călătorii însă, 

aflăm o parabolă despre „delicatul poet” care „a tot scris 

și scris câteva zile la rând” și „tocmai pe când se pregă-

tea să pună punctul final” „a constatat cu uimire” „că am-

bele brațe până la umeri/ i-au fost devorate de cuvintele 

canibale” (Poemele canibale). Înțelegem așadar că scrie-

rea poeziei presupune jertfă de sine, iar pentru ca ea să 

dăinuie, poetul trebuie să intre și să rămână în propria 

creație. Este prețul plătit de omul înzestrat cu grație di-

vină, care, înțelegându-și menirea, are puterea de a-și 

pune arta, cea aptă să aducă ordinea în lume și să vin-

dece, mai presus de propria viață efemeră. Iată adevă-

ratul mesaj pe care ni-l transmite Ion Cristofor.  

Zidirea trainică este cu atât mai greu de înfăptuit cu 

cât realitatea, vremurile sunt ostile poeziei și lumii în 

general. Harismele poetului - darul cunoașterii superi-
oare, al dragostei pentru semeni, al puterii de creație și 

de auto sacrificiu pentru binele/frumosul/isihia celor-

lalți  etc. - nu-i diminuează tensiunea, ci o amplifică. No-

tăm în acest sens: „Dar, vai, vinovat se simte poetul/ 

când absurdul intră neștiut sub pielea realității/ fără 

surle și trâmbițe/ ca puiul de cangur în marsupiul ma-

mei când fulgeră/ sau mai degrabă ca perfidul cal al tro-

ienilor” (Poemul carnivor); „Singur, cufundat în 

Diana Dobrița Bîlea 
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muțenie,/ Scribul scuipă în propria-i călimară” și viața 

este „o împărăție” care „se prăbușește la picioarele fe-

meii îmbrăcate în negru” (Bate vântul); nu e vremea po-

eților, ci a ploii („Era o vreme de ploaie/ […]//«Nimeni 

nu știe ce ascund domnii poeți/ în poemele lor neînțe-

lese»” - Vreme de ploaie); „Adevărul se îmbracă adeseori 

în cojocul minciunii,/ Ura se ascunde în umbra iubirii/ 

[…]// Acum toate acele negre cuvinte urlă amarnic/ 

Aleargă ca o haită flămândă de lupi pe urmele mele/ Și 

nu știu dacă le auziți și voi!” (Negre cuvinte); lumea nu 

pare să se fi schimbat din copilăria poetului și până azi 

(„și vremurile cădeau cu lovituri de ciomag noduros/ 

peste fragile viețile noastre” - Dansam cu norii) etc.  

Atunci când trebuie să denunțe moravuri, mentali-

tăți, realități deprimante ale lumii, ale țării, ale societății 

noastre, Ion Cristofor preferă exprimarea alegorică, așa 

cum face de exemplu în poezia cu tâlc Critica rațiunii 

pure, numele lucrării capitale a filosofului Immanuel 

Kant servind drept simbol pentru școală, cultură, înțe-

lepciune: „Cufundate în muțenia lor/ strălucesc în mă-

reția stoică a soarelui în apus/ cârligele de măcelărie./ 

Doar capul schimonosit al porcului de pe tejghea/ măr-

turisește ceva nu prea clar/ […]/ despre o țară plină de 

grăunțe/ despre sufletul candid al scroafei lui./ […]/ 

Sporovăiește o pereche de corbi/ în arborele anahoret 

al curții./ Doar musca prinsă între sticlele geamului/ 

amarnic se vaietă de-a nu fi citit la vremea potrivită/ 

Critica rațiunii pure”. 

Pledoariile lirice, pe orice temă, nu sunt duse în pa-

radoxal de Ion Cristofor. Tocmai această credibilitate a 

poeziei sale face posibilă o mai profundă empatie cu ci-

titorul. Poezia sa surprinde și oazele adevărate de lu-

mină, de sfințenie, de pământ vindecat pe care le con-

ține totuși lumea noastră și reușește să ne transbordeze 

din când în când pe luntrea trăirilor extatice. Un exem-

plu în acest sens îl constituie poezia Nopți cu lună, pre-

zentă și pe coperta a IV-a a cărții: „Uneori/ în nopțile cu 

lună plină/ sătul de atâta singurătate/ bunul Dumne-

zeu/ dă norii adunați pe cer într-o parte/ ca pe halatul 

de mătase al unei femei/ lăsându-ne să ne bucurăm/ că 

zărim pentru câteva clipe/ sânul lunii.// În timp ce gră-

bită trece pe stradă/ călugărița cea tânără târând/ un 

geamantan de carton/ în care duce capul tăiat/ al sfân-

tului Ioan Botezătorul”.  

Făcând o analogie cu forța credinței și vindecarea 

slăbănogului din Capernaum, Ion Cristofor ne mărturi-

sește în poezia Adevăratul poet: „Dar cărțile sfinte mă 

îndeamnă/ Ia-ți patul, poete, și umblă/ bucură-te cu cele 

care se bucură/ și plânge cu cei care plâng”. Nu se poate 

vorbi de un moment revelator al (re)întâlnirii cu „cărțile 

sfinte”, ci de o întărire a credinței/dorinței sale de a-și 

pune viața pe altarul creației: „Adevăratul poet e doar 

cel ce mai poate să-și laude capul tăiat/ De pe tava de 

argint a frumoasei”. 

Îmi vin în minte cuvintele lui Bacovia: „Ce-i aia artist, 

scriitor? Din jocul de-a poetul nu poți ieși niciodată tea-

făr. Mulțimea își trăiește viața în felul ei, și face bine. 

Cine trece dincolo și arde aripile își scurge tot sângele”. 

Din „Poeme[le] canibale” ale lui Ion Cristofor putem 

extrage o idee asemănătoare, cu diferența că „jocul” nu 

e joc, ci o alegere izvorâtă dintr-o viziune complexă, ele-

vată asupra unei lumi care are nevoie de schimbare, de 

mângâierea tandră, inteligentă, harică a poetului „ade-

vărat”. Poezia este un loc destinat aducerii jertfelor și 

singurul capabil să meargă până la capăt este poetul cu 

vocație și cu o bunătate incomensurabilă. Hölderlin se 

întreba într-unul dintre poemele sale: la ce bun poeții în 

vreme de secetă?  

Cu „Poeme canibale”, Ion Cristofor oferă un răspuns 

tranșant și acurat întrebării  poetului german și o ciu-

tură cu poezie vie tuturor semenilor, pe care îi pune, 

până la ultimul, mai presus de sine. 
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Poeme 
Carmen Oltean 
 

DORINȚĂ 

 

Dorință arzi  

Crește-ți aripi 

Urcă la cer 

Dă-i albastrului zborul 

Dorință înflorește 

Să sorb trandafirului parfumul  

Să-i văd mirarea, zâmbetul 

Să-mi coacă vara merele… 

Dorință parguiește strugurii 

Să storc vinul  

Sorbindu-i elixirul 

Dându-i sângelui dans 

Să crească un pursânge 

Ce mă va duce  

Pe meleagurile copilăriei 

Unde iarba îmi ținea ascunși 

În brațele ei verzi toporași  

Soarele-mi cocea fragi sălbatici  

Zahărul roșu cules, îmbătându-mi ființa  

Marea mă aștepta să cresc 

În pieptu-mi creșteau stoluri de fluturi 

Mă alergau fără să ating pământul 

Dorință aievea-mpurpurată 

Rămâi neîmblânzitul meu pursânge 

Hrănit din focul căutării noastre. 

 

DARUL DE A IUBI 

 

Deținem un singur dar 

De a iubi 

Dărui 

Zâmbi  

Înflori 

A ne frânge și modela 

Flirtăm precum soarele cu florile 

Sărutăm precum mările-și sărută cerul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simțim mătasea ierbii pe tălpi 

Ne urcă în vene mângâierea 

Mirarea albastrului trimite ploi calde 

Învățăm să îmbrățișăm  

Incendiem asfințituri 

 

Îngenunchem îndrăgostiți 

Înaripăm speranța-n vânt 

Pecetluim destine cu vinul lui Dionis 

Însetați căutând descântul 

Feericului izvor propriu… 

 

PIATRA  

 

Am găsit o piatră 

Mi-a șoptit un poem 

Despre iubire și modelare 

Tărie și blândețe 

Răstignire, sensiblitate… 

Mi-a arătat puterea de a tăcea 

De a fi purtată de valuri 

Înghițită de întunericul nopții 

De a zidi temple, de a străluci 

Neputința de a se opune aruncării 

Puterea prăbușirii, înălțării 

Răbdării, statorniciei, zidirii 

Dar mai ales a iubirii… 

  

Carmen Oltean 
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 Astăzi,  ca ieri 
Elena Buică 
 

Sensul giratoriu al vieții m-a dus în niște cotloane ale 
uitării, acolo unde stăteau adormite amintirile unor eve-
nimente și impresii de aproximativ 80 de ani. Sunt une-
ori fapte și trăiri care greu îți îngăduie să ajungi până în 
inima cuvântului, așa cum sunt cele aduse de războiul 
din Ucraina. Nu credeam că, aflându-ne într-o epocă în 
care civilizația umană a făcut pași uriași pe tărâmul pre-
facerilor, putem vedea imagini ale războiului cum ve-
deam în secolul trecut. 

Acest război parcă ne-a întors pe dos. Eram cu toții 
îngrijorați de viitorul planetei noastre, care ne trimitea 
semnale neliniștitoare din cauza pandemiei și nu numai, 
dar dintr-o dată, ne-am întors privirile la posibile 
dezastre foarte aproape de noi. Omenirea, spre marea ei 
uimire, a văzut imagini ca de pe alte vremuri. Întot-
deauna, în timpul unui război, se întâmplă să se încalce 
legile impuse de desfășurarea luptelor, ca să amintim 
interdicția de a omorî civili neînarmați, de a bombarda 
spitale, școli, aziluri de bătrâni…, dar acum am asistat la 
efortul atacanților de a face astfel de atacuri. Am văzut 
multe astfel de imagini la televizor. Soldați ruși trecând 
pe stradă într-o mașină, văzând un biciclist pe stradă, l-
au împușcat, așa, ca un fel de distracție. Am văzut 
dezastre inumane, copii uciși fără milă ori oameni pe 
care îi întâlneau în cale, bombardamente zguduitoare. 
Atitudini care-ți dau senzația că îți îngheață inima. Din 
șirul lung, mă opresc la un  caz. Într-un oraș, rușii au co-
municat că cetățenii pot pleca cu trenul din orașul lor și 
că nu li se va întâmpla nimic rău. Când gara a fost înțe-
sată de oameni deznădăjduiți, femei cu copii în brațe, 
bătrâni gârboviți, peste ei au bubuit bombe care le-au 
schimbat destinația, trimițându-i pe drumul fără întoar-
cere. În fața unor asemenea atrocități, te întorci cu fața 
în cealaltă parte și te întrebi, cum a putut să se stingă 
total dragostea de oameni, de viață, de frumos? Dragos-
tea este esența divină din noi, este cerul cel mai minu-
nat, este balsam pentru suflet, este farul care ne aduce 
la liman, este o stare endemică învăluitoare, este tot ce 
avem mai de preț pe lumea asta. Ce resort s-a răsucit în 
sufletul unor oameni de s-au adăpat din fântânile iadu-
lui, care le-a stins orice urmă de dragoste pentru darul 
Dumnezeiesc numit viață? Cu prilejul pandemiei am vă-
zut cadre medicale căzând de oboseală, luptând ca să 
salveze fiecare viață pusă la grea încercare. Și, ca un 
blestem, la celălalt capăt al luptei pentru viață, au apărut 
barbariile cutremurătoare. Rămâi încremenit în fața 
unor oameni cu sinele rătăcit în vâltoarea vieții. În 

sufletul lor s-a stins lu-
mina, zorile degeaba le 
mai bat în ferestre. De-
geaba mai așteptăm de 
la ei un strop de înțele-
gere, căci fiecare dă oa-
menilor numai ceea ce 
are în suflet. 

Istoria omenirii arată 
că întotdeauna au fost ase-
menea atrocități, unele fă-
cute în numele lui Dumnezeu, cum a fost inchiziția sau, 
acum, terorismul. Nu puține au fost și cele ale comunis-
mului. 

Asemenea fapte abominabile apar când nu te aștepți. 
Acum, mi se pare că retrăiesc o zi de mare intensitate 
emoțională, pe care o țin minte foarte clar, deși pe 
atunci aveam doar 11 ani. 

În anul 1944, după încheierea armistițiului, pe la 
sfârșitul lui septembrie, dimineața devreme, când se re-
vărsau zorile în comuna mea natală, a apărut un lung 
convoi de care trase de cai, încărcate cu vârf și îndesat 
cu fel de fel de obiecte capturate din casele pe unde au 
trecut. În vârful mormanelor stăteau femei îmbrăcate în 
uniformă ostășească peste care îmbrăcaseră combine-
zoane ori rochii de bal sau de mireasă. Bărbații, grupați 
câte 3-4, erau duși după băutură și femei. 

Când au intrat la noi în curte, mama, trezită din somn, 
înspăimântată de moarte, a trecut prin cele două ca-
mere în care dormeam eu și cumnata mea, m-a luat de 
mână și m-a tras afară din casă. Am auzit strigăte: „ha-
zaica1” și „vino”. Am ieșit în stradă, căci în curte erau mai 
mulți militari sovietici care găsiseră butoiul cu vin și se 
veseleau cum știau ei mai bine. Îndată ce am ieșit din 
curte, niște soldați s-au luat după noi. Probabil că vinul 
le îngreunaseră picioarele, nu ne-au ajuns și am intrat în 
curtea vecină. Soldații erau tot după noi. Când am ajuns 
în fundul curții, am sărit gardul în curtea noastră unde 
se aflau mai multe construcții de dimensiuni mai mici; 
cocină de porci, grajdul pentru cal, o cameră în care se 
aflau unelte etc. 

Dar, spre ghinionul meu, când am sărit gardul, am ră-
mas suspendată în gard. Cămașa de noapte mi-a rămas 
agățată de vârful unei uluci. Rușii, clătinându-se, veneau 
către mine în hohote de râs. Când mama m-a văzut, s-a 
întors ca o leoaică, m-a smuls dintre uluci și ne-am stre-
curat printre construcțiile din fundul curții. Soldații ne-
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au pierdut urma. Am sărit apoi gardul din fundul curții 
și ne-am ascuns în clăile de paie ale vecinului. Cele câ-
teva ore petrecute acolo mi s-au părut o veșnicie. După 
plecarea convoiului, tata ne-a căutat peste tot cu dispe-
rare. Cu precauție, am ieșit din șurele de paie și ne-am 
îndreptat către casă. Când ne-am regăsit, am plâns, un 
plâns zguduitor care să ne spele de mizeriile umane. 
Casa era devastată, iar tata nu se putea liniști ușor 
având imaginea pistolului pus la cap când i-au cerut să 
le dea „hazaica” și „vino”.   

Astăzi, ca și ieri, evenimentele se repetă. Cuvintele 
devin neîncăpătoare pentru dinamica furiilor interioare 
și simt cum calc pe fâșia neputinței. 

Gândurile îmi umblă învălmășite căutând un răs-
puns. Și atunci folosesc scrisul ca disciplină a trăirilor și 
a gândului și sper în zile mai bune. Fulgerări de speranță 
brăzdează cerul întunecat. Așteptăm izbăvitoare semne 
de binefacere, acum când ne aflăm în zilele de mare săr-
bătoare ale Învierii Mântuitorului și-L rugăm fierbinte: 
Ajută-ne, Doamne! 

 
1 Femeie, stăpâna casei, din lb. rusă – hozĕáĭka; n.r. 

 

 

 

Versuri 
Daniela Cupșe Apostoaei 
 

AMURG 

 

Nu mai aud cântecul ierbii și inima îmi e străpunsă de vârtejuri de sticlă stră-

vezie 

Tălpi nu mai am și abia îmi mai târăsc pașii mărunți ai durerii 

În urmă nu a mai rămas niciun poem 

și mi-au crescut crini verzi în golurile privirii mele 

De nu s-ar înnopta atât de curând  

poate aș mai găsi drumul  

înspre grădinile de cuvinte  

și aș avea timp să-mi strig singurătatea  

înainte ca săgețile iernii să despice lumina aștrilor înghețați.  

 

CĂLĂTORIE 

 

Am întrebat  

dar nimeni nu își mai amintea  

de stafii cu degete de lut 

ce înțesau fără veste peronul gării cu iarbă aburindă  

și nici de țesătorii cu fire de argint  

sosiți să cârpească cuvintele despicate de așteptare  

și bolborosite de buze ruginite.  

Peronul gării te țintuise în colțurile unui triunghi șubred  

și doar privirea ta verde  

mai flutura înspre mine o batistă  

sau un ciob de sticlă  

spart dintr-un vis din care nu mai puteai ieși 

Frunze de nuc acopereau locul unde se terminau scările 

iar aerul bântuit de tăcere  

ieșea printr-o fereastră spartă 

 

 

 

Jalea clopotelor se ridica până la cer  

picătură cu picătură 

 

Am întrebat și azi 

de stafii cu degete de lut  

ce împărțeau cândva umbra unui surâs  

ca o promisiune de iubire și moarte   

Ecoul mirării mele  

s-a izbit însă de aerul ce mirosea a cenușă 

Peronul era acum o pajiște verde   

unde cei rămași  adunau urmele tale  

ca pe niște scoici 

Ușor,  

peste inima ta 

a început să ningă cu magnolii. 
  

Daniela Cupșe Apostoaei 
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Convorbire cu   
Maggie Romanovici - artist plastic 

Rodica Vinca 
 

Rodica Vinca: Este interesant și plăcut să te cunosc, 

creațiile tale artistice, în acest mod reușesc să înțeleg 

stilul, exprimarea artistică. Ce ne poți spune despre tine 

Maghie Romanovici? 

Maggie Romanovici: Mulțumesc, Rodica Vinca, pen-

tru această plăcută ocazie pe care mi-o oferi. Foarte pe 

scurt, sunt o persoană care iubește arta în toate formele 

ei. Mi s-a cultivat gustul pentru  frumos de mic copil,  în 

familie. Au urmat anii de cursuri de artă unde am primit 

o formație destul de solidă. Dar am iubit și literatura, 

limbile. Prin urmare, am devenit profesor de limba en-

gleză. Pictura și literatura sunt două prietene de suflet 

care m-au însoțit și la bine, și la rău de-a lungul vieții. 

Pictez la timp plin și în mod intens de aproximativ șase 

ani, tot așa cum am citit și citesc la timp plin. 

RV:  Suntem departe de patria noastră, ce amintire  ai  

care  te  face  să privești în urmă spre România? 

MR: În Romania m-am născut, am studiat, m-am for-

mat și am trăit momente care m-au definit ca om. Pri-

vesc în urmă adesea cu nostalgie la anii studenției, la 

amintirile legate de familie și prieteni, la drumețiile prin 

munți și la vacanțele de pe litoral. Munții și marea revin 

insistent in memoria mea. 

RV: Când  ai început  să  pictezi? Te-a încurajat cineva? 

MR: Am desenat î nca  î nainte de a scrie, ca orice copil. 

Pictura î nsa  am î nceput-o pe la 11 ani. I nva t a toarea a 

fost prima care a observat talentul meu la desen, mai 

ales cel dupa  natura . Tata l meu, care avea aceeas i 

î nclinat ie, m-a î mpins mai mult. Astfel m-am trezit î n 

clasa profesoarei Pretorian. La 12 ani am participat la 

prima mea expozit ie artistica  de copii pe oras  cu o 

natura  moarta î n ulei: un vas cu viorele. 

RV: Hai sa privim puțin in trecut. Crezi ca activitatea 

ta artistică s-a conturat  în anumite etape specifice? 

MR: Este cert ca  profesoara Pretorian m-a marcat ca 

viitor artist. Chiar s i acum î mi amintesc observat iile ei 

privind pictura î n ulei sau acuarela . Ei î i datorez 

scoaterea la iveala  s i conturarea profilului meu artistic. 

Ei î i datorez temelia pe care am putut construi mai 

ta rziu. A urmat contactul cu pictura moderna  s i cu alt i 

profesori-pictori. Adolescent a î s i cerea dreptul de a 

contesta, as a ca  am trecut de la figurativ la î ncerca ri 

destul de ambigue, 

ca uta ri s ova iel-

nice, piste nesigu-

re. Presiunea exa-

menului de intrare 

la facultate, anii 

de studiu care au 

urmat, activitatea 

î n î nva t a ma nt, î ntemeierea unei familii, imigrat ia au 

fa cut î n as a fel î nca t, pentru o lunga  perioada de timp, 

am ra mas mai mult consumatoare deca t produca toare 

de arta . Am revenit la pictura  aici, î n Canada, iar primii 

ani au fost dedicat i picturii figurative î n ulei: natura  

moarta , peisaje, portrete. Cursurile pe care le-am urmat 

pentru asimilarea altor tehnici s i cunoas terea altor 

materiale m-au î mpins treptat spre arta abstracta , care 

î mi aduce mai multa  libertate de exprimare s i se 

potrives te mai bine cu actuala mea stare de spirit. Acum 

ma  aflu î n aceasta  etapa . Ce va urma, nu e us or de spus. 

RV: Tehnica și stilul folosit trebuie să reflecte anumite 

stări, emoții. Fiecare artist are un anumit stil, preferă o 

anumită tehnică, ce poți spune despre stilul și tehnica 

creațiilor tale? 

MR: Practic un stil abstract care se caracterizeaza  

prin folosirea culorilor s i a mis ca rii ca mijloace de 

exprimare emot ionala . Combinat iile de culori trebuie sa  

„vorbeasca ”, sa  „povesteasca ”, iar mis carea de penel 

trebuie sa  plimbe ochiul privitorului. Picturile mele sunt 

î n general optimiste, dinamice, uneori delicate s i 

transparente, alteori viguroase s i hota ra te. Folosesc 

pensula, dar s i spatula, texturi diverse, tehnici mixte. 

Iubesc straturile de culori suprapuse, realizate cu 

spatula, care dau impresia de mozaic. 

RV: Ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți privitorului 

artei tale? 

MR: Sa  se lase purtat de culoare s i de tra sa tura de 

penel, sa  dea fra u liber imaginat iei s i tra irii emot ionale. 

Cu ca t react iile privitorilor sunt mai diferite, cu ata t arta 

mea este mai puternica , mai convinga toare. 

RV: Ai imigrat, ai părăsit patria mamă, dar te-ai 

remarcat aici în  țara de adopție - Canada, și ai  devenit o 

artistă cunoscută. A fost un parcurs dificil? Ai  întâmpinat  

Rodica Vinca 
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rejecții, greutăți? 

MR: M-am remarcat aici, î n Quebec, mai î nta i ca 

profesor (profesor emerit), pentru ca  am muncit serios 

s i cu pasiune s i pentru ca  elevii mei au avut realiza ri 

remarcabile. I n arta  este î nsa  altceva. Sunt cunoscuta  î n 

grupul meu de prieteni, pe mediile sociale, î n ca teva 

asociat ii de artis ti s i ca teva galerii. Este suficient? 

I nseamna  o recunoas tere? E greu sa  defines ti succesul 

î n arta . Important este faptul ca  realizarea unui tablou 

î mi da  o satisfact ie deosebita . 

RV: În  stilul și tehnica lucrărilor tale probabil te 

inspiră anumiți artiști. Bănuiesc că ai  „idoli” în arta pe 

care o reflectezi în lucrările tale. Unii artiști preferă un 

stil propriu, inconfundabil,  deloc influențat de alte stiluri. 

Este proprie și inconfundabilă arta ta, cum reușești acest 

„propriu” și „inconfundabil”? 

MR: Sigur ca  admir mult i pictori 

pentru originalitatea s i tehnica lor. 

Pe alt ii î i iubesc pentru sensibilitatea 

s i profunzimea operelor. Personal, 

de ca nd pictez abstract, caut sa  ma  

exprim î n as a fel î nca t emot ia sa  se 

transpuna  pe pa nza . Emot ia devine 

ga nd s i intent ie, iar ma na le 

urma res te pentru a le concretiza 

prin culoare s i mis care. As a se nas te 

stilul. Cred ca  numai publicul poate 

sa  spuna  ca  am un stil propriu atunci 

ca nd recunoas te un tablou realizat 

de mine. 

RV: Se vând lucrările tale? 

MR: Eu doresc sa  fac arta , nu sa  

devin antreprenoare. Dar am î nt eles 

ca , daca  nu vreau sa  fiu inundata  de 

tablouri î n propria mea casa , trebuie 

sa  muncesc serios sa -mi dezvolt o 

clientela . De aici prezent a mea pe mediile sociale, la 

expozit ii s i simpozioane. Este o pla cere sa  particip la 

activita t i artistice s i sa  î nta lnesc alt i artis ti. Des i client ii 

nu vin us or, eu ra ma n optimista . Situl meu web este 

foarte vizitat. 

RV: Încercând să înțeleg arta și ce este  pictura pentru 

artistul Maghie Romanovici, sunt  convinsă că aduci un 

aport sensibil, emoțional considerabil în lucrările tale, ca 

fiecare artist veritabil. La ce apelezi în momentul în care 

șevaletul te cheamă la amintiri, impresii, anumite trăiri? 

MR: Fiecare pictura  pornes te de la o emot ie, 

amintire, conexiune cu literatura sau muzica. O serie 

importanta  de tablouri este legata  de natura  s i de 

anotimpuri. Apa s i arborii mi-au dat o alta  serie de 

abstracte. Un mic tablou realizat î n cerneala  s i alcool te 

trimite la Lady Macbeth. Muzica a fost inspirat ia unei 

mici colect ii s i ra ma ne î n continuare un filon de 

explorat. 

RV: Care consideri că este impactul semnificației 

lucrărilor, culorilor tale pentru iubitorii de arta cărora te-

ai adresat? 

MR: Cu o pictura , eu ofer privitorului ga zduire î n 

intimitatea mea artistica , sufleteasca , intelectuala , s i cu 

onestitate doresc sa -l fac sa  tra iasca  un moment de 

pla cere estetica . Iar unui cumpa ra tor, î i doresc ca opera 

achizit ionata  sa -i aduca  bucurie permanenta  î n casa  s i 

sa -i descopere sensuri noi la fiecare noua  privire. 

RV: Cum crezi că este apreciat 

demersul tău artistic? 

MR: Simt ca  multora le place ceea 

ce pictez, sau cum pictez, fie ca  este 

vorba de familia mea s i de prieteni 

apropiat i, dar s i de persoane 

necunoscute, pictori sau cunosca tori 

de arta  care î mi trimit aprecieri pe 

mediile sociale. Sigur ca  

recunoas terea deplina  este ca nd t i se 

achizit ioneaza  un tablou - am simt it 

acest lucru, dar nimic nu se î nta mpla  

peste noapte. Faptul ca  am expus î n 

galerii s i ca  voi avea î n aceasta  

toamna  doua  expozit ii solo sunt 

pentru mine mari semne de 

recunoas tere. 

RV: Îți amintești un moment 

special care ți-a marcat cariera? 

MR: Sigur ca  am î nceput sa pictez 

din pla cere. Pla cerea ra ma ne prezenta , 

dar am alunecat inevitabil spre nevoia de a picta. Acesta 

a fost momentul cheie ca nd am realizat ca  arta nu mai 

este pentru mine un passe-temps, ci face parte din 

nevoia de a ma  exprima s i realiza ca persoana , de a 

cres te s i de a ma  î mbuna ta t i. Eu nu cred î n reus ita din 

î nta mplare, ci î n munca  s i responsabilitate personala  

care sa -mi aduca  satisfact ia eventualelor reus ite ata t î n 

arta  ca t s i î n viat a  î n general. 

RV: Planuri de viitor?  - în condițiile actuale - pentru 

promovarea artei tale  aici la Montréal și pretutindeni? 

MR: I n anul 2020 am pictat foarte mult. A fost modul 

meu de a ra spunde situat iei impuse de pandemie. I n 

Maggie Romanovici  
autoportret 
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2021 am fost foarte dinamica , am expus mult s i am tra it 

experient e artistice î n formule noi. I n 2022 voi fi mai 

selectiva  î n alegerea participa rilor la evenimente pentru 

a la sa mai mult timp la dispozit ia procesului de creat ie. 

Pa na  la urma , pentru mine, a picta face parte din meniul 

cotidian. 

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

despre emoții și culori. Îți doresc  succes în tot ceea ce 

culoarea, penelul, te ajută să atingi sufletele celor care îți 

admiră arta! 

MR: Eu sunt cea care trebuie sa -t i mult umesc, Rodica 

Vinca, pentru onoarea de a-mi lua acest interviu. 

 

 

 

 

 Ilustra soră a unui mare rege  
(I) 

Victor Atanasiu 
 

În 1525 în celebra bătălie de la Pavia, orașul în care 

în 941 a apărut primul document scris de limbă italiană, 

regele Francisc (Francois) I a fost zdrobit de trupele ger-

mane și spaniole, făcut prizonier, dus cu lanțuri la mâini 

și la picioare, în sfârșit, aruncat în temniță la Madrid de 

adversarul său dintotdeauna: Carol Quintul. Marele 

rege mai înregistrase o înfrângere dinaintea acestuia 

din urmă, întrucât acela, regele Spaniei, iar nu monarhul 

francez, fusese ales împărat al așa-zisului Sfânt Imperiu 

Romano-German, ale cărui trupe, („imperialii”), avuse-

seră un succes în această primă etapă a unui alt Război 

de 100 de ani, care ca și cel anterior, cu Anglia, s-a în-

cheiat cu victoria finală a Franței. Dacă premizele victo-

riei îndelungatei încleștări cu inamicul insular, au fost 

asigurate de glorioasa domnie a lui Ludovic al IX-lea 

(Saint Louis) și, mai ales, a gloriosului său nepot, Phi-

lippe al IV-lea cel Frumos, ale cărui măsuri opresive, ne-

drepte chiar, și-au dovedit în timp deplina necesitate 

politică,  întărind monarhia și Franța. Confruntarea care 

a debutat în 1337, tot printr-o înfrângere, provocată de 

Eduard al III- lea la Crecy, și încheiată în 1453 a consfin-

țit statului care a lăsat cele mai adânci urme în istorie 

după căderea Romei (476), calitatea de puternic regat 

independent. Ostilitățile, inaugurate nefericit  la Pavia și 

încheiate  în 1648, prin glorioasa pace westfalică, au asi-

gurat pentru multă vreme supremația Franței în Eu-

ropa. De altfel nici catastrofa de la Pavia nu a avut vreun 

rezultat palpabil, întrucât marele rege, odată eliberat, a 

anulat  toate prevederile unui tratat înrobitor, semnat 

sub imperiul constrângerii. El se alătură altor persona-

lități de prim rang dintre capetele încoronate franceze, 

(și aici nu îi am în 

vedere pe franci, 

deci nu pe Clovis, 

sau pe Carol cel 

Mare) stând, pe 

lângă  regii deja 

amintiți pe ace-

lași soclu  cu Carol al 

VII-lea, Ludovic al 

XI-lea, Carol al VIII-lea, Henri al IV-lea și ultimul rege cu 

personalitate puternica, care a fost totodată cel mai 

mare dintre cei mari, Ludovic al XIV-lea (Louis le Grand 

Le Roi Soleil), aceasta, firește dacă nu vorbim de Primul 

Împărat, care nu poate fi comparat cu nimeni, niciodată. 

François nu a fost remarcabil doar prin acțiunile sale 

politice, ci și prin aceea că a fost un mare sprijinitor al 

culturii la Paris. L-a susținut pe Benvenuto Cellini, iar în 

brațele sale a murit Leonardo da Vinci. Faptul că Gio-

conda, tabloul pe care zilnic se înghesuie mii de oameni 

să îl vadă, acum ca și în secolele trecute, lui, ilustrului 

prieten regal al genialului artist și om de știință, i se da-

torează. 

Sângele apă nu se face: mama regelui, Louise de Sa-

voia a fost considerată o minte strălucită. Oricum, din 

aceeași mamă și din același tată, Charles d’Angouleme, 

sunt și regele și sora sa, Marguerite, devenită cunoscută 

sub numele de Margareta de Navarra, întrucât al doilea 

soț al ei a fost Henri d’Albret, duce d’Alencon, dar și rege 

al Navarrei. În fond, regina a fost ca atare mai degrabă 

simbolic, micuțul stat fiind, în parte, în umbra Franței, 

în parte, în umbra Spaniei. Așadar un fel de stat onorific 

Victor Atanasiu 



 
R e v i s t ă  d e  c u l t u r ă  r o m â n ă  î n  C a n a d a  

fără nici un fel de pondere politică, cum sunt astăzi Lu-

xemburgul, Lichtenstein, Republica San Marino, nu însă 

și principatul de Monaco, sau Vaticanul, care își au fie-

care rațiunile arhicunoscute de a exista. Totuși, Henri al 

IV-lea (ca și fiul său, Ludovic al XIII-lea, de altfel) s-a in-

titulat rege al Franței și al Navarrei. 

Margaretei îi consacră o temeinică monografie, Ema-

nuela Bușoi. Aceasta este o doamnă aflată la vârsta pen-

sionarilor, încă tineri ca pensionari, este un intelectual 

distins, nu mai puțin, e o apariție rasată, cu o dicție cu 

inflexiuni fine și discret materne.  

Emanuela Bușoi a publicat până în prezent câteva 

volume de versuri și un microro-

man pe care, pe toate, le-a tradus 

în franceză, tălmăcirile fiind, cum 

era de așteptat, de o corectitudine 

ireproșabilă. A mai tipărit două 

volume de traduceri în franceză a 

cărților a doi scriitori sârbi de 

evidentă origine română, după 

cum se vede după numele lor 

(Ioan Baba, Nicu Ciobanu). Dintr-

o notă bibliografică atașată de au-

toarea volumului pe care îl co-

mentez aici, mai aflăm că i-au 

apărut grupaje de poezii în anto-

logii, prilejuite de organizarea 

Festivalului Internațional de lite-

ratură “Mihai Eminescu”, a cărui 

desfășurare, cu o periodicitate 

mereu respectată la Turnu-Seve-

rin dar și în alte localități ale jude-

țului Mehedinți, se datorează ini-

mosului scriitor plurivalent Flo-

rian Copcea. Autoarea a mai avut și diverse apariții cu 

poezii originale și traduceri din poezia scriitorilor sârbi 

mai devreme amintiți, dar și din alți autori, desigur 

toate din și în limba franceză. De semnalat că, în publi-

cații online, a transpus în aceeși limbă  sonete ale poe-

tului național.  

Cărțile sale de până la lucrarea aflată în atenție aici 

au fost comentate de Dan Șalapa, Dan Buciumeanu, Vic-

tor Rusu. A obținut, de asemenea, câteva premii,  două 

la Festivalul de care am vorbit  mai devreme și unul pen-

tru cartea Stihuri în ritm de voie, 2015,  la Festivalul 

european de literatură ‘’Sensul Iubirii’’, organizat de So-

cietatea Scriitorilor Danubieni. 

Întrucât a debutat editorial în 2013, Emanuela Bușoi 

aparține mișcării pe care am denumit-o Revolta pensi-

onarilor. E vorba, așadar de oameni care au muncit de-

cenii de-a rândul într-un anume domeniu de activitate 

și acum, ajunși la o vârstă seniorială, se exprimă în spa-

țiul public cu propriile lor lucrări literare. Despre ce e 

vorba în cercetarea autoarei noastre se spune pe deplin 

în titlul cărții Etos feminin în Heptameronul Margaretei 

de Navarra. Găsim, prin urmare, un studiu limitat  doar 

la opera menționată în titlu, iar nu extins asupra întregii 

creații a ilustrei surori a marelui 

rege. Pe de altă parte, este un stu-

diu asupra ideologiei (termenul, 

compromis în perioada comu-

nistă, trebuie recuperat în accep-

ția sa autentică, anume aceea de 

circumscriere a concepției autoa-

rei comentate, exprimate nemij-

locit, ori prin intermediul confesi-

unilor, mărturisind crezurile 

etice și religioase ale personaje-

lor din nuvelele Heptameronului, 

exprimate, și încă mai pregnant, 

prin acțiunile lor). Cartea nu este 

un eseu, nu este o întreprindere 

de interpretare personală, deși 

anume schițări inspirate în 

această direcție nu lipsesc, ci are 

caracterul unei teze de doctorat 

de o superioară calitate, fiind 

bine informată, demonstrând o 

excelentă capacitate de sistemati-

zare a materiei, cum se și cuvine la un dascăl cu îndelun-

gată activitate la catedră. Lucrarea are atașată, de altfel, 

la sfârșit o foarte bogată bibliografie, alcătuită ca la 

carte, așadar, din texte, lucrări generale, lucrări de refe-

rință, articole. Acestea din urmă sunt ori din autori no-

minalizați ca atare, ori din dicționare, enciclopedii, apa-

riții online. 

O primă parte se numește O femeie, o epocă. Scrierea 

debutează într-o manieră călinesciană, cu examinarea 

portretelor reginei. Înainte de a debuta textul cărții, 
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putem să contemplăm și noi o fotografie a picturii în 

ulei, semnate de Ștefan Vlăduțu, după tabloul lui Jean 

Clouet.  

Emanuela Bușoi face următoarele considerații, refe-

rindu-se la un celebru desen al lui Dumontier, realizat 

după portretul în ulei al lui Francois Clouet: „Zâmbetul 

Margaretei ne învăluie, fiind, de bună seamă, o reflec-

tare a bunătății ei interioare, iar ochii, cu pleoape apa-

rente, și ei zâmbitori, privesc în zare ceva numai de ea 

întrevăzut”. Referitor la pictură, realizată după tabloul 

lui Jean Clouet, exegeta remarcă „Privirea serioasă, dar 

blândă, deloc trufașă (...)”, dar nu lipsită, adaug eu, de un 

imperceptibil, inanalizabil 

zâmbet enigmatic. Nu pot să 

localizez în timp când și-a 

realizat Jean Clouet lucrarea 

în raport cu Gioconda, dar 

acel zâmbet te duce imediat 

cu gândul la capodopera ce-

lui atât de prețuit de Francois 

I. 

Succesul Margaretei se 

datorează ascensiunii în 

etape, bine punctate în text 

de Emanuela  Bușoi, a casei 

de Valois-Angouleme. Carol 

al VIII-lea, murind fără ur-

mași direcți, s-a urcat pe tron 

Ludovic al XII-lea. Nu trebuie 

uitat o clipă de respectarea 

cu strictețe a așa numitei legi 

salice în Franța. Nu aveau 

dreptul la domnie decât cei 

ce, din familie regească fiind, 

erau bărbați. Și nu doar atât, ci 

se trăgeau dintr-un bărbat care 

fusese regele anterior, ori fusese ruda cea mai apropiată 

a regelui anterior, ori erau ei înșiși ruda cea mai apropi-

ată a regelui anterior. Francisc I ajunge rege fiindcă un-

chiul său era Ludovic al XII- lea. După asasinarea lui 

Henri al III- lea va fi chemat la tron cumnatul său, soțul 

surorii lui. Din același tip de circumstanțe care au favo-

rizat ascensiunea spiței Valois, ea a și încetat să dom-

nească. A stat pe tron relativ puțin: în 74 de ani au avut 

coroana pe cap 5 regi din această spiță. Fiii lui Henri al 

II-lea, ( fiul lui Francisc I), s-au perindat la tron succesiv, 

trei din patru, câți au fost cu totul, de-a lungul a 30 de 

ani, fără a avea urmași direcți. Va veni la tron un alt rege 

al Navarrei, succesor în timp al soțului Margaretei noas-

tre, unul căruia aceasta îi este bunică, un bărbat vestit, 

una din cele mai importante personalități a istoriei 

Franței, vestitul Henri al IV-lea, admirator entuziast al 

lui Mihai Viteazul, la rândul său personalitatea emble-

matică a poporului român. Cu acest mare rege se inau-

gurează domnia Capețienilor-Bourbon. 

Dar să ne întoarcem la bunica lui Henri al IV-lea și la 

Heptameron. Personalitatea ilustră, atât de elogiată și 

comentată de-a lungul seco-

lelor în Franța, este puțin cu-

noscută la noi. Din acea 

vreme, românilor le este mai 

familiară figura cumplitei flo-

rentine Caterina de Medicis. 

Numele de Marguerite de Na-

varre ne aduce mai degrabă 

aminte de faimoasa regină 

Margot, acesta fiind și titlul al 

celui mai bun roman al lui 

Alexandre Dumas-tatăl, sin-

gura fiică a lui Henri al II-lea  

și a Caterinei de Medicis, 

prima soție a lui Henri al IV-

lea, (această căsătorie îi va 

deschide bearnezului drumul 

spre tron), fermecătoarea, nu 

atât de ușurateca soră a lui 

François al II - lea, Carol al IX, 

Henri al III-lea și François 

d’Alençon, pe cât au înconde-

iat-o unii. Cum se vede, aces-

tei Margarete, autoarea Hep-

tameronului, îi este de asemenea rudă, fiind sora gran-

diosului  bunic al reginei Margot.  

Tocmai fiindcă este atât de puțin cunoscută la noi, cu 

biografia, dar și cu opera ei, Emanuela Bușoi oferă infor-

mații trebuincioase asupra vieții celei care a fost, cum se 

exprimă atât de frumos cercetătoarea, „regina sufletelor 

noastre” (nu știu dacă a sufletelor noastre, dar al său în 

orice caz). Aflăm că s-a născut în 1492 fiind cu doi ani 

mai mare decât ilustrul ei frate, căruia i-a supraviețuit 

Francis I (1494–1547), King of France  
wikipedia 
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tot doi ani (Francisc I moare în 1547, iar nu în 1545, cum 

apare în cartea recenzată aici). Brend, soră a unui mai și 

aureolat brend, Margareta ajunge ca atare în strictă co-

relație cu venirea pe tron a spiței Valois. „În urma ascen-

siunii la tron a fratelui său, Margareta - scrie Emanuela 

Bușoi - devine centrul întregii curți regale, atât prin fru-

musețea tinereții sale, cât și prin rarele sale calități de 

spirit, (...)”. Fără îndoială, mai erau și alte fete sau femei 

tinere foarte frumoase la curte, e aproape sigur, însă 

asupra tuturor Margareta avea  ascendentul calităților 

sale de spirit. Dar un rol decisiv al situației că „Marga-

reta devine centrul întregii curți regale” se datorează 

faptului că fratele ei devenise regele. Acest lucru îl 

spune și Emanuela Bușoi, dar nu 

într-un mod explicit. Intrarea într-

o plină lumină a reflectoarelor a 

Margaretei este și, în urma unui 

raport de determinare, iar nu a 

unuia de succesiune. Așadar eu aș 

formula nu „ în urma”, ci „ca ur-

mare a ascensiunii la tron a frate-

lui său”.  

Am insistat atât asupra figurii 

lui Francois I, a locului său în isto-

ria Franței, dar și asupra unor date 

din istoria acestei țări, tocmai fi-

indcă toate acestea au o strânsă le-

gătură cu viața și plămădirea ope-

rei Margaretei. Dacă un Valois nu 

ajungea, (în premieră), pe tronul 

Franței, Margareta, grație poziției 

sale sociale atât de privilegiate, 

dat fiind și înclinațiile native, ar fi 

avut probabil aceeași vastă cultură 

pe care a avut-o. E posibil că aceleași 

înclinații native ar fi funcționat, dar 

să nu fi fost în centrul atenției generale pentru întreaga 

ei activitate, să nu fi fost atât de apreciată pentru crezu-

rile ei înaintate în raport cu vremea,  ca opera ei Hepta-

meronul în primul rând, să nu fi fost atât de citită și pre-

țuită în epocă, prețuirea transmițându-se  secolelor care 

au urmat și ca un reflex al aprecierii inițiale, dacă nu ar 

fi fost mult-iubita soră a regelui și dacă, prin urmare nu 

ar fi avut atâta influență la Curte. 

Ce s-ar fi întâmplat însă dacă François ar fi fost  un 

rege refractar la cultură și un dogmatic, un barbar, un 

încuiat, mai pe șleau spus? Cum au stat însă lucrurile se 

știe în mare. Cum au stat în amănunt, știe mai puțină 

lume.  

Emanuela Bușoi ne reamintește că regele a fost un 

om cultivat și rafinat, având un rol considerabil în viața 

spirituală  din Franța secolului al XVI-lea. Autoarea 

noastră aduce și informații privind unele detalii, cartea 

ei fiind o veritabilă lucrare științifică (fiecare capitol e 

însoțit de un copios aparat de Note). Regele a comandat 

traduceri din mari istorici din Antichitate (Tucidide, Xe-

nofon, Diodor din Sicilia), dar și din Homer. Totodată el 

a îmbogățit biblioteca regală, dând 

și o ordonanță, în 1537, în acest 

sens. 

Beneficiind de un asemenea ca-

dru, precizez eu ceea ce Emanuela 

Bușoi lasă doar să se înțeleagă: 

poate că eroina acestei cărți nu ar 

fi ajuns să fie „Minerva Franței”, 

dacă fratele ei nu ar fi fost regele 

Franței, pe de o parte, pe de altă 

parte, dacă el, regele, nu ar fi fost 

un spirit luminat și antidogmatic, 

cu mare deschidere pentru cul-

tură și pentru tot ce însemna nou 

în gândire. Margareta se întreți-

nea cu spiritele cele mai elevate 

ale epocii, iar unii, ca de exemplu 

Clement Marot și Bonaventure 

Des Periers îi erau cât se putea de 

apropiați, fiind în serviciul ei în ca-

litate de valeți personali. 

Preocupată de fiecare mișcare re-

ligioasă importantă a vremii sale, a 

sprijinit pe toate căile cauza reformatorilor în demersul 

acestora de înnoire a vieții creștine. În toată această 

efervescență de idei inovatoare, Margareta căuta ele-

mentele care se potrivesc cel mai bine cu propria ei vi-

ziune privind relația credinciosului cu divinitatea. A re-

ușit să asimileze cele mai diverse influențe: luteranis-

mul în anul 1520, calvinismul între anii 1534 și 1542, 

reforma italiană între anii 1524 și 1525, libertarianis-

mul spiritual între 1543 și 1548. De altfel, Montaigne 

Carol Quintul 
wikipedia 
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însuși a admirat acest spirit al Margaretei de Navarra de 

a fi ,,contra curentului’’aproape unanim acceptat în 

epocă (24). 

Foarte informata cercetătoare scrie că Margareta era 

adeptă a tezelor evangheliste și a primit vizita lui Calvin. 

Acestea nu erau posibile, dacă Francisc nu era open 

mind și nu ar fi tolerat, încurajat chiar, atari demersuri 

și înclinații. 

Alt aspect pe care ni-l relevă autoarea lucrării de 

față: Marguerite s-a dus să-l viziteze pe fratele său în 

temnița de la Madrid. L-a găsit într-o stare deplorabilă, 

aproape muribund, și a făcut eforturi infructuoase pe 

lângă Carol Quintul, (duplicitar și implacabil ca tot-

deauna) de a fi eliberat. Mai mult, ea a avut și un plan de 

evadare a regescului ei frate. Aflând aceasta, împăratul 

a ordonat ca practic să fie expulzată. Chiar dacă demer-

surile ei nu au avut niciun rezultat, regina Navarrei a 

fost primită în Franța ca o eroină. Iubirea fraternă ar-

dentă, sufletul mare, curajul, toate acestea sunt în afara 

discuției la această puternică, luminoasă personalitate. 

Dacă însă, îmi permit să completez eu, nu ar fi fost sora 

regelui, nu ar fi avut ocazia să joace acest rol nobil și nu 

ar fi fost receptată ca o eroină. 

Marguerite, prin opera ei, a fost, se înțelege, un spirit 

creator, un artist. François a fost și el un artist, dar într-

o accepție aparte. Aceasta nu pentru că a avut veleitatea 

de a fi și el poet, (versurile lui, se zice, că nu au fost cine 

știe ce), ci prin intuițiile sale formidabile de om politic, 

prin finețea spiritului său diplomatic. Eliberat din prizo-

nieratul de la Madrid pe 17 martie 1526, François a anu-

lat, cum am mai spus, (acest fapt ni l-a reamintit Ema-

nuela Bușoi), prevederile unui tratat înrobitor, semnat 

după porunca lui Carol Quintul, ceea ce i-a asigurat un 

capital politic imens în rândurile poporului francez. 

Lupta iar începe, după cum zice marele nostru Bolinti-

neanu. Regele a avut abilitatea peste rând de a ajunge la 

o alianță cu Suleiman Magnificul. Toată lumea a încre-

menit: Franța catolică s-a coalizat cu Imperiul Otoman 

musulman. Cum se vede, interesele politice au prevalat 

dinaintea convingerilor religioase afișate ca atare. Re-

zultatele nu au întârziat să apară. Turcii au asediat Vi-

ena în 1529. Chiar dacă au fost înfrânți, raportul de forțe 

s-a modificat în favoarea lui François. Într-un târziu, Ca-

rol Quintul recunoscându-și eșecul, a abdicat, împăr-

țindu-și imperiul. Împărat a rămas fratele său, 

Maximilian, iar rege al Spaniei a devenit fiul său, Filip al 

II lea, el personal retrăgându-se la o mânăstire, unde a 

și murit. François a învins în istorie, el fiind un artist 

prin finețea de diplomat, Marguerite a rămas în istoria 

literaturii grație talentului artistic manifestat în creați-

ile ei literare.  
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Anotimpul curiozității 
Mircea Gheorghe 
 

Prin anii ’60, când literatura română se pregătea să 

iasă la drumul mare după ani de zile de rătăcire în pro-

letcultism, erau la facultatea de limba și literatura ro-

mână de la Universitatea din București tineri care detes-

tau lumea literară. 

Confruntați, cum fuseseră, toată copilăria și adoles-

cența cu o literatură contemporană română și sovietică 

alcătuită doar din subproduse  (și în ce contrast cu pu-

ritatea clasicilor!)  profesia de scriitor sub regimul lui 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, în epoca „unității de monolit 

dintre popoarele Uniunii Sovietice și poporul român” li 

se părea acestor tineri puțin onorabilă.  

Făceam parte dintr-un grup de tineri al cărui „sediu” 

extra-universitar era cafeneaua Albina, fostă Anghe-

lescu, de pe strada Academiei. Era frecventată de o cli-

entelă intelectuală și întrucâtva boemă, formată în ma-

joritate de  studenți de la Universitatea, pe vremea 

aceea C.I. Parhon, de la Facultatea de Arhitectură de 

peste drum și de  actori de la un teatru din apropiere.    

Eram cu toții, noi și ceilalți din afara grupului nostru, 

viitori scriitori, arhitecți, profesori, bibliotecari, cercetă-

tori etc. produsul unui învățământ unde literatura ro-

mână însemna, în afara numelor canonice din secolul al 

XIX-lea și a contemporanilor aliniați la dogmele realis-

mului socialist, câțiva mari scriitori din secolul al XX-lea, 

interbelici,  ale căror opere „erau valoroase dar aveau 

limite ideologice” deoarece „nu înțeleseseră rolul prole-

tariatului și misiunea sa istorică” și „nu întrevăzuseră 

prăbușirea capitalismului bazat pe exploatarea omului 

de către om”. Fostul meu profesor de literatură din li-

ceu, un onorabil eminescolog și cu vederi deloc mar-

xiste, ne cerea disciplinat să lipim asemenea „judecăți” 

trase la indigo, la orice comentariu despre Sadoveanu, 

Rebreanu, Agârbiceanu sau Galaction. Era evident scâr-

bit, nu făcea efortul să elaboreze ceva care să aibă apa-

rența de lucru gândit, și noi, elevii, îl respectam și înțe-

legeam că formulele acelea făceau parte dintr-un fel de 

ritual frazeologic. De supraviețuire.  
Lipsea din manualele școlare din acei ani  (1955-

1960) o bună parte a literaturii române esențiale dintre 

cele două războaie. Mai am în minte doar câteva dintre 

absențe: Octavian Goga, Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion Pil-

lat, Vasile Voiculescu dintre poeți; Hortensia-Papadat 

Bengescu, Gib Mihăescu, Mateiu Caragiale la prozatori; 

Paul Zarifopol, Eu-

gen Lovinescu, Ge-

orge Călinescu, Tu-

dor Vianu, la cri-

tici, eseiști și isto-

rici literari.  

Nu este loc pen-

tru o analiză reto-

rică și indignată, a 

acestor manuale 

despre care, de alt-

fel, nu mai păstrez decât amintiri vagi. Vreau doar să su-

gerez că un absolvent de liceu din acea vreme avea o cul-

tură literară cu totul precară, dacă se limita la ceea ce i 

se oferea în manuale. Și nu avansa prea mult nici dacă 

mergea cu explorarea mai departe, spre ce se găsea în 

librării.  

În librării, între 1950 și 1960, se vindeau câțiva din-

tre marii ruși, Pușkin, Gogol, Cehov, Tolstoi în primul 

rând (ceea ce era minunat), dar și o cantitate imensă de 

maculatură semnată de alde Kataev, Fadeev, Boris Pole-

voi, Gladkov și alții ejusdem farinae. Dintre români, și 

mai ales dintre românii contemporani, erau Mihail Sa-

doveanu cu Mitrea Cocor și Nada Florilor, Zaharia 

Stancu cu  Desculț, Petru Dumitriu, cu Vînătoarea de lupi,  

Drum fără pulbere (și ceva mai tîrziu și Cronică de fami-

lie)  Marin Preda cu Desfășurarea (dar, salutar, și cu Mo-

romeții) ori  subprodusele atunci celebre dar acum de 

zeci de ani definitiv uitate,  ale lui A. Toma, Dan Deșliu, 

Mihai Beniuc, Veronica Porumbacu, Mihai Davidoglu 

etc. Alături de aceste „vârfuri” și de alte câteva asupra 

cărora nu insist, se întindea o vastă literatură de imita-

tori. Literatura occidentală era prezentă prin câțiva 

mari autori vechi (Cervantes, Swift, Jules Verne, Balzac, 

Walter Scott, Ch. Dickens, Victor Hugo), dar cea contem-

porană lipsea cu desăvârșire înainte de 1960. 

Și iată, de exemplu, ce lecturi erau propuse unui tâ-

năr cu aptitudini literare. S-a întâmplat ca prin 1958 sau 
1959 să primesc un premiu pentru o participare noro-

coasă la o olimpiadă de literatura română. Premiul con-

sta în vreo douăzeci de cărțulii de 70-80 de pagini, for-

mat de buzunar dintre care mi-aduc aminte: Gheorghi 

Plehanov, Despre rolul personalității în istorie, N.G. Cer-

nîșevki, Despre arta literară, N. Dobroliubov, Despre 
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arta literară, Maxim Gorki, Despre arta literară (același 

titlu, făceau parte dintr-o colecție), Ov. S. Crohmălni-

ceanu, Despre realismul socialist, Mihai Beniuc, Poezia 

noastră. 

Dar trecând de la liceu la facultate, avusesem totuși 

un șoc agreabil. În interiorul universității, lucrurile mi-

au apărut deodată altfel decât în afara ei. Când un pro-

fesor de literatura veche a afirmat ironic la cursul inau-

gural că literatura nu depinde de realitatea economică, 

afirmația lui mi s-a părut revoluționară! Pur și simplu 

așa, revoluționară! Când ni s-a recomandat să studiem 

cu multă atenție Istoria literaturii a lui Călinescu și, când 

apoi la biblioteca facultății, am avut în mână această 

carte, interzisă dincolo de zidurile universității, am avut 

sentimentul că intru într-o confrerie secretă. Când l-am 

văzut apoi pe autorul Istoriei, la un curs opțional despre 

Eminescu, oferit studenților din anul al patrulea, am 

avut senzația că regimul de afară devine ridicol și neîn-

semnat, ceva  „mic și atârnat” ca în parodia lui Topâr-

ceanu după Bolintineanu. 

G. Călinescu, deja bolnav, venea la cursul acela, ținut 

într-un amfiteatru la parter -  unde studenții stăteau nu 

doar în bănci, ci și pe culoare și pe pervazurile ferestre-

lor - , încadrat de George Ivașcu și de Mihai Novicov, 

care era șeful catedrei de literatură română. Rostul ce-

lor doi în dreapta și în stânga lui, ni se spusese nu mai 

știu de cine, era să-l tempereze prin prezența lor pe 

„maestru”, să-l descurajeze să se abată prea mult de la 

canonul marxist  în prelegerile sale - care nu erau scrise. 

G. Călinescu vorbea de o mulțime de subiecte conexe 

cu tema cursului, nu se sinchisea de grila „materialist-

dialectică” și nu era deloc didactic. Cu vocea lui cântă-

toare, dădea un adevărat show. Histrion și acid, îl iro-

niza pe Mihai Novicov că nu înțelege despre ce-i vorba, 

se făcea că-i explică, în câteva cuvine, pe înțelesul lui, se 

întorcea din când spre George Ivașcu, altminteri prieten 

credincios, asigurându-l că primul volum al noii Istorii a  

literaturii române, elaborată de un colectiv al „Acade-

miei R.P.R”. pe care-l conducea el, va fi gata în curând 

(era deja mult în întârziere), ori comenta, destabilizator 

pentru gândirea dogmatică și oficială, sub ochii studen-

ților, versurile eminesciene și contextul filozofic al vre-

mii lor. Totul - spre deliciul nostru, al galeriei, pentru 

care nu conta ce citeam sub semnătura sa, în joviala dar 

în fond obsecvioasa, rubrică săptămânală de la revista 

Contemporanul, intitulată Cronica optimistului. 

Dar nu doar G. Călinescu avea o imagine diferită înă-

untrul zidurilor universitare, ci și alții la care nu m-aș fi 

așteptat nicicum. Un Savin Bratu, coautor (împreună cu 

Zoe Dumitrescu-Bușulenga) al unei  jalnice monografii 

despre revista Contemporanul era de fapt un ins 

dezabuzat de realismul socialist, inteligent, cultivat, 

mușcător la adresa unei literaturi despre care altmin-

teri, oficial, nu scria nici un rând de contestare. Ov. S 

Crohmălniceanu vajnic apărător și teoretician al „realis-

mului socialist” se dovedea un bun cunoscător al litera-

turii interbelice și în sintezele lui voluminoase recupera  

o mare parte dintre scriitorii aflați încă pe un fel de listă 

neagră editorială.  Peste câțiva ani urma să-mi trec exa-

menul de licență sub îndrumarea lui cu o lucrare despre 

Mateiu Caragiale și aveam să apreciez delicatețea și ur-

banitatea omului.  

Până și „stâlpul critic” al literaturii proletcultiste, Ion 

Vitner, care scrisese monstruos despre Eminescu tran-

sformându-l într-un poet comunist avant la lettre, ținea 

un seminar în care „clasa muncitoare” nu mai avea nici 

un rol și în care dizerta cu aplicație despre Camus, Pro-

ust, Kafka, Italo Svevo, Lawrence Durell, Friedrich Dür-

renmatt sau dintre români, printre alții, despre Marin 

Preda și cvasi-uitatul Iulian Vesper. 

Dar în pofida acestui dublu discurs, sau poate tocmai 

datorită lui, lucrurile nu erau mai încurajatoare. Discur-

sul dublu  ne întărea pornirea de a detesta tot ce se ma-

nifesta în spațiul public. Căci odată ieșiți din holul facul-

tății luam contact cu „normalitatea” pe care o știam din 

copilărie. Iar revistele literare, atâtea câte erau, conti-

nuau să fie scrise în limbajul de lemn uzual, și dacă la 

baza ghețarului apăruseră firicele de apă de care erau 

conștienți și mândri cei din redacții, noi cei de afară nu 

le observam și deci nu aveam cum să le prețuim. 

Nu ne identificam cu cei ce semnau în ele, nu ne inte-

resa cine erau și nu aveam nici o pornire să ne înscriem 

ca autori alături de ei. Revistele acestea nu erau un spa-

țiu de exprimare pentru noi. Redactorii, colaboratorii, 

autorii textelor inserate în ele ni se păreau, rinoceri sau 

rinoceri în devenire față de care ne simțeam despărțiți 

ontologic. 

Ani de zile după aceea am aflat din memorii, din in-

terviuri etc. că nu era întrutotul așa, că acolo lucrurile 

evoluau, că mulți dintre semnatarii de articole penibile, 

aidoma lui Pristanda, altceva aveau în sufletul lor. Bine-

înțeles! Iarăși discursul dublu!  

Dar se putea oare supraviețui profesional în timpu-

rile acelea altfel decât practicând un asemenea discurs? 

Nu ne puneam însă atunci o asemenea întrebare, noi fă-

ceam parte, s-ar fi zis, dintr-o cultură underground. Cu 
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propriile noastre ierarhii și canoane, cu propriile noas-

tre repulsii, cu propriile noastre imperative morale. 

Spațiul de exprimare despre care credeam că nu-l 

puteam găsi în revistele literare oficiale nu-l aflam nici 

la rudele lor sărace care erau revistele-tablou, afișate de 

două-trei ori pe an în holul universității. Existau revis-

tele acestea, cu siguranță, și în alte universități.  Erau 

niște panouri mari de câțiva metri pătrați pe care erau 

afișate, după ce fuseseră selecționate și dactilografiate 

de un colectiv redacțional invizibil, produse literare stu-

dențești: în primul rând poezii, rareori câte un text în 

proză. Cum în universitate ne aflam într-o perioadă de 

reabilitare a esteticului, textele multora dintre colegii 

noștri se desprindeau cu prudență de proza agitatorică 

rimată din urmă doar cu câțiva ani. 

Toți sau aproape toți din generația noastră care 

aveau să facă o carieră literară (uneori strălucită) în ur-

mătoarele zeci de ani au trecut pe acolo. 

Dar ecloziunea deplină nu se produsese totuși, tex-

tele lor erau încă amorfe și fiindcă nu eram clarvăzători 

era dificil să facem distincții. Căci erau și mulți, foarte 

mulți simpli veleitari.  Și aici, poate că ar trebui să des-

chid  o paranteză ceva mai amplă. 

Se intra pe vremea aceea la facultate pe două uși. Una 

era îngustă, pentru cei „fără dosar” cei mai numeroși, în-

tre care concurența era mare. Cealaltă era larg deschisă, 

concurența era mică și ea era rezervată celor cu „dosar 

sănătos”, recomandați de fostele „sfaturi populare” 

adică primării (membri de partid, fii și fiice de comuniști 

ilegaliști, de muncitori sau de țărani colectiviști). 

Nici eu, nici prietenii mei nu am cunoscut media ob-

ținută la examenul de admitere din cauză că rezultatele 

la probele scrise și media globală nu au fost afișate. Ar fi 

fost stânjenitor, desigur, să fie scris negru pe alb că X cu 

media, să zicem 8, a fost respins în timp ce Y cu „dosar 

sănătos" și cu media 6 a devenit student. Lista admișilor 

fusese afișată în ordine alfabetică. 

Noi, câțiva dintre viitorii „albiniști”, care apoi am de-

venit și prieteni, ne-am  descoperit afinitățile comune 

din primele zile. Mai întâi, făceam parte dintre cei fără 

dosar „sănătos”. Evident, nu eram singurii: dintre cei 

250 colegi de an, jumătate erau aidoma nouă. Dar am 

remarcat  repede că ne mai deosebim și prin indiferența 

la ideile de recompensă și de ascensiune sociale. Indife-

rența aceasta ne acorda un fel de siguranță. Nu puteam 

fi tentați să intrăm în jocul „dă-mi să-ți dau” cu forurile 

oficiale (de partid, Securitate etc.). Remarcam malițioși 

între noi că cei mai activi, cei mai porniți a se face 

remarcați,  „promovați “și publicați  se selectau dintre 

cei cu „dosar sănătos”. 

Mai târziu, lucrul acesta nu mi s-a mai părut repro-

babil, căci din rândul lor s-au impus cu timpul câteva 

personalități de mare valoare. Dar în anii ’60, cu mintea 

noastră de oameni tineri și cu dreptul de a greși din pri-

cina maniheismului vârstei și al experienței personale și 

familiale proprii, nu judecam așa. Nu originea lor soci-

ală, ci faptul  că făceau parte dintre privilegiații regimu-

lui cu o nonșalanță care se învecina cu aroganța, ne de-

termina să-i considerăm niște impostori care ocupau pe 

nedrept locul altora,  mai merituoși decât ei. 

Cei mai mulți dintre semnatarii textelor afișate pe re-

vistele-tablou aparțineau grupului cu  „dosar sănătos”. 

Căutam în textele lor ce nu puteam găsi și eram printre 

cei mai severi critici din publicul studențesc. Dar numai 

la început. Fiindcă de la numărul trei sau patru nu le-am 

mai citit. Revistele-tablou nu ne păreau altceva decât un 

teritoriu de ucenicie și de mutuală încurajare pentru vi-

itorii coriști din publicațiile oficiale. Ei prefigurau vii-

toarea „lume literară” care urma să ia locul celei cu-

rente. N-aveam de ce iubi această nouă lume. Ea avea să 

ne fie la fel de străină ca și cealaltă. 

Nu este sigur că aveam un spirit foarte deschis, dar 

mărginirea aceasta, dacă mărginire era, ne-a ferit de 

eventualele remușcări de mai târziu. Mă gândesc la un 

scriitor care, spre sfârșitul secolului trecut ajuns la bă-

trânețe cu o operă controversată în spate, mărturisea 

plin de căință că și-ar tăia mâna cu care a scris infamiile 

din tinerețe.  

 

* 

În final, componenta underground a grupului „albi-

nist” ne-a condus la o experiență neplăcută ce a prece-

dat separarea și apoi intrarea fără iluzii a fiecăruia din-

tre noi în rânduri. 

Într-o după amiază de mai sau de iunie, spre sfârșitul 

anului al cincilea, m-am întâlnit la Universitate cu toți 

prietenii mei fără să ne fi vorbit dinainte. 

Eram vreo 14-15, era ciudată întâlnirea asta și era 

ceva ciudat  și în felul nostru  de a fi. Și brusc, am înțeles 

și eu și ei că ne petrecusem dimineața toți în același fel, 

fără să știm unii de alții, într-unul din sediile Securității 

bucureștene. Fusesem aduși acolo la 6,30-7,00, fiecare 

de acasă. Se punea la cale un proces politic contra a trei 

membri din grupul nostru și noi, ceilalți, anchetați în ca-

mere separate, trebuia să confirmăm prin mărturiile 

noastre acuzațiile. Interogatoriul durase cinci-șase ore 
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și apoi fusesem „debarcați” individual din mașini negre 

pe drumul spre Universitate cu consemnul să nu spu-

nem nimănui de unde venim. 

Dar firește că ne-am relatat imediat și amănunțit 

ceea ce ni se întâmplase și ce spusesem. Peste câteva zile 

am fost din nou aduși  la Securitate pentru strângerea 

de noi informații. În cele din urmă, după alte hărțuieli, 

procesul nu a mai avut loc. 

Motivele pentru care ar fi trebuit să demareze un 

asemenea proces erau în 1966 insignifiante, iar compa-

rate cu situația de azi, de-a dreptul absurde : discuțiile 

noastre literare, opiniile despre războiul din Vietnam și 

despre intervenția americană, câteva butade cinice la 

adresa comuniștilor din romanul lui Malraux, Condiția 

umană și altele de același calibru. Dar cu cinci-zece ani 

înainte de 1966 ar fi fost suficiente pentru ca nu doar cei 

trei, ci și noi ceilalți să fim condamnați la ani grei de în-

chisoare. Anul 1966, nu mai era însă un an stalinist, mai 

ales că la cârma țării venise un ins care nu-și consoli-

dase încă puterea! Dar înainte de a conchide că un pro-

ces nu este util, Securitatea a întocmit totuși dosare de 

sute de pagini, în care apăreau delațiuni ale unor infor-

matori, interogatorii, caracterizări „principiale” din par-

tea unor colegi cu „dosar sănătos”, politruci în devenire. 

Ea își făcuse datoria, și în alt context ar fi putut smulge 

de la noi tot ce ar fi trebuit pentru o condamnare exem-

plară! 

După seismul acesta din ultimul an, grupul nostru, 

aflat la sfârșitul studenției, s-a destrămat. Ne-am risipit 

prin biblioteci, școli, redacțiile unor ziare departamen-

tale, am emigrat... Mefiența din tinerețe s-a transformat 

pentru noi toți într-o amintire melancolică despre o 

vreme când credeam că lumea literară și în general lu-

mea din jurul nostru trebuia să fie altfel decât era.  

* 

Lucrurile astea s-au petrecut demult. Într-un ano-

timp, personal și colectiv, penibil. 

Acum, mă aflu în amurgul unui alt anotimp, clement 

dar tardiv, în care mi-a mai rămas bucuria zilnică a cu-

riozității. Ea mă apropie de toți - de lumea de aici, de 

aiurea și din țara mea - și mă ține la distanța sufletească 

necesară de trecutul pe care nu simt nevoia să-l ideali-

zez. 

  

dan-blog.ro/comunismul-in-romania-scurt-istoric.html 
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Poezii 
Veronica Pavel Lerner 
 

SPRE MINE TU SPRE TINE EU 

 

călălatoresc pe firul de fum 

al sufletului ars 

ca să ajung la răsăritul meu 

din tine  

 

de mă prefac în sunet 

tu să mă cânți 

 

de mă prefac în aer 

tu să mă respiri 

 

de mă prefac în rugă 

tu să mă îngâni 

 

de mă prefac în poezie 

tu să mă strigi 

 

iar când voi deveni oglindă 

tu s-o privești la infinit 

cum poruncit-a Dumnezeu 

spre mine tu spre tine eu 

 

SOLSTIȚIU 

 

când lumina pătrunde 

puțin câte puțin 

prin pâlnia înfiptă 

în galeata de intuneric 

a timpului  

 

din umbra pământului 

apare o statuie 

cu două siluete contopite 

sângerând  

 

iubire-nemurire  
 

și în recele-ntuneric 

dintre un ieri un azi și-un mâine  

dintre ce-am fost și nu pot fi 

mă zbat și urlu ca un câine 

„eternă-mi fii, lumină-zi”  

 

 

CINE SUNT  

 

m-ai întrebat pe vremuri cine sunt 

și n-am știut atunci să mă explic 

ce-ar fi putut sa-ti spună-un om 

mărunt 

care abia-ncolțea dintr-un nimic? 

 

azi îți răspund: sunt stânca-n munte 

pe care păsări zbor din cer 

sub ghemul ploilor mărunte 

sunt tot mai mic și efemer 

 

ca frunza plămădită-n soare 

sunt litera dintr-un cuvânt 

de veghe umbrei care moare 

pe-o pagină plecată-n vânt 

 

sunt sluga ce înfruntă clipa 

și luptător născut înfrânt 

sunt privitorul sunt risipa 

și frumusețea ta Pământ 

  

ZEBRA 

 

mă înfășor 

în firele lungi 

ale tăcerilor 

și mă joc cu urmele 

alunecărilor mele 

prin neant 

 

o dungă albă 

una neagră 

ca brazdele unui plug 
crestând pe nori 

imaginea unei zebre 

 

“o dungă albă 

adunată cu una neagră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dau galbenul de infinit” 

rostește profesoara 

de algebră 

calculând cu rigla 

de pe zebră 

 

iata dunga albă 

iată dunga neagră 

griul de tăcere negrul de durere 

 

galben în iubire 

alb în nemurire 

 

 

PRIMĂVARA 

 

mă plec tărâmului senin 

precum copacul frânt 

oglinzii lacului mă-nclin 

țâșnire spre pământ 

 

din ploi căzut-a-n păpădii 

zdrobitul galben soare 

făcut fărâme de copii 

cu praștia lor mare 

 

când verdele se prinde-n joc 
de albul nor din cer 

pe creangă vânăt e-un boboc 

al timpului mister... 

   

Veronica Pavel Lerner 
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Rassemblement des Arts 2022 
Montréal 

Rodica Vinca 
 

Un  eveniment de mare anvergura  a avut loc la 

Montreal  î ntre 13 s i 15 mai a.c. î ntr-un  edificiu  cu o 

sala   imensa  î n care  au  expus  lucra rile lor 40 de artis ti  

din Quebec . Evenimentul s-a numit Rassemblement des 

Arts 2022, fiind la a patra edit ie cu tema L'Emotion. 

Fondatoarea s i pres edinta acestui eveniment anual 

este Doamna Brigitte Tetrault, persoana  cu o nesta vilita  

energie s i optimism, care a organizat aceasta  superba  

manifestare culturala . 

Este î ntr-adeva r impresionant ca  dupa  aceasta  

perioada  lunga  de pandemie, î n care  nu au fost posibile 

manifesta ri culturale de acest gen, trebuie recunoscut 

faptul ca  totul a fost ca o renas tere, o bucurie imensa  ca , 

î n sfa rs it, am ajuns î n acest punct. Evenimentul a fost  

ama nat de ca teva ori, iar select ionarea marilor artis ti 

(dupa  cum afirma  organizatoarea) a fost realizata  î n 

doua  reprize, acompaniata  s i de situat ia politica  

internat ionala  care ne afecteaza  emot ional. Iata  ca  

acum, î n sfa rs it, a fost posibila  aceasta  manifestare 

artistica . 

I n principal, tema emot ionala  fiind legata  de arta , 

este suficient sa  ne deschidem sufletul atunci ca nd 

privim creat ia unui artist. Nu e nevoie neapa rat de 

cunoas tere î n arta , ci e suficient ca, doar privind, sa  

simt im cum culoarea, armoniile s i reprezenta rile

 ne ating s i ne ajuta  

sa  ne cufunda m 

î ntr-o contemplare 

emot ionala . 

Aceasta  a patra 

edit ie a 

Ressemblement 

des Arts de la 

Montre al a ga zduit s i lucra rile a patru pictori de origine 

roma na . I n acest foarte generos spat iu (Grand Quai de 

Montre al) î n care au fost expuse lucra rile artis tilor, 

vizitatorii au avut prilejul sa  admire diferite stiluri, 

diferite tehnici s i medii foarte interesante. Cei 40 de 

artis ti expozant i la acest eveniment de except ie din 

Montreal au avut prilejul sa -s i arate talentul, s i sa -s i 

prezinte creat iile publicului larg, care fost invitat sa  

acorde timp s i sa  descopere ceea ce fiecare artist a 

oferit. Arta are darul de a ne conecta de o maniera  

speciala  s i atunci ca nd cineva se ofera  sa  achizit ioneze 

creat ia unui artist, consider ca  ia cu el s i o parte din 

sufletul acestuia. 

Am î nta mpinat cu mare bucurie prezent a prietenilor, 

invitat ilor s i a publicului larg care a vizitat expozit ia î n 

decursul celor trei zile. A fost un eveniment 

impresionant la care intent ionez sa  particip s i pe viitor.  

  

Rodica Vinca 
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Începuturi  
(continuare) 

Leonard I. Voicu 

Îngrijorat, Zoran grăbea pasul către ai săi. Mișcările 

îi erau fluide. Avansa în tăcere, precum o umbră, prin 

desișul pădurii. Simţul de orientare moștenit și reperele 

memorizate îl ghidau pe direcţia bună. Evita tufișurile, 

privea atât înainte cât și în jurul său, supraveghind îm-

prejurimile, pregătit pentru orice eventualitate. Adese-

ori, își ridica nasul în vânt. Deschidea larg nările și adul-

meca atent în căutarea oricărui miros suspect. Fiecare 

mișcare era un gest reflex dobândit de-a lungul timpu-

lui, cu scopul de a-şi folosi mușchii puternici cu mini-

mum de efort și maximum de randament. N-ar fi pus pi-

ciorul pe nimic ce-ar fi putut produce zgomot, devenind 

un semnal de alarmă pentru sălbăticiunile pădurii. Pașii 

săi rapizi nu erau nici prea mari și nici prea mici. Doar 

echilibrați, menținând o mișcare continuă, fără să-l os-

tenească. Era în armonie cu natura, într-o simbioză 

energetică ce induce o apartenenţă benefică faţă de ceea 

ce ne înconjoară, confirmând în același timp, un senti-

ment de singuranţă și de împlinire sufletească. 

Boarea primăvăratică, abia simţită, adâncea liniștea 

codrului. Se auzeau doar: susurul apelor, freamătul 

crengilor, foșnetul ierbii și al florilor. Nu dădu atenţie 

cintezoilor care se ciondăneau cu înverșunare în arbori 

și nici veveriţelor neastâmpărate care se fugăreau, fă-

ceau salturi ameţitoare şi săreau în toate direcţiile. Iar 

ele, nici atât nu-l luau în seamă, preocupate de disputele 

lor teritoriale. Din depărtare, abia auzit, se desluşi mu-

getul grav și prelung al unui zimbru. Era o chemare 

tristă. Ca un bocet. Un stol de corbi, croncănind pe limba 

lor şi fluturând din aripi, se grăbeau spre o zare neștiută. 

Aerul de pădure cu miresme de rășină și muguri de brad 

îl învigorau și-i confirmau sfârșitul sezonului alb. Ver-

dele fraged ai primilor lujeri clocotea plin de viaţă. 

Își potrivi bâta scurtă la cingătoare, pipăi labele ur-

sului de sub șubă potrivindu-le poziţia și se îndreptă că-

tre un pârâu. Privi cercetător în jur și ascultă atent ciu-

lind urechile. Fără grabă, puse un genunchi la pământ, 

se aplecă și își scufundă obrajii în undele reci şi crista-

line. Înviorat, își astâmpără setea cu înghiţituri mici 

bând din căușul palmei. Se ridică bine dispus, privi ia-

răși împrejurimile, apoi, cu pași catifelaţi dar siguri, 

porni mai departe. 

Îi găsi pe-ai săi 

ocupaţi cu activită-

țile de fiecare zi. Fe-

melele ţineau tinerii 

sub supraveghere, 

vorbeau între ele, 

sortau piei uscate, 

reparau veșminte şi 

păstrau focul aprins. Doi masculi tineri, întorși de la vâ-

nătoare, jupuiau în tăcere un iepure. Bătrânul Zorc, îm-

preună cu cei vârstnici, aşezaţi aproape de intrarea în 

grotă, îl așteptau. Un aer de linişte şi echilibru înconjura 

toată gruparea, generat de atenţia pe care o acorda fie-

care activităţii sale.  

Zoran se apropie de cei care pregăteau iepurele şi de-

puse alături de ei membrele ursului. Un simplu „Hm!” 

aprobator fu confirmarea ce-o primi. Apoi, se îndreptă 

către grupul bătrânilor. Toţi ceilalţi luară cunoştinţă de 

sosirea lui şi de carnea adusă. Nimeni nu se ridică să-l 

primească în mod exuberant, dar, în simplitatea lor, se 

bucurau. Îl salutau cu o privire şi era destul. 

Ajuns aproape de Zorc, se așeză: 

- Hm! Oameni! 

O linişte tensionată cuprinse atmosfera. Bătrânii se 

priveau uluiți realizând primejdia. Fețele li se crispară 

şi din ochi le scăpărau scântei. Îşi apucară bâtele şi se 

ridicară de parcă ar fi fost vorba să plece la luptă în cli-

pele următoare. 

Vestea se răspândi cu viteza fulgerului. Se auziră mâ-

râituri de furie şi gemete de disperare. 

 

§ 

 

- Înapoi! Nu mişcaţi! Culcat! Pregătiţi-vă arcurile! 

- Ce e ? Ce s-a întâmplat? 

- Liniște! Nu mişcă nimeni! 

Mai multe minute trecură. Cu toţii culcaţi pe burtă, 

conform ordinului, nu înţelegeau motivul şi se priveau 

întrebători. În cele din urmă unul dintre ei îndrăzni: 

- Bural, ai văzut ceva?  

- Ursul! Cineva i-a... Priviţi! 

Leonard I. Voicu 



 
R e p e r e  L i t e r a r e  44 

Curioși, mai mulţi ridicară capetele și descoperiră cu 

surprindere şi groază în acelaşi timp, imaginea ursului 

ciopârţit ce-i aștepta cu botul larg deschis, arătându-și 

colţii înspăimântători. 

- Zeii pădurii sunt supăraţi pe noi, își dădu cu părerea 

cineva. Trebuie să mergem înapoi și să le aducem noi 

ofrande, să-l rugăm pe Diegis să-i îmbune.  

- Lasă-i în pace pe zei! Ei au treburile lor și noi pe-ale 

noastre! se zburli Bural. Şi dacă tot ai adus vorba, Diegis, 

amintiți-vă, a spus că zeii au vorbit, semnele sunt bune 

și ursul ne așteaptă! Acu’ dacă te gândești, așa e! Ursul 

ne așteaptă și zeii au vorbit. Numai că marele nostru 

preot, n-a auzit prea bine ce spuneau.  

Vânătorul nu lăsă să-i scape prilejul de a plăti poliţa 

vraciului. La drept vorbind, știa că se afla într-o luptă di-

ficilă și de lungă durată. Între a se ruga zeilor ori a fi cu 

burta plină, miza ca sătenii să aleagă a doua variantă, 

aceea care îl favoriza pe el. Indiferent de consecinţe, era 

hotărât să lupte până la capăt, oricare ar fi fost acel ca-

păt.   

-  Ce vrei să spui? insistă aceeași persoană. 

- Vreau să spun că am făcut drumul degeaba. Aia e! 

Poate „marele” Diegis și-a pierdut puterile, adăugă pen-

tru a turna alt venin asupra țintei sale. 

În tot acest timp, Dadas, mai mult curios decât înfri-

coșat, s-a apropiat de cadavrul ciopârţit al ursului. Cei-

lalţi, uimiți de întorsătura situaţiei, preferau să fie pre-

cauţi şi să păstreze distanţa. Cercetă cu de-amănuntul 

rămășițele animalului și în cele din urmă, îi scoase bu-

cata de lemn din bot. Corpul inert alunecă într-o rână. 

Tânărul nu spuse nimic și se îndepărtă câţiva pași, pri-

vind atent în jur, în căutarea unor urme care ar putea 

desluși misterul. 

Bural renunţă la explicaţiile inutile și dialogurile ste-

reotipice. Instinctul de vânător își recăpătă drepturile. 

Conflictul cu Diegis putea să mai aștepte. Concentrat, în-

cepu să analizeze locul faptei. Cu o părere formată își 

sondă ucenicul, având grijă ca dialogul lor să nu fie auzit 

de ceilalţi: 

- Ce zici? 

- N-a fost rupt de lupi. Aici e altceva. 

- Așa e! Ai găsit urme? 

- Câteva. Foarte ciudate. Seamănă cu picioare de om. 

Să fie cineva din tribul nostru? 

- Nu cred. Nimeni nu știa locul și în afară de noi, toți 

ceilalți au rămas în sat. Îngândurat, se concentră încer-

când să deslușească misterul. Nu cumva? Vânătorul 

privi atent și amuți.  

- Ce vrei să spui? 

- Nimic deocamdată. Nu sunt sigur. Vorbim mai târ-

ziu.  

- Ce facem cu ursul? 

- Îl luăm cu noi ca dovadă. Diegis nu va crede decât 

dacă va vedea cu ochii lui. Îl cunosc. 

Fără multă vorbă au încropit o targă din două crengi 

nu prea groase legate între ele cu ajutorul unor mlădițe 

tinere.  

- Şi acum, la drum! N-avem timp de pierdut! îi în-

demnă vânătorul. 

Patru voinici ridicară targa şi cu toţii, porniră cu pas 

întins. 

Ursul, aşezat la mijloc, îşi bălăbănea capul în stânga 

şi-n dreapta cum face cineva care se miră de ce i se în-

tâmplă, nu aprobă şi nu găseşte nicio explicație. (va 

urma) 

 

 

 

 

 

Furtuna, Rodica Vinca 
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