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1 Decembrie 1918 – simbol al 
unității naționale românești. Rolul 
Bisericii la realizarea Marii Uniri 
Mihaela Victoria Ignat 

 

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român 

anul realizării idealului național de făurire a statului na-

țional unitar, deziderat de veacuri al poporului român. 

Visul sfânt al românilor, acela de a trăi într-un singur 

stat, un stat românesc, s-a împlinit prin Unirea de la 1 

Decembrie 1918. Jertfindu-se cu eroism în bătăliile pur-

tate în anii 1916-1917 împotriva Puterilor Centrale, sol-

dații români au pus interesul național mai presus de 

propria viață, con-

tribuind astfel la 

prăbușirea mari-

lor imperii și crea-

rea unui context 

internațional fa-

vorabil afirmării 

principiului auto-

determinării nați-

onale. 

De-a lungul is-

toriei, Biserica s-a 

identificat cu idea-

lurile poporului 

român de liber-

tate, unitate, inde-

pendență și drep-

tate socială. A par-

ticipat la toate marile evenimente din istoria neamului 

și a contribuit la ridicarea culturii și spiritualității popo-

rului român. A sprijinit înființarea școlilor românești, 

soldații plecați să lupte pentru apărarea unității și inde-

pendenței țării, patrioții români care au trezit conștiința 

națională. Anul 1918 a constituit o încununare a luptei 

poporului român pentru independență și unitate prin 

unirea principatelor române-iar Biserica a fost alături 

de armată, de oamenii politici și de popor în pregătirea 

acestui eveniment. 

Marea Unire din 1918 a început cu etapa unirii Basa-

rabiei cu România la 27 Martie 1918, urmată de Unirea 

Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918 și înche-

iată cu unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu Ro-

mânia la 1 Decembrie 

1918, la Alba Iulia. 

Pregătită de în-

treaga istorie națio-

nală, unirea din 1918 a 

fost rezultatul voinței poporului român, la care și-a adus 

aportul o generație de oameni politici și de stat de ex-

cepție, între care 

menționăm: Re-

gele Ferdinand I, 

Regina Maria, Ion 

I . C. Brătianu, Ion 

Inculeț, Panteli-

mon Halippa, 

Iancu Flondor, 

Ioan Nistor, Iuliu 

Maniu , Nicolae 

Iorga, Octavian 

Goga, Gheorghe 

Pop de Băsești, Dr. 

Alexandru Vaida 

Voievod, Vasile 

Goldiș si mulți al-

ții. Acestora li s-au 

alăturat slujitori 

ai Bisericii - mitropoliți, episcopi, protopopi, preoți, vi-

cari, consilieri, profesori de teologie, călugări - poeți, 

scriitori, avocați, medici, notari, profesori, învățători. 

Prin predici, pastorale, cărți și articole scrise în zia-

rele vremii, ierarhii bisericii au îndemnat la luptă și im-

plicare socială pentru realizarea idealului unirii și au 

contribuit la cultivarea conștiinței de afirmare a dorin-

ței de unitate naționala. Astfel periodicele vremii, „Bise-

rica și școala” din Arad,  „Telegraful Român” din Sibiu, 

„Foaia diecezană” și „Lumina” din Caransebeș”, „Unirea” 

și „Cultura creștină”,  din Blaj, „Cuvântul Moldovenesc” 

Chișinău, „Glasul Bucovinei”, Cernăuți etc., au răspândit 

ideile creării unui stat unitar român. 

Mihaela Victoria Ignat 
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Un rol important în pregătirea marelui act de la Alba-

Iulia l-au avut consiliile naționale locale, organizate, 

după modelul Consiliului Național de la Arad, coordona-

torul luptei de unire a Transilvaniei cu România. Mem-

brii consiliilor naționale au ales cei 1228 de delegați 

care aveau mandat la Marea Adunare Națională de la 

Alba Iulia și au mobilizat miile de oameni să participe la 

eveniment. Împreună cu alți intelectuali, preoții au um-

blat prin sate să convingă  oamenii să adere la unire, au 

participat la înființarea gărzilor naționale și au fost prin 

faptele lor modele de acțiune pentru popor. 

În rândul celor 1228 de delegați care au participat la 

Marea Adunare de la Alba Iulia au fost și mulți reprezen-

tanți ai clerului reprezentând cele două biserici națio-

nale românești- Biserica Ortodoxă Română și Biserica 

Greco-Catolică Română. Documentele semnalează par-

ticiparea a cinci episcopi, patru vicari, zece delegați ai 

consistoriilor ortodoxe și ai capitulilor greco-catolice, 

129 de protopopi, câte un reprezentant al institutelor 

teologice și doi reprezentanți ai studenților teologi, nu-

meroși preoți.  

În ziua de 1 Decembrie 1918 în fața celor o sută de 

mii de români veniți din toate colțurile provinciilor ro-

mânești s-au săvârșit Sfânta Liturghie și Te-Demuri. 
Episcopul ortodox Ioan I Papp de la Arad și episcopul 

greco- catolic Demetriu Radu de la Oradea au fost aleși 

alături de Gheorghe Pop de Băsești, președinți ai Birou-

lui Marii Adunări Naționale. În Sala Unirii cei 1228 de 

delegați au consfințit Unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului cu România. Adunarea a fost 

deschisă de Stefan Cicio Pop, Vasile Goldiș a citit forma 

finală a hotărârii de unire, iar Iuliu Maniu declara: „Pri-

vim la înfăptuirea unirii noastre naționale ca la un tri-

umf al libertății românești”. 

„În această zi – scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas 

pe care-l așteptam de veacuri, pentru care am trăit în-

treaga noastră viață națională, pentru care am muncit si 

am scris, am luptat si am gândit. A sosit ceasul în care 

cerem si noi lumii dreptul de a trai pentru noi, dreptul 

de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre”. 

Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat în una-

nimitate Declarația Solemnă de Unire a Transilvaniei cu 

România. S-a constituit Marele Sfat Național, cu rol de 

for legislativ care a desemnat ca organ executiv Consi-

liul Diligent, prezidat de Iuliu Maniu. Membrii ai biseri-

cii au fost aleși în aceste foruri superioare ale statului. 

De la Tribuna oficială, Miron Cristea, episcopul Ca-

ransebeșului și viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe a 

vorbit cu emoție despre suferințele îndurate de transil-

văneni în lupta lor pentru dreptate și libertate și despre 

dorința lor de a se uni cu „scumpa noastră Românie”, 

arătând că idealul fiecărui popor trebuie să fie cel de 

unitate națională. După un discurs impresionant în care 

își exprima bucuria „de a ne fi unit pe veci cu România”, 

episcopul greco-catolic de Gherla, Iuliu Hossu a citit De-

clarația de Unire în fața participanților la Marea Adu-

nare Națională. 

În ziua de 1 Decembrie 1918, în toate bisericile ro-

mânești din Ardeal s-a săvârșit Sfânta Liturghie iar în 

timpul slujbei preoții au vorbit poporului despre impor-

tanța unirii împlinite la Alba Iulia. La 2 Decembrie 1918,  

Miron Cristea și Iuliu Hossu au fost aleși la propunerea 

lui Iuliu Maniu să facă parte, alături de Vasile Goldiș și 

Dr. Alexandru Vaida Voievod, din delegația care urma să 

prezinte regelui Ferdinand hotărârile Marii Adunări Na-

ționale de la Alba Iulia. 

Una dintre cele cinci fotografii rămase mărturie a 

marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918, realizată de 

fotograful amator Samoilă Mârza, singurul fotograf care 

a imortalizat Marea Unire, îi înfățișează pe episcopii Iu-

liu Hossu și Miron Cristea în fața participanților la Ma-

rea Adunare de la Alba Iulia  în momentul citirii Decla-
rației de Unire. Un moment istoric în care cele două bi-

serici românești și-au dat mâna pentru realizarea măre-

țului ideal al Unirii. 

O prezentare emoționantă a importanței clerului în 

realizarea Marii Uniri îi aparține lui Nicolae Iorga, care 

scria: „Călugărașii de odinioară de la Blaj și de aiurea, 

bieți purtători de cărți din sat în sat, aceia care stăteau 

în strană și se închinau lui Dumnezeu, aceia care, înain-

tea copiilor, îi învățau evanghelia neamului, săracii și 

desculții intelectualității românești, aceia au pregătit 

unirea de astăzi.” 

Realizarea statului unitar român prin unirea de la 

1918 marchează voința poporului român de a fi stăpân 

pe propriile idealuri și destine, de a trăi liber și indepen-

dent. Acest moment istoric a fost posibil prin munca, 

lupta și jertfa a numeroase generații de români și prin 

viziunea unor conducători cu dragoste de neam și țară. 

Legată indisolubil de popor de-a lungul existenței sale 

milenare, biserica românească a fost alături de popor și 

a contribuit la împlinirea acestui ideal măreț. 
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Versuri 
George Filip 

George F

 

 

 

NING PRIN LUME VERSURI… 

 

… că așa e timpul – se dă rostogol. 

când aveam în vârstă ani, să zic – un pol, 

nu purtam eu ghete, nici pe oase – țol, 

votam stele roșii... și era nasol. 

taica da cu barda și-njura în draci. 

se-mbulzeau prin târguri oamenii săraci. 

maica și consortul – amândoi dibaci, 

plămădeau în grabă mulții... carcalaci. 

când mi-a venit rândul s-apar pe prichici, 

cică-am strigat tare: ce caut pe-aici? 

mi-au legat buricul cu-n fir de arnici 

și pe cerul Țării – lupta... AGARICI. 

am visat, ca dânsul, să ajung pilot, 

dar mi-a tras-o timpul roșu, peste bot 

și văzând că-n soare eu să zbor nu pot, 
priveam cum românii intră-n hozrasciot. 

jur: am dar cu jula, însă nu mi-a mers. 

iubirile... multe!... le-am topit în vers. 

ca poet, știți bine, nu sunt foarte șters; 

unii-mi zic TOTALUL... vax prin univers. 

acum sunt la vârsta când nu mă mai coc. 

stră și strănepoții îmi poartă noroc. 

casa de la TUZLA frumoasă-i boboc. 

frații mei de sânge mă numesc EXCROC. 

cred că au dreptate, dintre lacrimi – eu 

am urcat cu trudă către Dumnezeu. 

eu... zis BURIC VERDE – un bulgăr de seu, 

ning pe lume versuri... și-am să ning mereu... 

 

 

 

 

 

 

 

PRINTRE DORINȚE 

 

-mie, în clipele de meditație- 

să fiu pe-o vale susur de izvor. 

prin cer să zbor ca norul călător. 

la colțul casei - verde într-un brad. 

pudră de rouă peste flori să cad... 

strugure dulce - ca un sân frumos. 

un spic de grâu - țăranilor prinos. 

preot bătrân - să mirui în altar. 

învățător - să-mpart la lume har... 

doină de dor, pe buze de haiduci. 

o bătrânică - să jelesc la cruci. 
fecioară - cu glas blând și sânii tari. 

delfin - să le-arăt calea la pescari. 

tânăr recrut - cu dorul de părinți. 

răcoare-n dansul zilelor fierbinți. 

arheolog - să sap printre străbuni. 

o lege dură - leac pentru nebuni... 

nepot - să spun poeme la bunici. 

furnică... fără somn printre furnici. 

caval - sub un chimir, la un cioban. 

nuc - ... mă bată pruncii an de an... 

ca un părinte - veșnic obosit. 

la preotul din sat să fiu nuntit. 

ca maica - să mă rog cu glasul blând. 

să nu mai plec din Țara mea nicicând... 

aș vrea să-i zâmbesc lumii dintr-o stea. 

să fiu eu bardul de la TUZLA mea. 

n-aș vrea printre străini să fiu străin. 

aș vrea să mă întorc în sat - AMIN!...  

George Filip 
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 Liviu Antonesei,  
Atunci când privirea... 
Mircea Gheorghe 

 

Liviu Antonesei a fost de-a lungul a peste 40 de ani 

de activitate autor de lucrări științifice, eseist, editor, 

director de reviste, animator cultural, om de televizi-

une, prozator și, dincolo de toate acestea și, poate, mai 

presus de orice, poet. Nu ne putem plasa într-o poziție 

confortabilă pentru a intra cum se cuvine în poemele 

sale dacă facem abstracție de această polivalență 

structurală care-i hrănește din adâncuri poezia ai-

doma unei ape freatice. 

Ca poet, Liviu Antonesei a debutat editorial în 

1989, la Cartea românească cu un volum de  poeme pe 

care mai târziu l-a dezavuat, considerându-l nesemni-

ficativ din cauză că fusese desfigurat și înjumătățit în 

procesul, extrem de lent, de revizuire și pregătire pen-

tru tipar - zece ani! - desfășurat sub furcile caudine ale 

cenzurii redacționale. 

La fel ca în poezia generației precedente, șaize-

ciste, există în poezia lui  

un militantism subtextual și întrucâtva triumfător 

fiindcă se revenise  în marea albie a literaturii adevă-

rate și contrastul cu ce fusese în urmă cu două-trei de-

cenii era izbitor. Se reabilitase esteticul, își redobân-

diseră locul normal subiectivitatea, cultivarea origi-

nalității, spiritul avangardist, se restabilise, în mare 

măsură  autonoma literaturii și în redacțiile revistelor 

literare, mai ales a celor studențești, era o atmosferă 

de început miraculos de lume, dar normalitatea 

aceasta era relativă căci liniile roșii care limitau liber-

tatea artistică de expresie existau totdeauna și chiar 

dacă nu atât de groase și de vizibile ca pe vremea de-

functului „realism socialist” erau totuși mereu obliga-

torii. Și liniile  acestea roșii explică întârzierea în re-

dacție a publicării primului volum.  

Până la apariția volumului Semne galbene pe ecran 

negru, Liviu Antonesei a scris o poezie când vitalistă, 

când reflexivă, cu solemnități retorice și jubilații amo-

roase urmate, pe măsura înaintării poetului spre se-

nectute, de tot mai pronunțate inflexiuni post-roman-

tice și post-clasiciste. Raporturile lui cu tradiția sunt 

din ce în ce mai  puțin debitoare avatarelor teoretice 

ale poeticii contemporane și, aidoma altor poeți im-

portanți, autorul părăsește potecile problematice și 

iese la drumul mare, al 

poeziei majore din 

toate timpurile. Se cla-

sicizează cum și șaize-

ciștii au făcut-o. Devin 

dominante nostalgiile, 

regretele  și anxietățile 

conviețuind  armonios 

cu o  sensibilitate so-

lară  într-o arie sufletească irizată de echilibru și seninătate.  

Regăsim bine ilustrată această formulă de sensibilitate 

compozită  într-unul din ultimele lui volume, Semne galbene 

pe ecran negru (Junimea, 2020), un volum care este un 

punct major de referință și, poate chiar, de răscruce  în 

opera sa.  

Poemul Cîntec împotriva morții, dă tonul volumului și 

este o melopee în stil anaforic în care sensibilitatea se tra-

vestește într-un discurs jovial, axat, aparent, pe un fel de „la-

udă a lucrurilor” călinesciană. Dar e vorba de cu totul al-

tceva, de o fragilitate care nu celebrează lucrurile ci se agață 

de ele. Ritualul simplu al cafelei, atât de diferit totuși de la 

un meridian la altul, este eliberator de rutină, aceasta fiind 

unul dintre chipurile morții:  

 

Sătul de marghilomane înromate,  

 de irish coffee, că whisky-ul pur, turnat alene 

mai limpede mai suplu, curge-n vene 

 în Englitera ceții, mult ploioasă 

 am dat în pub peste caffe latte, 

 în care torni scorțișoară după voie 

 și obiceiul cela l-am adus acasă 

 și e cu mine șapte ani plus șapte...   

 

Cafea, coffee, café, kafa, eu beau kawa 

 în Stambul, în Londre, Buridava!  

/.../ 

 

Cafea, coffee, café, kafa, eu beau kawa  

La Paris, Cairo pînă-n Miroslava!  

/.../ 

Cafea, coffee, café, kafa, eu beau kawa  

fierbinte și aromată, fie-i pe vecie slava!  

Mircea Gheorghe 
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Tot ce urmează în volum este un bilanț multiform 

al unei vieți pline cu de toate și poemele se ordonează, 

cu o doză de inedit de la unul la altul ca într-o succe-

siune de extrase dintr-un jurnal intim. Punctul gene-

rativ central este nostalgia Regăsim în discursul liric 

prieteni care nu mai sunt, iubiri care au ars, coșmare, 

mituri de familie, angoase, reflecții despre fragilitatea 

vieții ori despre poezie ca pavăză împotriva morții, 

amintiri sumbre ori ulcerate de revoltă despre perso-

naje dintr-o epocă revolută și detestabilă, parabole 

sapiențiale. 

O asemenea varietate de subiecte implică o varie-

tate subsecventă de mijloace stilistice pe care poetul 

le stăpânește cu naturalețe. 

În Acum mulți ani... unde este evocat un episod ero-

tic, înainte de a intra în câmpul metaforic, tonul pri-

melor versuri este narativ și detașat. Totul este deno-

tativ, totul e spus clar, lent dar sugestia este deja pre-

zentă prin acumularea de elemente descriptive care, 

ele, produc o ambiguitate.: 

 

Acum mulți ani, atît de mulți ani, pe banca din gară, 

o femeie de frumusețe ciudată, - ochi căprui 
cu irizații violet, poate reflexia ochelarilor  

și în ricoșeu acoperită cu o bluză galbenă 

un fum înalt din țigara subțire și o ceașcă 

din care se simt aburii amărui ai cafelei 

Pe care poate eu i-am oferit-o puțin mai devreme. 

 

Apare o scurtă stare de derută în care dorința se 

amestecă insidios cu nehotărârea și poate cu sfiala 

înainte ca totul să se decidă în favoarea dorinței, brusc 

și în adâncimi insondabile: 

 

Impulsul meu animal e derutat, șovăie, ezită, 

Apoi devine altceva, biologia se face alchimie.  

 

Și urmează esențialul, episodul de dragoste, deve-

nit  acum pentru poet un punct de reper, proiectat în 

vecinătăți celeste și retrăit imaginar cu o vitalitate târ-

zie:  

 

și femeia își lasă umbra grea pe banca de lemn 

Și se înalță încet, încet în văzduhul cenușiu și umed -     

și îmi amintesc căderea ritmică a apei peste refugiu... 

 

și nu e o fantasmă, nu este, e doar o amintire clară, 

o amintire atît de precisă încît se zgîlțîie  

carnea pe oasele mele vechi de cînd lumea! 

Iar fuiorul acela de fum, aromă, irizări violet 

și aburul cald al mîndrei locomotive Pacific 

s-a înscris definitiv pe cer, lîngă Steaua Polară.   

 

Într-un poem, Și la ce bun... discursul liric este pe cât de 

expresiv, tot pe atât de amar. Poetul e vizitat de întrebarea 

cardinală, care niciodată nu a primit răspunsuri satisfăcă-

toare, despre sensul vieții. Am fost aruncați prin naștere 

într-un univers magmă de lumini și tenebre în care suntem 

failibili, prin alegeri greșite, și muritori. Dumnezeu (El) nu 

ne iubește, se prea poate să rîdă/.../pe seama zbuciumului 

nesfîrșit, haotic, al creaturilor. Drumul vieții se termină însă 

prea repede, prea grăbit și imaginând postumitatea, Liviu 

Antonesei găsește inflexiuni dantești:  

 

vei ajunge 

în negrele subpămînturi ca smoala, ca-ntr-o găoace 

eternă, fără să ai vreun răspuns, la fel de golaș și liber  

ca și atunci cînd tragerea la sorți te-a azvîrlit aici...  

 

Tot o amărăciune aspră transpare din poemul Pace mie! 

Mic poem esențial. Imaginea vieții ca o geamandură supusă 
turbulenței valurilor care o ridică pe creste de apă și o cu-

fundă sub ele este de inspirație romantică: 

 

După cum se pare și după cum simt 

valul acesta nu se va stinge ușor, 

prea mulți curenți din adîncurile negre, 

prea puternice vînturi ce-i împing coama 

o geamandură cu vîrf lung înlănțuită 

bezmetic pe fundul lunecos al apelor, 

ba deasupra spumelor, ba adînc sub val  

 

Când se produce inexorabila desprindere din lanțul vieții 

mișcarea este exclusiv ascensională și înțelegem că 

pierzând corporalitatea și toate legăturile cu oamenii, spiri-

tul revine la condiția sa arhetipală, de abur rătăcitor peste o 

lume care pentru el, acum, pare doar o imensă și goală în-

tindere de ape : 

 

și un moment în care lanțul se rupe,   

ultima libertate mă absoarbe ca un vortex,  

ca un maelstrom cum îmi plăcea să spun,  

voi ridica toate ambasadele, cu oamenii 

așa de grăbiți să plece, cu vracii orbi, 

cu îngerii și cu demonii atît de precari –  
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despre cel fără chip am să tac, 

plutind  peste pustiul acesta lichid și opac!   

 

Există la Liviu Antonesei un sentiment de aparte-

nență la o familie spirituală alcătuită din poeți pe 

care-i iubește și îi admiră. Trei poeme splendide, pe 

care poetul le numește reverențe, sunt dedicate unor 

mari poeți ruși care au avut destine tumultuoase în 

perioada sovietică inter și postbelică: vitalul și impre-

vizibilul Serghei Esenin, Ossip Mandelstam, poetul 

victimă a represiunii staliniste și Boris Pasternak. la-

ureatul cu premiul Nobel a cărui viață se leagă inextri-

cabil cu marele său personaj Jivago. 

Uneori nostalgia se exprimă în poeme cu inflexiuni 

baladești. Poetul care este și un bun prozator  din stir-

pea lui Mateiu Caragiale, uneori, sau Jorge Luis Borge, 

alteori, aduce în Războiul celor două cuscre, titlu care 

parafrazează parodic  celebrul „război al celor două 

roze” o autoironie blândă și o tandrețe duioasă pentru 

bunicile maternă și paternă care, la venirea lui pe 

lume, s-au disputat pe seama fragilității  noului năs-

cut: 

 

La nașterea mea, nu, nu s-a născut nici o stea,  
dar nici n-a pierit vreun astru singuratic pe cer  

ceea ce istoria casei păstrează din acel moment 

singular și cumva memorabil, din istorie  

l-am aflat și eu, este numai cearta bunicilor, 

păstrată sub numele de sfada celor două cuscre. 

E voinicel, spusese Ruxandra, privind cu spaimă  

spre cele vreo mie și două sute de grame ale mele  

/.../ 

Ce-o să sufere fata noastră, broasca asta 

 n-o să trăiască nici trei zile, izbucni Zenovia. 

 

Le-am iubit pe-amîndouă va conchide poetul spre 

sfârșitul poemului ca o conciliere târzie și definitivă a 

acestei sfădi de mult stinse. 

 

O baladă, chiar așa se cheamă, este poemul dedicat 

unui alt poet, american de data asta, Lawrence 

Ferlinguetti. Moartea lui Ferlinguetti i-a apărut într-un teri-

bil coșmar premonițial. Imaginile sunt pătrunzătoare, de o 

acuratețe stilistică deplină, totul este învăluit în logica oni-

rică a unei sensibilități romantice devenită expresionistă. 

Volumul se încheie cu un poem trist și emoționant, o sen-

sibilă și mișcătoare confidență a autorului despre drama 

personală care i-a dictat și titlul volumului. E o congruență 

în versurile acestea din urmă cu  Jorge Luis Borges, care, 

într-una din conferințele sale, mărturisea că pierderea ve-

derii a însemnat pentru el nu doar o pierdere ci și începutul 

unei perioade de mare efervescență spirituală. 

 

Teancurile de cărți se adună abia începute,   

alese cu iluzia unor litere mai mari, ca și cum   

aș privi șirurile de oi negre de pe întinsa cîmpie   

cu un binoclu pe care cineva mi- l smulge din mînă  

sau poate lacomii lupi albi înghit oile negre...  

 

Lumea acestui simț poreclit esențial se efasează,  

devine tot mai opacă, stăpînită de umbre mișcate,   

dar lumea mea toată e din ce în ce mai limpede,   

strălucește ca un bloc compact de cristal...   

 

Cred că n- ar trebui să doresc asta altcuiva,  
dar în noua mea generozitate, o doresc tuturor!  

Nu, nu există vreun cîștig  fără risipire...   

 

Nu se poate ști și nici bănui cum vor fi următoarele vo-

lume de poezii ale lui Liviu Antonesei. Și căutăm răspunsul 

într-unul din poemele lui din acest volum atât de sensibil,  

Adevărata istorie a veșniciei: 

 

Atunci cînd privirea, precară cum se întîmplă acum să fie, 

 întîlnește razant aripa unui șoim în năvalnic zbor,  

e semn sigur că se vor mai întîlni o dată –   

și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată,  

pînă la sfîrșitul tuturor vremurilor 
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 Între ficțiune și realitate 
Veronica Pavel Lerner 

 

Ne plac poveștile! Suntem construiți astfel, încât de 

la naștere ne place să le ascultăm. Inventate, adevărate, 

nu contează. Povești să fie! Iar ficțiunea provine tocmai 

din dorința omului de a le cunoaște. La început, poves-

titorii improvizau istorioare, mai târziu le-au elaborat. 

Iar literatura, cinematografia, teatrul sunt, de fapt, pro-

ducătoare de povești inventate, din lumea ficțiunii.  

Dar, așa cum în cinematografie sau teatru există și 

spectacole bazate pe întâmplări adevărate, în literatură 

există o formă care ilustrează fapte autentice, numită li-

teratura memorialistică. Mă pasionează jurnalele și scri-

sorile pentru că mi se pare că cel care se destăinuie în 

ele este mai autentic decât cel care scrie o poveste in-

ventată, o ficțiune. Probabil totuși că este o simplă im-

presie, pentru că mulți scriitori și-au scris jurnale cu in-

tenția clară de a fi apoi publicate.  

Interesul pe care-l prezintă cărțile de memorii de-
pinde, evident, de faima autorului. Există memoriile cla-

sice, ale unor monștri sacri, ca cele ale lui Tolstoi, Dela-

croix, Charlie Chaplin, Yehudi Menuhin, André Gide, 

Simone Signoret, Philippe Noiret, Bernard Pivot și 

multe altele, care se citesc cu interes. La Tolstoi m-a fas-

cinat răbdarea cu care își nota amănuntele vieții cotidi-

ene și tonul lui sfătos. De la Delacroix am reținut o învă-

țătură de o mare generozitate sufletească, pe care am 

încercat și eu s-o aplic în viață: „Poartă-te cu fiecare pri-

eten în parte potrivit temperamentului acestuia, încer-

când să-ți ignori, pe cât posibil, propriul temperament.” 

André Gide m-a impresionat cu superba lui limbă fran-

ceză literară, cu folosirea elocventă a verbelor la perfec-

tul simplu, cu muzicalitatea scriiturii și cu profunzimea 

ideilor. 

Desigur, la toate aceste personalități am găsit intere-

sante nu numai ideile, ci și amănuntele privind societa-

tea pe care o frecventau, gusturile lor artistice, micile 

sau marile lor insuccese, în fine, tot ceea ce era legat de 

cotidianul invizibil în manifestările artistice care le-au 

adus faima.  

De-a lungul vieții m-am delectat însă și cu alt gen de 

memorii: la Montreal aveam în vecinătate o bibliotecă 

cu traducerile în franceză ale memoriilor deținuților din 

lagărele staliniste siberiene. Din ele am aflat despre am-

plificarea rezistenței fizice a torturaților datorită forței 

lor spirituale. Pe lângă frig, foame și brutalități 

corporale, una din tortu-

rile greu de îndurat era 

nedormitul. Deținuții 

erau obligați să stea zile 

întregi în picioare, inter-

zicându-li-se odihna 

prin somn. Singurul 

mod de a supraviețui 

acestor torturi era cel 

de a recita poezii în 

gând. Oamenii au trăit 

din poezie, au mărturisit-o și unii deținuți politici din 

România, exemplul găsindu-se poate în cel mai fasci-

nant jurnal al secolului 20, Jurnalul Fericirii de N. Stein-

hardt.  

Tot în epoca celor 15 ani petrecuți în Montreal am 

citit și un jurnal al unui tânar bolnav de cancer terminal. 
Mărturisirile lui nu erau descriptive, cum s-ar putea 

crede. Nu. El nu a scris despre cancerul lui, ci despre o 

altă boală care i-ar fi declanșat cancerul și anume lipsa 

iubirii materne. A acuzat-o pe mama lui pentru cancerul 

care-i lua zilele. Dar cuvintele lui brutale cu care a îm-

pânzit cartea nu au fost o simplă acuzație fiului privat 

de dragostea mamei, ci au devenit cele ale unui răzvrătit 

care și-a judecat mama cu un resentiment doborâtor. M-

am întrebat, în timplu lecturii și mult după aceea, dacă 

nu cumva propria lui ură i-a scurtat viața, sau, invers, 

boala a fost cea i-a provocat puternicul resentiment 

contra mamei. 

Un alt jurnal interesant, bine scris și de o mare fru-

musețe, m-a dus iarăși în fața unui cancer terminal, care 

a răpus-o pe autoarea ei, Alice Parizeau, prima soție a 

unui fost politician suveranist din Quebec.  

Cum spuneam, epistolele m-au fascinat dintot-

deauna la fel de mult ca și memoriile. Cine n-a citit încă 

Epistolarul sau Jurnalul de la Păltiniș, ambele cărți aco-

perind perioada de ucenicie a lui Andrei Pleșu și Ga-

briel Liiceanu pe lângă filosoful C. Noica la Păltiniș, are 

cu ce se delecta lecturând cele două cărți! Iar scrisorile 

dintre Geo Bogza și tânărul M. Blecher, internat în spi-

tal cu o boală ce-l va răpi în puterea vârstei și a talentu-

lui, sunt absolut cutremurătoare. 

O altă corespondență care m-a cucerit, deși se referă 

în mare măsură la enumerarea cărților pe care și le 

Veronica Pavel Lerner 
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trimiteau unul altuia, a fost cea dintre N. Steinhardt și 

Virgil Ierunca. Titlul cărții, „Dumnezeu, în care spui că 

nu crezi”, este un citat dintr-o scrisoare a lui N. Stein-

hardt.  

Jurnalul lui Mihail Sebastian m-a transportat în lu-

mea știută de mine din povestirile prietenului său de o 

viață, Mircea Șeptilici. Cartea a avut un mare ecou in-

ternațional. Tot pe nerăsuflate am parcurs și volumele 

jurnalului Monicăi Lovinescu, căci trăisem epoca în 

care, împreuna cu Virgil Ierunca, și el autor al unui jur-

nal, transmiteau emisiunile radiofonice Teze și Antiteze 

la Paris la postul ascultat în timpul Epocii de aur de toți 

românii, Europa Liberă.   

Lista autorilor români de memorii sau scrisori pe 

care le-am citit e bogată: Gabriel Liiceanu, Mircea Căr-

tărescu, Nina Cassian, Gabriela Melinescu, Alice Voi-

nescu, Matei Călinescu și mulți alții.  

Nu sunt atrasă de memoriile vedetelor lansate de 

mass-media ca literatură de scandal, dar nu le ocolesc 

pe cele ale unor personalități interesante din lumea ar-

tistică, politică, științifică. Amănuntele vieții private, 

deși oportune în memorii, fac notă discordantă în arti-

cole sau eseuri. Când, de exemplu, ne interesează poetul 

Mircea Cărtărescu, îi citim poeziile, dar pe Cărtărescu 

tată de familie îl vom găsi doar în jurnalele lui.  

Ne fascinează literatura memorialistică pentru că, fi-

indu-ne permis să pătrundem în intimitatea marilor 

personalități, ni se oferă cheia misterelor acestor oa-

meni, cu care suntem, într-o oarecare măsură, tentați să 

ne identificăm, întrebându-ne dacă vom găsi în noi ele-

mente comune cu ale lor. 

 

 
 

Versuri 
Mihaela Borzea 

 

ÎN FAȘA UNUI ULTIM PUI DE SOARE 

 

Va fi o iarnă crudă și frumoasă  

Cum n-a mai fost de o eternitate, 

Am să mă mut, bărbatul meu, de-acasă, 

În miezul unei ghinde-ntârziate. 

 

Cu lumânări la rădăcina ceții  

Voi căuta filoane de durere,  

Poate-nțeleg de unde-și iau poeții 

Cerneală pentru zboruri și cădere. 

 

Să nu-i spui mamei că lipsesc o vreme, 

Merg să plătesc stejarilor chirie, 

Să plâng în ciută, când de frig se teme 

Și să suspin în dor de ciocârlie. 

 

Voi așeza un semn de întrebare 

Lângă răspunsul gândului ce-apune 

În fașa unui ultim pui de Soare 

Împins, spre plagiere, în cărbune. 
 

Te vei preface-n vânt, să-mi cânți colinde, 

Când neaua se va naște din lumină 

Și-am să te rog din miezul unei ghinde,  

Să mă cobori din ram, la rădăcină. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și nicio lumânare-n pâlpâire 

Nicicând nu va-ntreba de ce se stinge,  

Va crede pân'la ceară în iubire 

Și-n fulgul de zăpadă ce-o atinge. 

 

 

TRĂIRI ÎN COJI DE NUCĂ  

 

Doi îngeri gri se plimbă printre speranțe sparte,  

Au emigrat pe Terra ascunși în cai de lemn, 

Sub aripi, primenită, își face cuib o moarte 
Și-un glonț pudrat cu humă le-atinge zborul demn. 

 

Culeg de pe-o alee trăiri în coji de nucă,  

Bătăi în piept, mirare și-un soi de dor amar, 

Respiră agonia prigorilor pe ducă 

Ce sorb lumina acră topită-n felinar. 

Mihaela Borzea 
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În ochi le plâng soldații orfani de Românie, 

Pe tălpi le zbiară lutul amestecat cu nori, 

În palme li se-așază un fir de iasomie 

Să-și lepede mireasma ce-a evadat din flori. 

 

Le așteptam venirea, cu o păpușă-n mână,  

Pe-atunci eram copilă și-am adormit un pic, 

O clipă doar și iată că m-am trezit bătrână, 

Cu vise mari înfipte într-un măceș pitic.  

 

Pe lângă mine trece un cuplu ars de sete,  

În urma lui tresare un delicat parfum 

Al unei țări aflată cu fața la perete, 

Să nu-și privească fiii când gata sunt de drum. 

 

Bătrânei de pe bancă i-a înghețat cuvântul,  

,,Nu le-a plăcut de mine” și-a spus cu glas sfârșit, 

A strâns sub pleoape cerul, a sărutat pământul 

Și, cu păpușa-n brațe, plângând, a adormit. 

 

 

PE-UN FIR DE VEȘNICIE EFEMERĂ 

 
Cât despre oameni? Lasă-i să se-mbete 

Cu distilări de asfințituri roșii, 

Cu fulgi bătrâni din zborul de egrete, 

Cu lacrima ce-au ars-o-n cruci, strămoșii. 

 

Cât despre frasini? Lasă-i să se-aplece 

În raiul unui cer fără culoare, 

În verdele-mpușcat de arma rece 

A unui zeu plecat la vânătoare. 

 

Cât despre stele? Lasă-le să creadă 

Că-s flori cu rădăcini în altă Terră 

Și scriu căzând o neagră Iliadă 

Pe-un fir de veșnicie efemeră. 

 

Cât despre mine? Lasă-mă să tremur 

Pe pragul frunții tale zbuciumate, 

Sub pași înalți ce iscă un cutremur 

Și-mi zboară Clipa scursă jumătate. 

 

Cât despre doruri? Lasă-le să plângă 

În oameni sau în frasini sau în stele, 

Nu le-nvăța că ar putea să-și frângă 

Suspinul lor, în aripile mele! 

 

 

 

 

 

 

 

CALEIDOSCOP 

 

Sub ochii rimelați discret,  

Bea lacrimi cel dintâi profet 

Cu ultima cadână,  

Cunună-i tu în plânsul meu 

Și ceartă-te cu Dumnezeu 

Pe-un petic de țărână. 

 

Căci asta sunt și poate-n plus 

Respir cel mai frumos apus 

Din câte-or să mă-nvie,  

Respir delfini cu tot cu mări,  

Ce-aduc din iarnă, pe spinări, 

Zăpadă cireșie. 

 

Îmi umblă Crivățul prin vers, 
Cu mâna vremii care-a șters 

Nisipuri olografe, 

Fă-ți loc în agonia lui 

Și pune-n părul meu căprui, 

La hibernat, agrafe! 

 

Îmi cresc istorii peste cord, 

Războaie între Sud și Nord, 

Cocioabe și palate,  

Dezleagă-mi lutul de pe trup 

Să pot din carne să erup 

Cu pace peste toate! 

 

Pe tâmple-mi sângerează fulgi,  

Cu tot cu rădăcini îi smulgi, 

Durerea lor să-ți fie 

Cercei în palma ta pierduți, 

Cu ei pe umeri să-mi strănuți 

Zăpadă cireșie. 
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Colectivul de redacție și colaboratorii Revistei „Repere Literare”  urează  colegei 

noastre, scriitoarea Elena Buică, un c ălduros La Mulți Ani cu ocazia împlinirii pe 3 

ianuarie 2023 a vârstei de 90 de ani.  O felicităm pentru frumoasele realizări și îi  

dorim viață lungă ,  sănătate,  bucurii și succese în continuare.   

 

Nu există om mai frumos, decât cel care se stră-
duiește să facă viața altora mai frumoasă! 
Carmen Oltean 

 

Se spune că arta scrisului influențează conștiința 

umană mai mult decât orice. Scriitoarea Elena Buică ne-

a dăruit până în prezent peste douăzeci de cărți, izvor 

de înțelepciune, sensibilitate, bunătate. De asemenea, 

ne-a onorat și continuă să ne onoreze prin prezența sa 

activă la cenacluri literare, prin articole în diverse pu-

blicații, interviuri, etc. 

Am avut șansa ca dincolo de scriitoarea Elena Buică, 

să cunosc omul Elena Buică – „Buni”. Nu am întâlnit pe 

cineva să-și poarte straiul vieții ce nu este întotdeauna 

confortabil, cu atâta grație, lumină, zâmbet, căldură, să 

mă facă să mă simt „acasă”. În preajma lui Buni sunt 

omul sufletului meu. 

A sta de vorbă cu domnia sa este o îmbălsămare su-

fletească, un mod special de vindecare. Cuvintele i se în-

șiră elegant, armonios indiferent de poveste sau subiect, 

cu o modestie de nedescris și o profunzime rară. „Buni”, 

ne impresionează prin adânca înțelegere a vieții, prin 

modul ei unic prin care a reușit să îmbrățișeze greutățile 

vieții, prin altruism, prin dăruirea necontenită și sluji-

rea plină de iubire a cărții și culturii românești. Priete-

nia mea cu Buni mi-a oferit frumusețea unei legături su-

fletești deosebite și îi sunt recunoscătoare pentru daru-

rile oferite.

 

Îi doresc prietenei mele dragi, pe lângă tradiționalul 

LA MULȚI ANI!, multă sănătate, bucurii, și succes în con-

tinuare, îi mulțumesc pentru darul iubirii, pentru atitu-

dinea sa de înger păzitor aici și întotdeauna. 

În inima mea sunteți în rugăciuni și în lumină, și de 

aceea v-am salvat numărul de telefon – „Elena Înger Pă-

zitor”. 

Mulțumesc Buni că existați! Mulțumesc pentru lu-

mina ce-o dăruiți! 

Carmen Oltean 
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Interviu de suflet cu Buni 
Corina Diana Haiduc 

 

Scriitoarea Elena Buică, originară de pe plaiuri tele-

ormănene, și-a făcut cadou de pensionare în 1988 emi-

grarea în Canada, ceea ce i-a oferit răgazul și liniștea su-

fletească de a cugeta la întrebările existențiale ale vieții 

și de a așterne pe hârtie experiența trăită cu ajutorului 

harului scriitoricesc dat de profesie. Astfel, Elena Buică 

își face debutul literar în anul 2003 la revista „Observa-

torul” din Toronto. Ei bine, de atunci publicațiile, premi-

ile, trofeele și diplomele de recunoaștere au continuat 

până în prezent. Începând cu „Crâmpeie de viață” din 

2005 și continuând cu 17 volume de proză precum și 

alte proiecte literare, prolifica noastră membră a Asoci-

ației Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR) și prezență 

activă la întâlnirile on line ale Cenaclului Eminescu, ne 

încântă de fiecare dată. „Buni pare să fi descoperit rețeta 

fericirii, bucurându-ne și pe noi de scăpăriciul ei”, scrie 

dr. Gabriela Căluțiu referitor la volumul „Zâmbind vie-
ții”. 

 

Corina Diana Haiduc: Stimată doamnă profesoară de 

limba și literatură română Elena Buică, cititorii revistei 

„Repere literare” ar dori să vă cunoască mai bine. Căci, ce 

poate fi mai minunat decât de a descoperi omul din spa-

tele operei literare, să percepi o părticică din sufletul ce-

lui ce și-a dăruit din preaplinul emoțiilor, transmutându-

le pe o foaie albă de hârtie! La început, am dori să știm de 

unde veniți, care v-a fost parcursul în România și, mai târ-

ziu, în Canada, la Toronto. 

Elena Buică: Prima gură de aer trasă în piept care a 

anunțat venirea mea pe lume a fost în 3 ianuarie 1933, 

în Țigăneștiul Teleormanului, din părinți care s-au legat 

cu funia credinței de întreg spațiul natal, stare pe care 

am moștenit-o și eu. Treptat m-am înălțat din mijlocul 

unor oameni ai locului vestiți prin hărnicie și înzestrați 

cu daruri pentru care am făcut efortul să le asemăn, iar, 

mai apoi, să-i fac cunoscuți în lumea largă prin scrierile 

mele apărute în diferite reviste, pe mai multe meridiane 

ale pământului nostru. Școlile, cu dascălii făuritori de 

caractere, mi-au dăltuit zestrea primită de la Pronia Ce-

rească, de la părinți, de la toți cei ce mi-au stat în 

preajmă, de la cărțile citite. 

În Canada am venit la 65 de ani, având rolul de bu-

nică. Am intrat târziu în tumultul vieții literare. Am în-

ceput să scriu și să public la 70 de ani, la prestigioasa 

revistă „Observatorul” 

din Toronto condusă 

de domnul director Du-

mitru Puiu Popescu, 

stându-mi în ajutor . 

Am fost sprijinită și de 

marele om de cultură 

Arthur Silvestri și de 

minunatul scriitor ro-

mâno-australian Ge-

orge Roca. De atunci 

caut mereu cu înfrigurare cuvântul cel mai limpede pre-

cum argintul lămurit de foc. Încă se mai luptă în mine 

lumina din adâncuri să iasă la suprafață prin crăpăturile 

întunericului, gânduri decantate în pagini de carte, în 

dulcele grai al neamului nostru. 

CDH - De unde vine acest patos pentru literatură? 

EB – Taina scrisului, inspirația, cum mai este numită, 

ca și a celorlalte arte surori, rămâne o taină, oricât am 

încerca s-o dezlegăm. Sunt de părerea celor care cred că 

acest dar nu este de origine pământeană. Nu poți să o 

capeți dacă nu ți-a fost dată de Cel de Sus. Nu poți să o 

cumperi sau să o vinzi, nu poți să o dăruiești sau să o lași 

moștenire. Poți doar să o dăltuiești cioplind cu năduf, 

uneori înghițind amarul propriilor neîmpliniri. 

CDH - Dar umorul, care vă caracterizează cel mai 

bine? La întâlnirile Cenaclului Eminescu, ori de câte ori 

am avut ocazia să vă ascult, mă pregăteam de o porție 

bună de relaxare și amuzament. Pentru că, indiferent de 

subiectul abordat, găseați întotdeauna o parte amu-

zantă, simțul umorului fiind secretul unei vieți lungi și fe-

ricite. 

EB - Nu îmi place să învârt biciul deasupra capetelor 

greșiților noștri. Toți greșim în felul nostru. Greșelile se 

pot îndrepta și râzând: „Castigat ridendo mores”. Am 

considerat că umorul ne face fața mai luminoasă, mintea 

mai ascuțită, inima mai caldă, starea de spirit mai sprin-

tenă, topește distanța între oameni. Din tot ce am gândit 

și am trăit, din lumini și umbre, am ales să stau cu fața 

la soare și să dăruiesc un zâmbet plin de cordialitate ce-

lor care doresc să se aplece asupra scrierilor mele. Op-

timismul și umorul, învăluind întreaga mea armată de 

gânduri, mi-au creat sentimentul viguros al împlinirii, 

au dat impuls eu-lui liric să aspire spre înalt și pe cât se 

poate să rămână ancorat acolo, m-au ajutat să dau viață 

Corina Diana Haiduc 
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unor amintiri aflate la marginea uitării sau să ajung mai 

aproape la acel ceva ascuns vederii noastre. Dar umorul 

și optimismul cer și o înțelepciune a îndurării atunci 

când, întorcând ideile pe toate fețele, tocmai fața cea do-

rită rămâne ascunsă, ori când oamenii cu respirația grea 

și încărcați cu păcatul trufiei îți taie răsuflarea răstălmă-

cindu-ți cuvintele. Am considerat că potrivnicii mi-au 

făcut și un bine. Ei mi-au indus dorința de a-mi suprave-

ghea scrisul mai atent, făcând o autoevaluare critică mai 

lucidă și mai realistă. Ținând cont că dai oamenilor nu-

mai ceea ce ai in suflet, m-am străduit să pun mai mult 

preț pe înțelegere și blândețe, dar și pe umor și opti-

mism ca substanță a vieții pentru a o reda în scris încăr-

cată cu forță vindecătoare. 

CDH - Mulți dintre colegii de breaslă și apropiați vă 

numesc cu apelativul „Buni”. De unde vine acest răsfăț? 

EB - Frumos cuvânt ați folosit, „răsfăț”. Ce poate fi 

mai nostim decât o persoană învăluită în răsfăț bătând 

la poarta celor 90 de ani? De la poveștile create pentru 

Mara-Elena, nepoata mea, a luat naștere acest pseudo-

nim literar. Voi păstra rolul de bunică și atunci când mă 

voi afla în zările albastre. De acolo îi voi trimite nepoatei 

mele mesaje de bucurie, îndemn și mulțumire prin pă-

sările care cântă ritualul iubirii pe ramurile înflorite, 
prin iarba care respiră prospețime, prin florile care în-

miresmează văzduhul, prin razele de soare care îi vor 

săruta fruntea, prin toate ale firii pământene, dar și prin 

rândurile cărților pe care le-am scris adesea cu gândul 

la ea, ba chiar și la urmașii ei, cărți care au pe copertă 

pseudonimul literat „Buni” și în care am pus pentru păs-

trare și ceva din ființa mea. 

CDH - Ați publicat și ați avut multe recunoașteri în do-

meniul literar. Vreți să ne vorbiți despre acestea? 

EB - Vorbind mai adunat, aș putea zice că s-au strâns 

mai multe cărți care au fost apreciate cu diplome, meda-

lii, trofee sau felicitări. Au fost publicate mai multe co-

mentarii ale scrierilor mele pe care le-am adunat între 

copertele unor cărți. Amintesc doar diploma acordată 

de Prim-ministrul Canadei, Stephan Harper, diploma 

acordată de Prim-ministrul provinciei Ontario, Dalton 

McGuinty, ambele în anul 2013, la împlinirea vârstei de 

80 de ani, diploma semnată de doamna Prim-ministru a 

provinciei Ontario, Kathleen Wynne, în 3 ianuarie 2018, 

la împlinirea vârstei de 85 de ani. 

CDH - Începutul anului care vine vă aduce în dar o altă 

recunoaștere, cea mai prețioasă - înțelepciunea de a ve-

dea viața și oamenii de la înălțimea celor 90 de ani. Ce ne 

puteți spune despre această etapă de viață? 

EB – Vorbind despre această etapă de viață îmi pare 

că mă aflu undeva la margine de vis, dar nu departe de 

realitate. Parcă sunt eu și parcă nu. Interiorul meu are 

alt buletin de identitate, trăiește o altă etapă de viață, 

cea aproape de 40 de ani. Atunci m-am simțit împlinită, 

cu un bagaj rezonabil de experiență după ce călcasem 

când pe drumul drept, când pe arătură. Atunci aveam 

destulă forță fizică și sănătate bună, mult optimism. 

Acum, când trec pe lângă o oglindă, tresar și parcă aș-

tept să-mi treacă asemenea unei gripe și să mă apuc mai 

serios de treabă. Ce spun eu acum nu este decât ceva din 

aspirația tainică a omenirii de a evita stingerea vieții, 

deși fiecare știe că e imposibil. Norocul meu este că s-a 

ținut optimismul scai de mine. Chiar și la această vârstă 

visez eu cât visez, totuși țin strâns legată de mine reali-

tatea vieții și o trag după mine ca să nu mă dau pradă 

rătăcirilor. Așa mi se spune, că încă mai țin dreaptă cum-

păna gândirii și la 90 de ani. 

În această etapă de viață scriu aplecându-mi urechea 

și la semnele timpului. Am început să aud vuietul veșni-

ciei și zic ca A. Vlahuță: „Nu de moarte mă cutremur, ci 

de veșnicia ei”. Aud cum veșnicia taie timpul în două, 

ceea ce a fost și ceea ce va fi fără sfârșit. De aceea, pentru 

mine scrisul este ca o întoarcere la anii copilăriei, este 
ca o dorință de a lua totul de la început, întorcând clep-

sidra vieții ca să inversez vremea, să străbat din nou vi-

ața, considerând că existența noastră nu este decât o re-

petiție în alte forme. 

Dar, cuvântul meu acum, la împlinirea celor 90 de 

ani, rămâne același care m-a însoțit întotdeauna. Zâm-

besc astăzi vieții cu recunoștință pentru că mi-a oferit, 

spre încheierea destinului meu pământean, un complex 

de împrejurări ce mi-au permis a mă apleca asupra scri-

sului aducător de picuri de lumină din izvorul bucuriei 

curate și înălțătoare. Zâmbind vieții, am încercat să mă 

înalț prin scrieri dincolo de clipă, să explorez cu sufletul 

și mintea adâncuri de nepătruns și să-mi potrivesc pașii 

pentru a pătrunde în viitor. 

În încheiere doresc colectivului redacțional, colabo-

ratorilor și cititorilor revistei „Repere literare” Sărbă-

tori fericite și un An Nou, 2023 cu sănătate, pace și 

multe împliniri! 

CDH - Ne bucurăm să vă fim contemporani și să învă-

țăm atât de multe de la dumneavoastră. Vă dorim ca 

această vârstă de aur să vă fie cât mai lungă cu sănătate 

și plină de optimism!   



 
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  

 

Versuri 
Lilian Curevici 

 

 

 

MĂ SIMT ROMÂN… 

 

…Mă simt român, oriunde și oricând, 

Chiar și în locuri mult îndepărtate, 

Acolo, unde-mi dau mereu cuvânt 

Să spun ce cred, cum este, pe dreptate. 

 

 Mă simt român-n Soroca, la cetate, 

 Acolo piatra-mi spune românește 

 Că peste Prut rămas-au soră, frate, 

 Iar sârma rușinoasă mai trăiește. 

 

Mă simt român și-n grai moldovenesc, 

-Nu este, nici n-a fost o limbă-aparte, - 

Străbunii mei oriunde putrezesc 
Să ai puteri ca să deschizi o carte. 

 

 Mă simt român și nu am…pașaport, 

 Căci cine sunt se vede de departe, 

 Contează cum gândesc, nu al meu port, 

 -Nu pot o Țară-n două a împarte… 

 

Mă simt român și-ncerc să fac de toate, 

Cu pana apărându-mă de hoți, 

Ce mi-au furat pământ și libertate, 

Lăsând morminte mii și alți schilozi… 

 

 

 

Mă simt român și vreau să știe lumea 

Că merită să-și țină capul sus, 

Țepoaiele doboară și securea 

De ai mereu credință în Iisus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISURI RĂTĂCITE… 

 

…Mă voi călugări-ntr-o bună zi, 

Urcând pe stâncă, sus, cât mai departe 

De lumea ce nu poate obosi 

Averea și o țară a împarte. 

 
 Și barbă-mi voi lăsa, schimbat la față, 

 Icoana tot ținând-o în genunchi, 

 Rugând spre cer o unică povață 

 -Să-și lase fiica lângă-al mamei trunchi. 

 

Căci multă zarvă, Doamne, de decenii, 

Culorile se schimbă, zi de zi, 

Eram în roșu ieri, în toiul iernii,  

Azi galbeni ne-am schimbat pentru-a ghici. 

 

 Vorbim și spunem una, gându-i altul, 

 Azi naiul cântă, mâine-o…balalaikă, 

 Nu crește în cuptor nici aluatul 

 De spaima ciumei roșii în pufoaică. 

 

 

Ne bubuie sub coaste mii de tunuri 

Și arde-n flăcări casa-nvecinată, 

Noi tot, decenii, ne-mbătăm cu vinuri, 

Având mereu o față turmentată.      

 Iar mâine respecta-vom sârguința, 

 Purtând și cea cravată suverană, 

 Spălând cu patos mare biruința 

 Imaginară, palidă, orfană… 

 

 

  

Lilian Curevici 
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 Patima scrisului 
Diana Dobrița Bîlea 

 

Pentru că are „Patima cheilor” (Ed. Eikon, București, 

2020), a încifrărilor, a blagianei sporiri a tainelor lumii, Octa-

vian Mihalcea scrie o poezie concentrată, esențializată, erme-

tică. Cititorii sunt invitați să folosească propriile chei, propri-

ile abilități de decodificare și panoplia lor de emoții pentru a 

pătrunde în profunzimile acestei lirici, astfel că rezultatele 

pot fi destul de diferite între ele. Este exact ceea ce vrea să 

obțină poetul, pentru că lumea văzută de el este histrionică, 

are o mulțime de măști, pare un spectacol într-o continuă 

desfășurare, și fiecare e liber să aleagă varianta cea mai apro-

piată de înțelegerea și de simțirea sa.  

Poezia care deschide volumul, Oneiros, conținând și ele-

mente de artă poetică, este o meditație asupra tumultuoasei 

condiții a poetului care nu poate fi altceva decât ceea ce i-a 

hărăzit destinul („sunt anunțate invazii/ scrise în stele na-

tale”). Nu lipsesc nici elementele de autoportret. Poetul este 

Oneiros, visul întruchipat sau zeul viselor, cu un „profil de 

vechi îndrăgostit/ sculptat în gheață”, de nobil destinat să 

trăiască fizic și metafizic în virtutea „robiei” ce i s-a dat. Scri-

erea poeziei este o viață trăită altfel, în rama visului, a imagi-

narului cutremurat constant de forța iscată de magma poe-

tică: „așa concentrezi energia/ transparența porțiilor sensi-

bile/ […]/ muntele încă trăiește/ așteaptă silueta cutremuru-

lui// […]/ cuvinte duble dăruite robiei/ pe lângă tot ce poate 

fi tremurător/ într-o asemenea călătorie// prin oglinzi hoi-

nare/ să-ți scrii biografia/ ca și când ai căuta/ linia crăpată a 

mării/ sau femeia/ din rana altui eu”. 

„Obsesie dulce”, poezia funcționează după „principiul ex-

tazului combinat”: „mult fum prizat în singurătate/ eleganță 

și cruzime/ cruzime și eleganță” (Principiul extazului combi-

nat). De notat este faptul că viața se desfășoară într-un spațiu 

închis, labirintic, prin care nu poate pătrunde fericirea, pen-

tru că există deja o moștenire, un miez ce se dezvoltă perpe-

tuu, „rudă cu neașteptatele surpări”. În astfel de condiții, 

omul civilizat are nevoie de spectacol, de falsificarea realită-

ții, chiar de o nemaiauzită mascare a măștilor, pentru a între-

ține iluzia înnoirii, a ieșirii din labirint: „măști machiate vor 

respira până mâine” (Măști). Dar lumea aceasta, ca „un joc de 

care nu/ ți-a fost dat să te ferești”, „ascunde” și mai mult („gli-

sare până la capăt/ statură uriașă ce ascunde” – Glisare), în 

loc să ofere omului un indiciu, o cale de salvare.  

Poezia Dispariții pune accentul pe condiția umană. Efeme-

ritatea omului este zugrăvită simplu, dar nu simplist, deși 

afirmația este pusă sub semnul incertitudinii: „parcă mereu 

plecăm înainte/ tot spre aceleași/ dispariții apropiate”. 

Tristețea 

și sufe-

rința pot 

fi oprite, 

temporar 

măcar, 

de „mur-

murul 

cărților”. 

Este opți-

unea pe 

care ne-o dezvăluie poetul, ca alternativă la pseu-

dodihotomia ce anunță pârjolul: „raze fierbinți 

sunt/ la alegere/ una ori alta/ în mijlocul insulei”. 

Spațiul în care trăiește omenirea este asemănat, în 

această imagine, unei insule. Ființele umane nu pot 

fi așadar decât niște bieți naufragiați rupți complet 

de lumea lor firească, ancestrală. E și mai rău decât 

într-un labirint, de unde se mai poate spera la gă-

sirea unei ieșiri. Și totuși, indiferent de condiții, oa-

menii continuă să falsifice realitatea, unii pentru a 

se salva, alții pentru a înșela: „vânzătorii de mo-

tive/ tot vopsesc” (Motive); „ecrane întunecate/ 

peste numele adevărat” (Ochi în ochi); „odiseea fe-

restrei cioplite” (Geografie); „imitam ceruri vio-

lete/ de care spânzurau/ diamante inflamabile” 

(Vis asediat); „mereu adevărul decorativ/ deschide 

ferestre// […]/ departe cumva/ pe scena covârși-

toare” (Până la urmă); „gondole de cristal/ pun în 

scenă/ pasul câteodată naiv” (Vehicule); „pelerini 

ai/ altor simțuri/ trăim sub raze/ inventate” (Da-

ruri); „ce moare pe scenă/ învie pentru tine” (Ce 

moare pe scenă). 

Singurătatea este o temă permanentă, deși este 

accentuată mai mult indirect. Compania ei dure-

roasă mai surprinde totuși în fiecare zi, și nu atât 

prin ea însăși, cât prin dezamăgirea pe care o pro-

voacă, nefirescul generării sale. Este remarcabilă 

imaginea în care trinitatea (familie închegată sau 

Sfânta Treime) se manifestă lăsând pe dinafară 

străinul (de familie) sau pe cel uitat de Dumnezeu, 

care nu mai are sentimentul liniștitor al unei apar-

tenențe, măcar al unei afilieri, al unei protecții: „al 

cui ești spre seară/ după ce oamenii/ se răsfiră/ 

trei câte trei?/ al cui ești?” În această singurătate 

Diana Dobrița Bîlea 
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cumplită, culoarea, trăirea, emoția sunt oferite, paradoxal, de 

un gând superfluu: „nu credeai/ că s-ar putea/ mai mult viși-

niu/ peste draperii” (Trei câte trei). 

„Multe manuscrise/ au pete învingătoare” (Bust) și „mâi-

nile care scriu/ păstrează patima cheilor/ bineștiută în 

curțile închise” (Patima cheilor)  susține Octavian Mihalcea. 

Poetul este un „cititor în imagini de sus/ până la sfârșit”, adică 

un învățat care înțelege văzutul și nevăzutul și are capabilita-

tea de a le interpreta pentru semeni. „Când stăpânești/ nu 

mai respiri”, se afirmă. Cel ce și-a depășit condiția nu mai 

trebuie să-și satisfacă nevoi vitale, ca toate viețui-

toarele. Poetul devine astfel un fel de zeu. El poate 

încifra și descifra după bunul plac sau spre binele 

omenirii. Depinde numai de oameni să accepte 

cheile oferite de cel care stăpânește inclusiv taina 

scrisului. Iar Octavian Mihalcea este unul dintre li-

terații de azi care are talentul, știința și sensibilita-

tea necesare unui astfel de stăpânitor. 

 

 
 

 Eseuri 
Gheorghe Dobre 

 

• Pe teritoriul literaturii slabe sau pe texte care imită 

binișor arta adevărată (pentru mine ele înseamnă ace-

lași lucru) critica - și poate păcăli orgoliul obținând vic-

torii răsunătoare. Dar un text valoros se comportă ca o 

ființă inteligentă, capricioasă, complexă în structura in-

timă. Literatura adevărată este o ființă foarte evoluată. 

O operă literară de valoare nu poate fi prinsă în totali-

tate în rețeaua unei demonstrații critice. Dar tocmai aici 

este motorul, ambiția că o putem supune data viitoare 

în totalitate. 

• „Nu stării civile îi face Balzac concurență, ci Iliadei”. 

Zisele lui Malraux au șters dintr-un condei munți de 

cărți scrise de critici care o luaseră pe primul drum. Bi-

neînțeles că Balzac se lupta cu Homer, nu cu portăreii. 

Dar ca să demonstrezi asta trebuie să știi că „Iliada” e 

mult mai contemporana noastră decât ziarele care vor 

fi tipărite mâine. 

• Toată lumea știa că Zenon nu are dreptate, dar ni-

meni nu reușea să mai iasă din fundăturile în care-l 

aruncau raționamentele sale. Alături de sofiști, el a fost 

cel mai periculos lux pe care și l-a permis rațiunea de-a 
lungul evoluției sale. 

• Surprinderea mișcării „în act”. Mimesis phiseos. Ne 

înecăm la marginea cuvintelor. 

• Cuvântul a devenit scop al cunoașterii, când el e de 

fapt un mijloc de comunicare. Și de reflexie, cu toate că, 

de foarte multe ori, gândim fără cuvinte, atingem con-

centrări maxime fără ajutorul lor. 

• Suntem departe de a „dispărea în lumină”, așa cum 

demonstrează principiul Carnot-Clausius. Universul se 

orientează singur în viitor, nu după scenariile perfecte 

construite de noi până acum. Că avem nevoie de ele pen-

tru a ne exersa putința de a cunoaște în continuare, e un 

lucru necesar, de la 

sine înțeles. Postu-

latele, și ele enigme, 

imposibilități, recu-

noscute ca atare, 

dar care (parado-

xal) folosesc drept 

început, bază, pen-

tru orice mare de-

mocrație. Știința 

descoperă mereu ce 

este, ea nedescoperind cu adevărat nimic. Ea lărgește pe 

orizontală teritoriul cunoștințelor despre ce ne încon-

joară, dar tot acest „Ce ne înconjoară” exista și înainte 
de a fi „descoperit”. Știința ar fi un alt mod de recunoaș-

tere, de acomodare a noastră cu universul. 

• Impasul științei este evident, declarația unui mare 

cercetător contemporan cum că dorința lui cea mai 

mare ar fi să înțeleagă mișcările unui nor pe cer nu tre-

buie să nască zâmbete, pentru că el a emis-o în cunoș-

tință de cauză și la modul cel mai serios, complexitatea 

fenomenelor înconjurătoare nepermițând explicații 

complete și adevărate nici măcar pentru un nor. Poate 

că și de aceea am făcut din fizică regina științelor, pen-

tru că suntem nerăbdători să aflăm „adevărul”, pe care 

ea ar fi cea mai aptă să ni-l dezvăluie. 

• Dar ce e cu „lumina” în care vom dispărea, adică 

omenirea, viața și universul în general? Trecând peste 

faptul că materia, ca substrat, nu poate dispărea, ea apă-

rând sub altă formă, alt „accident”, vom observa că ea ne 

poate trimite către altă formă de existență, sau către o 

formă de existență cu o contribuție minoră, oarecare, 

acum, la existența generală, dar care  poate ajunge do-

minantă. Probabil că „lumină” devine oricare om care 

Gheorghe Dobre 
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moare, neacomodarea cu acest mod de trecere ținând 

de un subiectivism al inacomodării specific speciei, nu 

naturii. Tendința către neantizare, direcția implacabilă 

mai bine zis, este echilibrată (sau alimentată, de ce nu? 

căci cu cât se nasc mai multe, cu atât mai multe vor 

muri) de activitatea neobosită de heterogenizare, cu 

scopul poate nu de evoluție, ci al amânării sine die al dis-

pariției, sau al zarului multiplicat la infinit, care poate 

permite o probabilitate de unu la infinit de salvare a 

acestui tip de existență. Cine știe? Acest tip de energie 

încearcă să-și asigure existența perpetuă pe lângă cele-

lalte. Că vrea și supremația, rămâne imposibil de reali-

zat. Sau de demonstrat. Filozofii sau profeții, care-au in-

tuit până la atingere acest fapt, finalul lui, au cerut anu-

larea unui timp necesar și indeterminat ca lungime(și ca 

importanță) în favoarea căderii directe „în lumină”, re-

integrarea(și aici e de recunoscut realitatea înclinației 

către autodistrugere conținută doar de specia umană) 

în existența predominantă a universului, crezând că de-

abia atunci (lucru imposibil de demonstrat) spiritul, 

materie superior organizată, va acționa cu puteri com-

plete. Dacă există, indienii au ajuns cel mai aproape de 

el. 

• Atacul susținut, furibund, asupra universului mi-

crofizic, simțit ca partea mai slabă, mai simplă (ce ilu-

zie!), a permis succese relative, de parcurs, dar marele 
atac asupra fortărețelor macrofizice, asupra sistemelor 

de sisteme, nu suntem pregătiți să-l dăm. Cu cât trece 

timpul, multiplicarea universului macrofizic se accele-

rează, tinzând spre o heterogenie maximă, imposibil de-

nvins. Starea de conflict existentă în sânul materiilor și 

în special dezechilibrul de energii din universul biolo-

gic, datorat complexității aplicării principiului excluziu-

nii al lui Pauli, conduce, paradoxal, nu spre o omogeni-

zare prin multiplicare, ci spre o mare heterogenie, actu-

alizarea continuă, la nivel de regnuri (animal și vegetal) 

a excluziunii și potențializarea energiei omogenizate fi-

ind, se pare, unul din secretele vieții și a puterii ei de 

proliferare. 

• Se vede că accidentul biologic inițial s-a multiplicat 

vertiginos, până aproape de imposibil. Natura s-ar pă-

rea, totuși, că se află în impas: nu mai apar specii noi de 

multă vreme. Dar cele existente se autoreproduc frene-

tic, energia actualizată din materia vie se pulverizează 

într-o heterogenie deconcertantă. Pământul este plin de 

tot felul de forme de viață și nimic nu ne face să credem 

că vreo autoreglare a echilibrului ar putea interveni, 

pragul de sus al populării suportabile nefiind încă atins. 

• O paranteză: numărul învinge întotdeauna. Și-n de-

mocrație, bineînțeles. Mult mai repede te va omorî o li-

otă de viruși decât un tigru, să zicem. 

• Mișcările materiei din univers au sigur o cauză, dar 

nu pot avea un scop. Mă refer la corpurile cerești, cu 

toate că forțele care acționează într-un sistem solar îi 

dau stabilitate și-o stereotipie a mișcărilor interne care 

ne pot induce în eroare. Expansiunea universului nu în-

seamnă nimic din moment ce, la scara lui, spațiul se mă-

soară în distanțe imposibile și timpul nu există decât în 

sistemele închise, în care poate fi cât de cât măsurat. Ma-

teria vie superior organizată, accidentul, se comportă 

invers: ea poate avea un scop, chiar și propria-i expan-

siune, dar nu are o cauză. Singură religia încearcă un 

răspuns acolo unde nu există răspuns. Cel cum că viața 

își este propria-și cauză e liniștitor, dar e absurd când 

vorbim de cauză. 

• Rațiunea este singura care are și cauză și scop, dar 

căutând numai în suportul material n-o putem lămuri 

complet, pentru că ignorăm energia. De aici până la că-

derea în cealaltă parte, în misticism, ar mai fi un pas, cel 

mai lejer, speculat de „greii” religiilor. Dar nici aici nu 

vom găsi adevărul, pentru că adevărul nu e parțial. Și 

nici în calea de mijloc. Atunci, unde? 

• E clar că anticii înțelegeau altceva prin ceea ce nu-

mim noi, astăzi, atom. Atomul nostru e plin de o puzde-

rie de componente. Simplu și indivizibil ar fi quark-ul. El 

este „a-tomos” la care se gândeau grecii? S-ar părea că 

nu, din moment ce se-ncearcă spargerea lui. Tot ei 

aveau dreptate. Substratul ultim material, adevăratul 

„atom” se lasă așteptat. (Acum e la modă bosonul lui 

Higgs.) Sau avem de-a face cu acel regres la infinit care 

te poate duce într-un univers imens ascuns într-o mole-

culă? Acel regres ar fi aici cel mai adevărat fără capăt, el 

neducând nicăieri, nimicul atât de invocat? 

• O gândire corectă nu înseamnă neapărat o gândire 

adevărată. Există concepte, cuvinte capitale, care n-au 

fost lămurite nici acum: materie, substanță, electrici-

tate, energie. Cuvinte cu care lucrăm, dar le postulăm, 

oricât am încerca să le explicăm. Pentru că le sesizăm 

indirect, mijlocit, prin efectele lor, prin așa zisele acci-

dente care acționează asupra simțurilor, intelectului, 

rațiunii noastre. Ori asupra celor mai sofisticate apa-

rate. Ce sunt ele, cu adevărat, nu știm. Ironia filosofului 

antic, ce știa lucruri mai importante decât noi, care avea 

curajul să-și înceapă lucrarea cu cuvintele: „Omul este 

ceea ce știm cu toții”, este valabilă și acum. Pentru că nu 

prea știm ce este omul! Depășind mereu, nebăgând în 
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seamă acea esență importantă, postulând, cu alte cu-

vinte, construim castele pe nisip. Pentru că avem de lă-

murit începutul, pe care-l luăm de bun, fie că nu-l putem 

lămuri, fie că, așa cum am mai zis, nu-l băgăm în seamă 

tocmai pentru că nu-l putem lămuri; sau e mai tentantă, 

mai aproape de puterea noastră de înțelegere, alergarea 

pe un drum decât motivul care ne-a făcut să alergăm. 

• Tot anticii aveau dreptate când vorbeau de „ener-

gheia”. Cunoaștem câteva tipuri, dar ele sunt cele mai 

grosolane, perceptibile deci. Energia atomică, de exem-

plu, e fixată, rigidă, dar energiile afectelor, activate de 

un vers sau de un gest, nu mai pot fi explicate și studiate. 

Invoc din nou Biblia: „...și să alergăm cu stăruință în aler-

garea care ne stă înainte.”(Evrei, 12.1) E clar că nu avem 

altă soluție, trebuie să căutăm, să „alergăm cu stăruință 

în alergarea care ne stă înainte”. 

• Iubind biologicul iubim forța care ne face să rațio-

năm asupră-ne și să fim singura parte din univers care 

ar putea să-l înțeleagă cu adevărat. Suntem singura lui 

șansă de supraviețuire, de mărturisire. Rațiunea noas-

tră de a fi. Naveta spațială, sonda ieșită din sistemul so-

lar, roboții de pe Marte pot să însemne și o neglijare con-

damnabilă a cunoașterii sferei în care ne aflăm. Nu por-

nești mai departe decât în momentul în care știi tot ce 

se poate ști despre ce ai cucerit. Și ce ai cucerit? Relati-

vitatea! Dar simți că ea ascunde sub niște văluri maya o 

constantă, care e eterna curgere fără schimbări. 
 

(Minciuna din literă, Editura HELIS, 2013) 
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 Când vine îngerul 
Florin Meșca 

 

Am ajuns la înțelegerea că oamenii aleși – mă refer la 

cei cu misiuni divine pe Pământ – mandatați direct de că-

tre Dumnezeu, au parte de o viață dramatică, spectacu-

loasă în comparație cu noi, ceilalți, muritorii de rând, 

furnicile truditoare și care, totuși, asigurăm farmecul vi-

eții. Mai mult decât atât, cred că aleșii, în îndeplinirea 

sarcinilor lor, primesc permanent ajutor, uneori nemij-

locit, chiar de la trimișii speciali ai Creatorului. În ideea 

aceasta doresc să relatez o poveste pe care am auzit-o 

de curând și pe care am crezut-o în întregime, depă-

șindu-mi, astfel, condiționările mentale. Povestea, de o 

frumusețe hiperbolizantă, m-a transformat la final în 

copilul ai cărui ochi strălucesc la vederea uriașului tort 

și, asemenea relației lui cu bunicul, mi-am îmbrățișat in-

terlocutorul, într-o efuziune de dragoste spontană și 

pură. Poate și pentru a-mi ascunde tulburarea sufletu-

lui, dar și lacrimile ce nu mai puteau fi controlate în ex-

plozia de bucurie ce mă invadase... 

Povestea: 

În timpurile din urmă, nu foarte îndepărtate, un om, 

un suflet ardea în interior din dorința de a se întoarce în 

țara natală. Era mistuit de dorul meleagurilor în care 

deschisese ochii, tânjea după îmbrățișarea mamei și 

forța proteguitoare a tatălui. Voia să audă și să-și vor-

bească din nou limba moștenită de la iluștrii strămoși. 

Tot ce-i fusese oferit și obținuse prin naștere îi era in-

terzis prin legile oamenilor. Se născuse liber, dar vre-

murile îl transformaseră într-un paria în patria sa. El 

însă, asemenea fiului rătăcitor, a luat hotărârea de a în-

frunta orice risc, de orice natură și de a reveni acasă, în 

țara lui natală, în Iran. 

Din această clipă, în poveste, eu am avut revelația jo-

cului divin. Și-a sunat tatăl și și-a anunțat decizia. Acesta, 

frământat de aceeași grijă și dor pentru fiul său, l-a în-

trebat: - Ești sigur că asta vrei? La răspunsul afirmativ și 

ferm al fiului, tatăl a spus: - Bine, s-o facem! 

Este momentul în care toate energiile pozitive, dar și 

cele negative, s-au declanșat. S-au întâlnit în Turcia. 
După mulții ani de exil ai fiului și suferințele mocnite ale 

tuturor, s-au întâlnit, în fine! S-au liberat emoțiile, s-au 

exprimat sentimentele, s-a manifestat iubirea, dar... nu 

era suficient: fiul voia acasă. Tatăl a propus să traver-

seze toți, împreună, munții. Știa de existența unui traseu 

frecventat de transfugi, erau călăuze calificate și 

verificate, dar fiul, prea 

obosit să aștepte și mâ-

nat încă de entuziasmul 

neadormit al vârstei, a 

luat decizia să treacă 

prin vamă folosind un 

pașaport fals. 

Tatăl său l-a întrebat 

din nou: - Ești sigur că 

asta vrei?/ - Vreau mai 

repede acasă, tată! Rați-

unea nu-l putea clinti. Au acționat în consecință și au în-

chiriat o mașină: părinții, în față, cu Jeep-ul lor, iar el, cu 

cea închiriată, în urmă. În această ordine au intrat în 

vama turcească și, fără incidente, la fel au și părăsit-o. 

Vameșii turci i-au pus viza și i-au urat Drum bun! A fost 

o urare ce a funcționat divin! 

Paranteză: Când vorbim despre divin, nu trebuie să 

ne așteptăm niciodată la ceva simplu, dar nici complicat, 

la ceva imediat sau întârziat. Aceasta, deoarece criteriile 

sunt altele decât cele lumești, timpul altfel se măsoară, 

iar subiecții sunt doar niște mesageri sau făptuitori prin 

grație stabilită de Sus. 

În vama iraniană s-a întâmplat... inevitabilul. Ofițerii 

au observat că pașaportul era fals. Și l-au reținut pe vi-

novat. Și au anunțat imediat securitatea națională de la 

Teheran, cerând un ofițer pentru preluarea arestatului. 

Totul s-a întâmplat înfiorător de natural, de rece, sec: în 

virtutea legilor statului (vina era imensă), un infractor 

periculos, un trădător de țară fusese descoperit și cap-

turat. 

Părinții își frângeau neputincioși mâinile în interio-

rul țării după care tânjea fiul, iar infractorul își aștepta 

speriat derularea destinului. Acesta s-a derulat: după 

circa trei ore, în curtea arestului a oprit un Jeep din care, 

fără grabă, dar cu greutate, a coborât un... dulap de doi 

metri care, cu un mers apăsat și legănat, s-a oprit în ușă 

și, cu o voce gravă, de înmormântare, a întrebat uitându-
se spre victimă: - El este trădătorul? Chiar dacă ai fi fost 

fără greșeală, și tot te-ar fi furnicat dacă te aflai în aten-

ția huidumei. Și-a prezentat legitimația de colonel în ser-

viciul de informații și a cerut actele de constatare a gra-

vei infracțiuni.  

Florin Meșca 
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Niciodată nu vom reuși să vedem oamenii, lucru-

rile, fenomenele în lumina lor reală, dacă aceasta nu 

ni se va permite. 

- Nu văd niciun trădător aici! – spuse, distrugând 

toate documentele prezentate, inclusiv pașaportul fals. 

- Domnule colonel, ce faceți? Ați distrus dovezile! Noi 

am anunțat deja autoritățile guvernamentale! Nu putem 

să-l predăm fără documente: este un individ periculos! 

- Eu sunt cel mai mare în grad aici, așa că eu decid! 

Vă semnez documentele de predare și îl iau pe răspun-

derea mea. 

Duritatea intervenției, gabaritul și funcția dulapului 

i-a îmblânzit pe ofițeri: au emis noi documente de pre-

dare, acesta a semnat tot ce i s-a prezentat, și-a pus caz-

maua (mâna) pe neajutoratul vinovat și, hotărât, l-a mâ-

nat spre mașină. A demarat la fel de decis precum se ob-

servau urmele de frână de la sosire. 

Urmează partea fantastică: 

- Unde doreai să ajungi? – l-a întrebat arătarea aceea 

fioroasă, cu o voce devenită, dintr-o dată, umană și 

caldă. 

Orice urmă de teamă, teama aceea înfricoșătoare de-

terminată de neputința de a-ți fi propriul tău stăpân, 

dispăru. Gheața, ce-i strânsese ca un clește inima, deter-
minând un puls nebun prin toate vasele de sânge, se 

topi. Fără nicio urmă de prudență, mărturisi de bună-

voie totul: cum se numește, de ce se ferește de autorități, 

unde-l așteaptă părinții.  

- Părinții mei mă așteaptă la hotelul X din prima lo-

calitate de aici. 

- Să mergem acolo! – hotărî cel ce devenise dintr-o 

dată om. 

Au parcurs cei câțiva kilometri în tăcere. Când au 

ajuns în fața hotelului, la coborâre, ofițerul îl întrebă pe 

tânăr: - Știi cine sunt eu? La răspunsul mut al acestuia, 

veni și răspunsul, la fel de neașteptat și de fantastic, ca 

și întreaga narațiune: 

- EU SUNT ÎNGERUL TĂU! 

Și îngerul plecă, demarând în forță și făcându-se ne-

văzut... 

Părinții 

În camera de hotel tatăl își frângea mâinile regretând 

că se mulțumise doar să-l întrebe pe băiat asupra hotă-

rârii și nu decisese el în locul imprudenței juvenile. Iar 

mama, de când intrase în cameră, căzuse în genunchi, 

rugându-se cu lacrimi pure de iubire și durere șiroind 

pe față, la Dumnezeul neamului lor. Așa i-a găsit fiul. Iar 

fiul le-a povestit partea pe care ei nu o cunoșteau: cum 

Allah le-a auzit durerea și și-a trimis îngerul să le salveze 

fiul. 

Cum să închei (M-am ferit să scriu: Concluzii): 

Dacă nu fac observațiile necesare, este pentru că nu-

mi permit să analizez faptele determinate de Creator. 

Minuni ni se întâmplă la tot pasul, dar noi, prin igno-

ranța noastră, trecem prin viață fără să-i sesizăm partea 

fantastică, dar adevărată. Ce am mai învățat: chiar dacă 

devii un paria pentru societate, trebuie să ai credința că 

Dumnezeu după alte legi te judecă și acele legi sunt sin-

gurele importante pentru tine. Așa că trebuie să-ți ur-

mezi destinul, să străbați calea ce trebuie parcursă și să-

I urmărești semnele. Altfel, riști să ți se arate, dar să nu-

L vezi și, în loc să fii un fericit, disperarea te va cuprinde. 

 

(Povestirea apare în volumul de proză scurtă: „Nevă-

zutele cărări”, Florin Meșca, Editura PIM, Iași, 2013)  
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 Rotirea lumii 
Cătălina Stroe 

 

Cataclisme, migrații, colonizări! 

În cazul comunităților sedentare, frica este motorul 

care împinge grupe mai mari sau mai mici, de oameni, 

să-și părăsească, cu regret, casele și să plece în pribegie. 

Frica de foame, de frig, de războaie, de sclavie, activează 

reflexul de supraviețuire. 

În privința grupurilor cu tradiție ancestrală nomadă 

situația se discută puțin diferit. 

De-a lungul veacurilor, schimbări climaterice majore 

au transformat zone favorabile vieții în zone aride. Cu-

tremure sau reactivarea unor vulcani au schimbat fizio-

nomia terestră. Păsări, pești, mamifere terestre sau ma-

rine, oameni, s-au pus în mișcare ca să-și salveze viața. 

Reflexul de transhumanță s-a păstrat la ciobani, care 

primăvara își duc oile la munte și iarna se întorc cu ele 

în sate. Uneori munții au reprezentat un bun loc de re-

fugiu din calea apelor sau a dușmanilor năvălitori. 

Păsările migratoare pleacă toamna spre zone mai 

calde și se întorc primăvara, mereu pe direcția Nord- 

Sud. 

Renii, un fel de cerbi ai Nordului, migrează în număr 

atât de mare și de compact încât mișcarea lor este vizi-

bilă și din spațiul cosmic. 

Somonii părăsesc apele sărate și urcă împotriva cu-

rentului, în ape curgătoare, până ajung în lacuri cu apă 

dulce unde se reproduc. 

Cultivarea pământului, în zone favorabile climateric 

a dus la formarea comunităților umane sedentare, iar 

creșterea animalelor în turme mari a întreținut migrația 

la triburile nomade, în căutare de hrană pentru animale. 

Fenomenul migrator este foarte complex și este stu-

diat de grupe foarte mari de cercetători. Biblia este un 

document important! Activitatea umană tehnicizată 

pune în pericol soarta multor specii migratoare, prin 

construirea de baraje pe cursuri de apă și conducte de 

petrol pe mii de kilometri, în Marele Nord, adevărate 

”baraje” în calea migrației animalelor. Sonarele subma-

rinelor perturbă viața balenelor și frecvențele, emise de 
tot felul de antene terestre, zăpăcesc sistemele de orien-

tare ale stolurilor de păsări migratoare. 

Războaiele, pentru resurse materiale, perturbă spe-

cia umană și o transformă dintr-o specie preponderent 

sedentară, într-o specie migratoare. 

Coloniile și coloniștii 

au interferat cu popula-

țiile locale, care în multe 

cazuri au fost decimate. 

Negrii au fost furați 

de pe coastele africane 

de către negustori spe-

cializați și au fost vân-

duți ca sclavi pentru 

plantațiile de bumbac și 

trestie de zahăr ale Ameri-

cii Sudiste. 

Când statele nordice americane au accelerat ritmul 

industrializării, nordiștii și sudiștii s-au luptat între ei 

pentru desființarea sclaviei și deci „eliberarea” negrilor 

care urmau să devină forță de muncă ieftină pentru nor-

diștii victorioși. 

Când apare cuvântul „profit”, orice încercare de aso-

ciere cu noțiunea de „umanitar” este îndoielnică. 

De fapt, negrii eliberați au înțeles repede că a fi liber 

nu înseamnă a fi și alb! 

După cele două războaie mondiale care au schimbat 

soarta lumii, comunismul a prins în capcană Europa de 

est, declarând-o fără jenă „lagăr socialist”. 

Teoriile naziste și teoriile marxist-leniniste au creat 

lagăre și dictaturi. Războaiele și comunismul au afectat 

peste o treime din populația lumii. 

Popoarele, prinse în capcane ideologice, au fost sub-

jugate prin frică și teroare! 

Într-o perioadă de o sută de ani (1917 - 2017) pentru 

Rusia și aproape de jumătate de secol pentru Europa de 

est (1945 - 1990), valuri de refugiați spre Europa de 

Vest, spre America și Canada, și-au căutat dreptul la vi-

ață, la libertate, la demnitate și la un minim de trai de-

cent. 

Generații de sacrificiu și drame umane! 

Cauzele războaielor au întotdeauna un caracter ocult 

și nu este cazul să dezvolt aici acest subiect. 
Războiul nu este o partidă de sport între gentlemeni, 

ci o partidă de vânătoare în care populația civilă se as-

cunde ca animalele pădurii. 

Războiul scoate la suprafață caracterul sălbatic al 

omului și este cel mai rău lucru care i se poate întâmpla 

unei națiuni. 

Cătălina Stroe 
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Starea de război este o stare anormală pentru socie-

tatea umană și este generată sau de un eșec al diploma-

ției în relațiile internaționale sau de apariția unor per-

sonaje, sprijinite de interesele unor grupări oculte, inte-

rese neaccesibile înțelegerii omului de rând. 

Hitler și Stalin s-au anihilat reciproc cu prețul unui 

dezechilibru mondial neașteptat și cu suferințe umane 

greu de rememorat. 

Dacă la Yalta s-a hotărât o împărțire a zonelor de in-

fluență din Europa, între SUA și URSS, la Malta, între 

aceleași puteri, s-a hotărât (re)unificarea acestor zone 

și pătrunderea Rusiei lui Gorbaciov în zona europeană, 

ceea ce a și făcut. 

Anglia se protejează! 

Deschiderea piețelor este noua strategie de la peres-

troika până astăzi. Problema este că o astfel de strategie, 

implementată pe un sistem de relații de tip comunist a 

generat corupție și a dat naștere la un sistem mafiot de 

relații și a unei mafii, bineînțeles. Sistemul comunist a 

adoptat o tehnică de camuflaj prin care a început să se 

contopească cu sistemul capitalist euro-american, într-

o nouă ordine mondială, printr-o alchimie care va im-

pune o nouă dictatură. 

Să fugi de mânia naturii sau de semenii tăi, oameni 
cu mintea alterată, provoacă aceleași drame ale exilului: 

probabilitatea să nu-ți mai revezi familia, dacă pleci sin-

gur, probabilitatea să nu-ți mai revezi casa și țara, dacă 

pleci cu familia, probabilitatea să nu-ți mai găsești sufle-

tul și liniștea, pe această lume! 

Ai certitudinea însă, că părăsindu-ți nația, vei deveni 

minoritar oriunde ai fi! 

Să pleci „de tot” din țară este ca și cum ai muri într-

un loc și te-ai renaște în altul! 

Ai alte documente de identitate, altă casă, alți prie-

teni, de cele mai multe ori alt serviciu ca înainte, alte re-

guli de respectat, altă limbă de vorbit. În graba plecării 

mulți uită să își ia cu ei cel mai prețios bagaj, sufletul. 

Din acest motiv se trezesc în locuri străine, ca niște 

clone, asemănători cu ei înșiși, dar goi pe dinăuntru. 

De cealaltă parte, sufletul uitat hoinărește fără no-

imă, ca un câine abandonat de stăpâni la scara avionului, 

din grabă, din neatenție sau din nepricepere. Nu întâm-

plător există ritualuri de despărțire, îmbrățișări, săru-

tări, asigurări de păstrare a legăturilor și semnul de „la 

revedere”. 

Asta face bine sufletului, îl calmează și la plecare poți 

să îl iei în brațe ca pe un copil adormit. 

Să pleci fără rămas bun este cel mai dureros lucru 

care se poate întâmpla cuiva, în relația cu persoanele 

dragi! Arta de a îți ține sufletul aproape, în orice împre-

jurare, nu o cunoaște toată lumea. 

Cei care și-au pierdut din neatenție sufletul, se asimi-

lează noii societăți, adoptă limba și obiceiurile, refuzând 

să le mai afișeze pe ale lor, parcă din frică. 

Când sufletul te însoțește ești mult mai puternic,  te 

adaptezi și e normal așa, dar niciodată nu te asimilezi. 

Știi mereu cine ești, de unde vii, ce limbă vorbești, îți afi-

șezi cu mândrie obiceiurile tradiționale și veghezi ca ur-

mașii, născuți pe alte meleaguri, să le păstreze din neam 

în neam! 

Dacă mondializarea economică este posibilă fără 

multe dificultăți, cultura mondializată este aproape o 

aberație. 

Prin natura ei, cultura unui popor este o emanație a 

tradițiilor sale pur naționale. 

Într-un spectacol cu muzică și ritmuri diverse, tre-

sari când recunoști câteva acorduri românești. 

În pictură, nu știi prin ce miracol poți recunoaște un 

peisaj românesc, iar pe stradă, nu știi ce vibrații ascunse 

îți spun, aproape cu certitudine, că cel întâlnit în cale e 

român! 
Și chiar după mulți ani de la plecare, ai o tresărire 

când în preajma ta auzi vorbindu-se românește! 

Sufletul vibrează și intră în rezonanță! 

 

Din volumul Jurnal secret, 2018 
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 Să știm ce nu știm 
Carmen Ileana Ionescu 

 

Se apropie sfârșitul anului, și nu ne rămâne să gân-

dim decât la pregătirile pentru Ajunul Crăciunului, la or-

ganizarea meselor festive pentru musafirii pe care-i aș-

teptăm cu mare drag, la cadourile pe care le vom împărți 

între noi și la care ne-am gândit și la care am sperat încă 

de La Crăciunul trecut, dar mai ales la lista Colindelor cu 

care vom ura celor dragi. 

Cei ce vin din mediul rural au alte amintiri despre pe-

rioada Colindelor, altele decât mine, care m-am născut 

și am crescut pe asfalt, cum zicea cumnatul meu Ion, și 

cred că amintirile lor sunt mult mai puternice și mai 

profunde decât ale mele. Sincer, simt un oarecare iz de 

invidie. 

Ce-mi va rămâne pentru tot restul zilelor drept cel 

mai frumos eveniment al sărbătorilor de iarnă, sunt se-

rile în care veneau să colinde, pe scara blocului, studen-

ții de la teologie. Doamne, ce voci divine! 
Veneau acei tineri, și urcau între etajul unu și doi, și 

deodată răsuna scara! Ieșeam cu toții la uși. Eu mă așe-

zam pe treptele ce duceau la etajul întâi și nu mă miș-

cam de acolo până nu plecau băieții. Oamenii îi omeneau 

cu bani, căci ei erau tineri și nu aveau nevoie nici de 

nuci, nici de covrigi, nici de mere. Ei erau tineri care lo-

cuiau, mai mult ca sigur cu chirie și aveau nevoie de fie-

care bănuț ce le putea fi oferit. 

Vocile lor urcau doar până la etajul patru, dar, cre-

deți-mă, ar fi trebuit să urce toate la cer, să trezească în-

gerii. Vocile lor coborau în mine o pace pe care, copil fi-

ind, nu mi-o explicam, pace de care mi-e dor acum și n-

o mai am. Băieții aceia pe care nu-i cunoșteam și pe care 

mai mult ca sigur nu i-am întâlnit mai târziu, îl coborau 

pe Dumnezeu la noi în scara blocului chiar atunci, la mo-

mentul nașterii lui Isus. De mică ce eram, nu vedeam lu-

crurile cum le văd astăzi. Ce păcat ceresc de trecerea și 

stingerea acelor momente. Și cât de neiertat ar trebui să 

fie faptul că nu am înțeles niciodată cu adevărat cuvin-

tele Colindelor, că nu le-am cunoscut rostul ce li se cu-

vine, că nu mi-am ridicat gândirea și chiar nici sufletul 

la a valoriza și pătrunde tainele acelor vorbe sfinte! 

Am așteptat mereu ca tinerii să ne colinde de parcă 

așa era normal, dar nu ca pe un ritual, nu ca pe o capo-

doperă oferită în dar de acei colindători, cum însuși Co-

lindul se cere a fi. 

Cu acest regret pro-

fund, m-am tot gândit de 

unde și cum au apărut 

Colindele, hotărâtă fiind 

să dezvălui această taină 

celor ce nu o cunosc. 

„Colindele sunt Naște-

rea Domnului trăită de 

popor. Uneori această 

trăire este mai cultă, 

alteori mai simplă, dar 

dacă analizăm mesajul colindelor, descoperim, indiferent 

de forma lor, cuvânt cu cuvânt evangheliile care prezintă 

pe larg Nașterea Domnului. Semnificația colindelor vine 

din bucuria cu care oamenii se îmbracă sufletește în 

această perioadă pentru a marca venirea Domnului din 

cer pe pământ. Noi suntem bucuroși și emoționați când 
primim câte un invitat, poftit sau nepoftit. Ce cuvinte pot 

transmite emoția pe care o resimțim în Ajun, atunci când 

pruncul Iisus se naște? Bucuria aceasta o manifestăm 

prin cântece și daruri. Pe scurt, colindele au rolul de a 

transmite bucuria nemărginită că Dumnezeu este cu noi”, 

spune Dan Damaschin, preot ieșean. 

Primele colinde apar la cinci secole după nașterea lui 

Iisus, când în Roma, erau cântate cu rolul de a aduce fer-

tilitatea și belșugul, cântate în timpul procesiunilor sau 

a unor evenimente festive. Însă acele Colinde, nu aveau 

forma cunoscută a acestora din zilele noastre. Acestea 

au apărut mult mai târziu, fiind de inspirație biblică, su-

bliniind imagini din Scriptură sau de pe icoanele biseri-

cești. 

Cuvântul în sine - COLIND - vine de la latinul Cajen-

dae Ianuarii, denumire pe care o aveau sărbătorile pă-

gâne din preajma Anului Nou, atunci când se făceau ură-

rile de belșug pentru noul an. Tot atunci se împărțeau și 

daruri celor care colindau, obicei păstrat până în zilele 

noastre. 

Romanii sărbătoreau prin Calendae, nașterea Soare-

lui, iar în colindele lor dansabile, se vorbea despre astrul 

ceresc. Istoricii sunt de părere că inclusiv în prezent, 

prin obiceiul de a împărți colaci și nuci colindătorilor, se 

fac trimiteri la simbolul cercului, al perfecțiunii. Naște-

rea Soarelui era vestită timp de șase zile de un grup de 

Carmen Ileana Ionescu 
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bărbați care mergeau din casă în casă și colindau așe-

zându-se într-un cerc. 

 

Colindele românești sunt felicitări (urări) de tip epic-

liric, ce au în general între 20 și 60 de versuri. Ele nu 

trebuie a fi confundate cu cântecele despre stea sau cu 

umblatul cu steaua. Unele dintre ele au variante diferite 

în funcție de regiunile unde se practică, având funcția de 

urare pentru fertilitate, rodire și belșug. Acest obicei 

este legat de începerea anului agrar, sau de sfârșitul său. 

Un alt scop al Colindelor este acela de alungare a spiri-

telor lui Ianuarie. 

Colindele, se clasifică după forma tematică, dar de 

fapt ele se recunosc mai bine după funcția corespunză-

toare destinatarului (tineri, fete, băieți), a locului de 

desfășurare (la intrarea în casă, la fereastră) sau după 

moment (doliu, de zori). 

Suprapunerea elementelor biblice s-a petrecut doar 

în Evul Mediu, sub influența de netăgăduit a Bisericii. 

 

Cum am menționat deja, Colindul se făcea cu predi-

lecție primăvara și toamna, festivitățile cuprindeau 

ofrande animaliere și vegetale, iar durata serbărilor se 

întindea pe mai multe zile. Zgomotul făcut de colindă-

tori era menit să gonească spiritele rele și să anunțe 

gazdele de vizitatori. Uneori ceata de colindători era 

acompaniată de fluiere și tobe. 

Istoria Colindelor ne demonstrează că parcursul lor 

a fost fascinant și schimbător, fiind adaptat diferit de fi-

ecare etnie, colindul fiind considerat astăzi un ambasa-

dor ce aduce bunătate, înțelegere, iubire și pace. 

Stând la baza sărbătorilor păgâne și sărbătorind Sol-

stițiul de iarnă, se sărbătorea astfel, nașterea lui Cristos. 

Conform cercetărilor din domeniul folcloric, primul 

Colind este considerat Imnul Îngerilor, atestat în anul 

129. 

Cum am spus mai sus, adevăratele colinde (cele pe 

care le știm astăzi) au rădăcini în secolul al IV-lea, când 

creștinismul a fost declarat religie de stat în Imperiul 

Roman. Doar mai târziu au apărut imnuri festive adre-

sate Mariei și lui Iosif, cât și drumului lor spre Bethle-

hem, închinarea magilor și nașterea lui Isus în iesle.  

 

Dicționarul Oxford, menționează că cel mai vechi co-

lind tipărit datează din 1521 și este Boars Head Carol, 

interpretat la curtea Regelui Henry al VII-lea. 

Alte colinde britanice care au supraviețuit timpului 

sunt Coventry Carol, God Rest You Merry, Gentlemen și 

While Shepards Watched Their Flocs By Night. 

Tot Colindele de origine engleză au rezistat tumultu-

lui secolului XVI, când Cromwell și puritanii epocii au 

încercat interzicerea lor. 

Multe din Colindele ascultate astăzi la posturile de 

radio, sunt din perioada anilor 1850, când au fost 

strânse în culegeri folclorice, pentru a nu fi niciodată ui-

tate. Dintre acestea putem aminti O Christmas Tree, O 

Holy Night, Silent Night and Jingles Bells. Acestea au fost 

compuse în perioada epocii victoriene, perioada în care 

Marea Britanie a abordat obiceiul bradului de Crăciun. 

Aceste colinde, precum și cele de origine germană (cum 
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ar fi O brad frumos, Noapte de vis, Clopoței,),  au fost in-

troduse în România prin curtea regală. 

Primele colinde auzite pe un post de radio, au fost in-

terpretate de corul King’s College în preajma sărbători-

lor de iarnă din 1928. 

În România, colindele au fost preluate din religia or-

todoxă și adaptate limbajului local, astfel încât Colindul 

a ajuns să se identifice cu sărbătoarea nașterii Domnu-

lui, a Crăciunului. Alături de colindele cântate, se re-

marcă cele cu forma de teatru popular, precum Viflai-

mul si Irozii. Colindele sunt religioase (Nașterea Dom-

nului, Vestirea Păstorilor) sau laice (Steaua sus răsare, 

Trei crai de la răsărit). 

Darul pe care îl primește un colindător este colacul, 

covrigii, precum si nucile și merele. Dacă observăm 

forma celor enumerate, vom realiza că toate sunt ro-

tunde, ceea ce semnifică belșugul, întregul, continuita-

tea si perpetuarea existenței neamului, a satului. Nu de 

puține ori, colindătorii se așază și ei în cerc, de cele mai 

multe ori pentru că așa li s-a spus, sau așa este obiceiul, 

dar această poziție se traduce prin formarea cercului vi-

eții, a păstrării într-un spațiu restrâns a tradițiilor și cre-

dinței, iar dacă mergem mai departe și extrapolăm, pu-

tem înțelege că fiecare dintre acestea se pot rostogoli, 
deci pot duce cu ele tradiția noastră, oriunde am fi pe 

acest pământ. 

Din cântecele păgâne evocate la sărbătoarea Solstiți-

ului de iarna, pe care romanii dansau în jurul focului și 

a monumentelor de piatră pentru a venera Soarele, în 

țara noastră, scopul lor era de urare pentru fertilitate si 

belșug.  Ele se cântă în perioada Sfintelor Sărbători de 

Crăciun, până după Anul Nou, având versiuni diferite in 

funcție de regiuni. 

Din nefericire, în orașele mari din țara noastră, s-a 

pierdut semnificația adevărată a Colindelor, cântecul s-

a degradat din punct de vedere al rădăcinilor creștine, 

și a ajuns să fie mediatizat în mijloacele de transport în 

comun, ajungând o unealtă a cerșitului unei anumite ca-

tegorii sociale. 

M-aș reîntoarce cu bucurie la originea colindelor, și 

le-aș folosi la alungarea spiritelor rele, care au făcut din 

aceste cântece sfinte un mijloc de batjocură si superfici-

alitate. 

Oare faptul că mi se scurtează existența pe aceasta 

planetă mă face să fiu mai atentă la superficialitatea cu 

care privim datinile, sau poate depărtarea de țara noas-

tră mă face să simt lipsa adevăratelor tradiții? Dar ori-

care ar fi motivul, este păcat de la Dumnezeu să ne înde-

părtăm de aceste datini făcătoare și aducătoare de bine 

sufletesc. 

Până la numărul viitor, vă urez lectură plăcută și vă 

doresc un an nou plin de pace !  

Deschide ușa creștine, să-ți intre Coldindu-n casă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
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  

Poeme 
Carmen Oltean 

 

 

DINCOLO DE CUVINTE 

 

Dincolo de cuvinte 

Arde aprins de Dumnezeu un foc 

Ce-l îngrijesc fără a tăia copaci 

Cărora le vorbesc duios, îmbrățișându-i 

Pesemne că-n vis îmi deapănă poveștile lor 

Dincolo de cuvinte 

Mă zidesc din taina pietrelor 

Ce adăpostesc clepsidra nisipului nemăcinat 

Arătându-mi tăria de a nu mă lăsa învinsă 

Indiferent ce îmi ursește destinul 

Iar de mă voi prăbuși, învăț a mă reclădi 

Dincolo de cuvinte 

Mama s-a stins mult prea tânără 

Vine, vorbește cu mine blând, mă mângâie 

Tata vine și el râzând, cântând 

Îmi amintește de pildele din biblie 

Arătându-mi cine sunt eu… 

Înconjurată de oameni nestatornici sau buni 

Întotdeauna mă regăsesc iubind, iertând, nădăjduind 

Dincolo de cuvinte 

De pe înălțimile unde vulturii tăinuiesc credința 

Sau din abisul prăpastiei, împresurată cu lei 

Dumnezeu mă ține de mână zâmbind 

Mă duce între stele 

În lanuri cu maci, în pădurile sălășluite de îngeri 

Dincolo de cuvinte 

Sălășluiesc iubirea, adevărul, bunătatea. 

 

 

PĂRINȚII MEI 

 

Cioburi de amintiri 

Sfaturi, pilde și povețe 

Ce tata le dăruia pătruns 

Neostoit în viață, lumina veghea 

 

Trăiam adevăruri ce nu se sting 

Rămân în noi de dat mai departe 

Tăinuite în seiful inimii 

Le port precum aripi de uliu  

Ce-și urcă zborul în înălțimi de neatins 

De unde-a văzut și dureroasa cădere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata crescuse trei copii 

Îngenuncheat, cu mâinile crăpate 

Cu credința udată cu lacrimi sărate 

Ne-a lăsat în grijă ogorul mănos 

Unde fluturi mișcându-și aripile 

Pulbere de aur presară. 

 

Ca un talisman ancestral 

Sufletul meu își poarta părinții 

Priviți în ochii mei limpezi 

Îndrăzniți căci flăcările ce ard 

Sunt din focul îngrijit 

De mama și de tata. 

 

 

ÎNTOARCEREA ACASĂ 

 

Sufletul meu se frământă în pâine 

Cu îngeri la taifas clipe mângâi 

Acasă mă întorc în suflet 

Când grâul răsărea în glie 

Și crudul verde ne dăruia zburdălnicie 

 

Copilăria mea reînvie 

Trăiesc clipa ploii, a secerii și a bucuriei 

Moștenita trudă a sfințirii de pâine 

Mirosul coacerii mă îmbie 

Nălucile fericirii-s pitite 

În colțurile frânte ale pâinii 

 

Poznași ne jucam de-a v-ați ascunselea 

Inima era cucerită de joc, 

Felia de pâine tiptil furată din casă 

Alergam în neștire 

Neștiind că însămânțam fericire 

Carmen Oltean 
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Mereu grâul măcinat mi-amintește 

De-a duminicilor liturghie 

Cum mama frământa aluatul 

Și-n casă era veselie 

 

Acum plânsul din mine e duioșie 

Copila pierdută odată pe ulița morii 

Trăiește departe în lume 

Spunând povestea grâului și-a făinii 

A mâinilor ce încă frământă, 

A gustului pâinii străbune. 
 

 

 Roandeș 
Petru I. Birău  

Prima zăpadă cade peste satul Cimpa, care înnegrit 

aștepta de mult. La o răscruce de ulițe îl întâlnesc pe 

moș Ion Troaie. Are 72 de ani. 

- Doamne ajută, nea Ioane! 

- Doamne ajută, Petre! 

Îi dau mâna. 

- Vine iarna peste noi, nea Ioane. 

Vine ea, dar nu vine ca altădată. Să-ți spun eu cum era 

pe vremuri, îmi povestea Șucă bătrânul înainte să 

moară. Ai auzit de Roandeș? 

- Nu! 

- Păi, acesta a fost un om zdravăn, înalt și spătos, ca o 

buturugă de fag. Își comandase la țiganul Grancea o se-

cure de 10 kile, cu care tăia fagul ca piciorul. Dintr-o lo-

vitură. Om tare, ce mai! El lua în tot anul caprele din sat, 

după ce înțărcau și le ducea la iernat. Atunci nu țineau 

oamenii oi ca acum. Se ducea cu ele de toamnă târziu la 

Poiana Mică, știi tu unde, sub Măgura, unde făcea o co-

libă cu țarcuri și sta cu ele până primăvara, când da mu-

gurul în zăvoi. Oamenii din sat ieșeau pe rând, când și 

când, cu caii și-i mai duceau mâncare. Napi și brânză. 

Focul îl aprindeau cu amnar și iască. De bani nici nu se 

știa atunci pe aici pe la noi. Nu erau nici mine. Și hainele 

și le făceau oamenii acasă, muierile melițau cânepa, de 

făceau cămăși, iar din lână făceau cioareci, tunici și piep-

tare; altă viață. Dar erau oameni vânjoși, nu cum sunteți 

voi acum. În toamna de care vreau să-ți spun, Roandeș 

ajunse târziu spre iarnă, cu caprele, de-abia apucă să-și 

facă țarcurile și coliba, din trunchiuri groase de brad, că 

și căzu prima zăpadă și iată că dimineața când se sculă 

să pornească cu caprele, văzu pe lângă țarcuri, în neaua 

de trei degete, urmele unui urs, ce dăduse toată noaptea 

roată la țarcuri, norocul că le ridicase solide. Câine nu 

ținea ca să economisească mâncarea. Se uită atent, din 

care parte vin urmele și apoi plecă cu caprele în pădure, 

unde le tăia cetini de brad și crengi cu muguri de fag, sau 

alteori le tăia mlădițe, de pe care rodeau coaja. Seara, se 

întoarse, băgă ca-

prele în țarc, își tăie 

un trunchi de brad, 

din care ciopli o ghi-

oagă noduroasă și 

când se amesteca 

ziua cu noaptea, ieși 

pe poteca de unde 

erau venite urmele 

de urs și ascuns de 

după un brad gros 

așteptă. Dar nu dură mult, că iacă auzi un zdupăit apro-

piindu-se. Așteptă până ce ursul ajunse în dreptul bra-

dului, apoi sări iute ca fulgerul și-l păli cu ghioaga în cap. 

Se auzi trosnitura și ursul căzu la pământ. Mare dihania. 

Îl târî greu Roandeș până la un brad subțire, aduse o fu-

nie de la colibă, urcă în vârful bradului și-l îndoi la pă-

mânt, legă ursul de el și-i dete drumul, așa încât ursul 

atârna legat de brad, ca la vreo trei metri înălțime. Nu 

știa nici el de ce făcuse asta, dar Dumnezeu îl îndem-

nase, să nu lase ursul mort să-l mănânce lupii. După 

aceea veni ce ziceam eu, iarna aceea cum era altădată, 

se puse pe nins și nu se mai opri. Neaua creștea să nă-

mețească țarcurile, dar Roandeș o curăța în toată ziua 

cu o lopată de lemn, făcută de el și făcea poteci, pe care 

ducea caprele. Oamenii din sat nu mai putură să iasă cu 

mâncare și se îngrijorară tare, ce o fi cu Roandeș. Din-

spre primăvară, după vreo patru luni abia, când neaua 

se mai așeză, porniră cu patru cai, pe care puseră desagi 

plini cu mâncare și ajunseră la coliba lui Roandeș. Era 

către seară. Zăpada era curățată proaspăt în țarcuri și 

pe poteci. Se apropiară cu frică, se gândeau că Roandeș 

are necaz pe ei, pentru că-l lăsaseră fără mâncare atâta 

vreme, nici chiar toate caprele să le fi tăiat, nu i-ar fi 

ajuns, că nu erau multe, oamenii erau săraci, abia tot sa-

tul avea vreo douăzeci. Era liniște, lăsară caii și intrară 

încet în colibă. Nu era nimeni, pe masă erau resturi de 

Petru I. Birău 
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carne, pe care o recunoscură ca fiind de capră. Acesta 

ne-a mâncat toate caprele, ne-a lăsat săraci, își ziseră, 

dar își aduseră aminte că omul nu avusese încotro și mai 

ales îi luă iarăși frica de Roandeș, când îl auziră venind, 

cu fluierături prin pădure. Ascunseră repede caii, se ur-

cară în brazii cei mai apropiați și așteptară. Roandeș ve-

nea cu caprele, care păreau toate. Văzu desagii cu mân-

care în colibă și plângând zise: ‚,Dar de ce au plecat ro-

mânii ăștia, că eu de atâta vreme nu am văzut neam de 

om și ei acum fugiră de mine, de ce, Doamne?”  Când au-

ziră oamenii coborâră și-l sărutară, întrebându-l nedu-

meriți: ,,Ce ai mâncat toată iarna?” ,,Un urs gras, pe care 

l-am omorât astă toamnă și l-am pus la rece, l-am termi-

nat acum două săptămâni și am tăiat o iadă dar mi-a 

părut tare rău de ea.” Sătenii se bucurară că aveau toate 

caprele și se minunară de povestea lui Roandeș, cu care 

rămaseră peste noapte, povestindu-i la rândul lor cum 

fusese iarna în sat. Așa era altădată, dar văd că înghețași 

Petrică, te ținui mult cu vorba.  

- Nu-i nimic, nea Ioane, că a fost cu folos, mai vin eu 

pe la matale în iarna asta, să-mi mai povestești întâm-

plări din acele vremuri.  

- Vino, Petre. Doamne-ajută! 

Îi strâng mâna. 

- Doamne-ajută, nea Ioane! 

 
 

 

 Salt spre lumina împlinirii artistice (I) 
Victor Atanasiu 

 

Un specific major al considerabilei, atât din punct de 

vedere cantitativ cât și, iar acesta este aspectul cel mai 

important, axiologic, al creației Elizei Roha este acela al 
creării unui basm în cadrele unui roman care formal 

păstrează toate rigorile realismului. Această stare de 

fapt am argumentat-o și analizat-o pe larg într-un alt ar-

ticol, consacrat romanului Mozaic și apărut în prestigi-

oasa revistă Curtea de la Argeș. 

Obiectul analizei de aici îl constituie romanul Salt în 

umbra nemuririi (titlul e superb!), pe care îl voi examina 

detaliat. Acest aspect e cu atât mai necesar cu cât meri-

tuoasa prozatoare a avut parte, uneori din motive lesne 

de înțeles, de comentarii laudative, (dar și superficiale), 

ori de micromonografii la fel de superficiale, nein-

trându-se de diverși fani ai autoarei în substanța operei. 

Salt în umbra nemuririi e, probabil, unul dintre cele 

mai complexe romane ale scriitoarei și una dintre reali-

zările sale de vârf în genul proteic. Personajul principal 

se numește Cosmin, care, deplasându-se pe îndepărta-

tele meleaguri ale Alaskăi, ajunge să poarte și numele de 

Kuzmin. Cu aceasta deja am pus punctul pe i. Totul în 

carte este foarte ramificat, diversificat, întins pe o mul-

titudine de planuri, iar exact cu viteza cu care protago-

nistul circulă pe distanțe dintre cele mai mari ale plane-

tei, i se schimbă tot timpul partenerii de existență, în 

toate accepțiile cuvântului. Toate aceste făpturi în ficți-

une intră, dar și ies din atenția romancierei exact atunci 

când eroul nu mai are contact, definitiv sau temporar, 

cu ele. 

 Pentru ca ramifica-

rea să fie mai complexă, 

narațiunea are în ca-
drul romanului integral 

un alt roman, complet 

diferit de primul și al 

cărui interes artistic 

este de cu totul alt or-

din. 

Nu se poate spune că 

atâta diversitate a preo-

cupărilor și atâta disponibilitate de a trata teme dintre 

cele mai disparate este întotdeauna productivă artistic, 

totuși e de remarcat impresia de concentrare a materiei 

epice în cadrul unei singure scrieri dintr-o operă în care, 

ca să mă limitez, la narațiunile de anvergură, de sub 

pana autoarei ies lucrări ca dintr-un con al abundenței, 

precum la Balzac sau Zola, sau, la noi, Sadoveanu ori Ce-

zar Petrescu, de acesta din urmă ea fiind și apropiată, 

deși specificul creației nu are, nici în clin, nici în mânecă, 

cu elaborările aceluia. 

Cosmin ar semăna în linii mari, de fapt la modul 

foarte vag, cu un personaj despre care se spune, într-o 

faimoasă piesă a lui Friedrich Dürrenmatt, „Mister X, 

derbedeu în tinerețe, ajuns scriitor celebru...”. Într-ade-

văr, tinerelul încă de la primii pași în care s-a desprins 

de anii copilăriei nu prea trezea mari nădejdi în sensul 

unei deveniri cât de cât onorabile sub raport profesional 

ori spiritual, ( în Salt în umbra nemuririi cele două as-

pecte se confundă, ceea ce e chiar în firea lucrurilor, 

Victor Atanasiu 
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întrucât tocmai pe această cale basmul, care nu are cum 

să fie străin de infiltrații în direcția fantasticului, se rea-

lizează prin mijloace întotdeauna formal realiste. 

El părea mai degrabă un fel de lasă-mă să te las, cam 

lenevior, fără tragere de inimă la carte, firește neavând 

însă nimic de-a face cu ideea de derbedeu, fiind mai de-

grabă un cumințel, era să zic un bleguț, dar mi-a fost 

teamă să nu utilizez un termen cam tare, care repede se 

va îndrăgosti de o anume Flora, recepționeră la un hotel. 

În acest cadru băiețandrul o cunoaște și, bineînțeles, va 

face o pasiune extraordinară pentru ea, ceea ce se pe-

trece întotdeauna: nu există valuri mai grandioase, fi-

rește unele ale unui fluviu de lavă, curgătoare tocmai fi-

indcă sunt la modul apocaliptic, decât cele ale primei iu-

biri. Adolescenții au înclinația să se îndrăgostească de 

femei mai răsărite ca vârstă și să se topească în brațele, 

care se vădesc ulterior a fi în esență de caracatiță, ale 

unei patimi cotropitoare. 

Cosmin va avea însă la nivelul formării sale un alt 

model, Vilia, o corespondentă a ceea ce a fost Madame 

De Warens pentru Jean-Jacques Rousseau. Ca de obicei, 

nici aici comparația nu are cu totul temei, pentru că di-

ferența de vârstă nu e chiar de treisprezece ani, precum 

aceea între celebrul filosof și scriitor de la Geneva și 
amanta-mentor a sa, ca să nu mai vorbim de un alt men-

tor spiritual feminin al unei alte ilustre personalități. Mă 

refer la Henri al- II-alea și marea sa călăuză-metresă, Di-

ane de Poitiers, care era cu douăzeci de ani mai bătrână 

decât fiul lui Francisc I. Mai e încă o deosebire. Protago-

nistul se va îndrăgosti nu din start, precum personalită-

țile la care m-am referit, de iubita-educatoare, sau de 

mama sub formă de iubită, ci într-un târziu și după ce s-

a consumat istovitoarea, sterila pasiune pentru Flora. 

Dacă Vilia va juca un rol formativ esențial, o importanță 

deosebită în configurarea eroului ca o puternică perso-

nalitate, el ajungând să fie atât un mare medic cât și spi-

rit iluminat, va avea și cea care este numită în roman 

Mama, fiind vorba de fapt de bunica maternă, părinții 

biologici fiind, ca și în alte scrieri ale autoarei, denumiți 

într-un mod oarecum bizar, mai mult, straniu, (probabil 

că aceasta deconspiră ceva de ordin biografic la Eliza 

Roha) cea care mi-a dat naștere, cel care “m-a ființat”. 

Blamul, exprimat cu multă finețe, așa încât e mai de-

grabă deductibil, cade în principal, de fapt aproape ex-

clusiv, asupra mamei biologice. Mama, ca să folosesc și 

eu apelativul utilizat arbitrar de protagonist, îl va pre-

găti pe Cosmin pentru a fi format spiritual de Maman, 

cum îi spunea J.J. Rousseau dnei de Warens. Mama este 

o femeie descrisă a fi de excepție, având o competență 

juridică superioară unor oameni cu studii în acest sens, 

deși ea nu le avea. Ea e harnică, altruistă, de o bunătate 

exemplară și îl pregătește,, ceea ce era firesc în ordinea 

unei bune intuiții artistice, spre întâlnirea cu Maman de 

aici.. 

La fel de săritori, la fel de bune exemple în viață pen-

tru Cosmin vor fi și o anume mătușă, Ecaterina, precum 

și soțul ei. Dispariția lor la un moment dat pe cât e de 

firească, pe atât e de trăită ca un dat ireparabil de către 

protagonist. Dacă toate aceste personaje sunt niște alcă-

tuiri umane exemplare, mai găsim încă unul la fel de ge-

neros, la fel de altruist și care la fel de bine se poate con-

stitui într-un model formativ. Este vorba de cel căruia 

Cosmin îi spune „tata” și care este de fapt un partener 

ulterior în viață al mamei biologice în raport cu cel care 

l-a “ ființat” pe protagonist. „Tata” împreună cu cea care 

i-a dat naștere medicului s-au stabilit în Canada. Cei doi 

vor avea două fiice, descrise a fi niște apariții decorative. 

Nu altfel este înfățișată în fond mama acestora, ca și a 

eroului de altfel . Fetele sunt considerate de către acesta 

până într-un târziu ai-fi surori de sânge. Tot într-un târ-

ziu, așa cum află că „tata” nu îi este tată, ia la cunoștință 

că pe ele le-a „ființat” cel căruia Cosmin îi va spune „tata” 
fiindu-i așadar surori vitrege. 

Trebuie să menționez că aici nu este vorba de o rena-

rare, fie și una analitică, a subiectului cărții, ci o prezen-

tare absolut trebuincioasă pentru a puncta specificul ro-

manului, implicit al originalității scrierii și, prin exten-

sie, a originalității prozatoarei privite în ansamblul ope-

rei sale epice. 

Cum am văzut, revenind la subiectul nostru, Cosmin 

are o serie întreagă de mentori, de moaște și mamoși 

spirituali, care îl vor pregăti spre o devenire a sa, pe o 

treaptă supremă în ordine mai întâi prioritar profesio-

nală și, într-un sfârșit, prioritar spirituală. Lor li se va 

adăuga un alt mentor, care poate va avea rolul cel mai 

important în acest sens, deși tocmai pe acesta protago-

nistul îl va privi cu o anume detașare: Profesorul. Cir-

cumstanțele în care se întâlnește acesta din urmă cu 

Cosmin dau dimensiunea de roman picaresc scrierii, 

Cosmin este, în felul său aparte și într-o accepție nobilă, 

un spirit rătăcitor, un voyeur, cam în felul personajelor 

lui Quevedo, ori ale lui Cervantes, sau, pe urmele lor, dar 

într-o modalitate de inimitabilă infiltrație franceză, ce-

lebrul Gil Blas al lui Lesage.  

Circumstanțele îl mână de colo-colo pe protagonist, 

ca pe un vânt polar sau saharian, de-a lungul planetei. 
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Specificul vântului, torid sau înghețător, se păstrează, 

așa cum se păstrează și specificul personalității eroului. 

Tata din Canada îl anunță pe cel care a devenit deja me-

dic, datorită felului cum l-a împins cu autoritate ma-

ternă și iubire femeiască Vilia să ajungă ca atare, că 

mama sa, (căci mamă este cea care îi este, iar nu cea pe 

care o numește protagonistul a fi așa ceva și, recunosc, 

mă aflu în imposibilitatea de a adopta terminologia doc-

torului cu care se află pe aceeași poziție aici creatoarea 

lui însăși), a decedat pe îndepărtatele meleaguri ale 

Alaskăi. 

Profesorul îl va face pe medic să devină, într-o moda-

litate cu desăvârșire aparte, un iluminat. La o iluminare 

cu desăvârșire spirituală va accede protagonistul dato-

rită altei „moașe” a sale, Maica Stareță, deși tocmai călu-

gărița este medic de profesie. 

Am încercat să conturez întreg cadrul acțiunii pentru 

a se putea înțelege tocmai specificul realizării artistice. 

Mama, mătușa Ecaterina, soțul acesteia, cea care i-a dat 

naștere, fetele ei, tatăl adoptiv, profesorul, călugărița, 

prima iubire a lui Cosmin, devenită ulterior soția aces-

tuia, Flora, Vilia, dar și alte personaje, Volodea, de pildă 

– la toate este punctată o singură trăsătură, într-o mani-

eră enunțiativă însă, sumar descriptivă, așadar toți cei 
enumerați aici nu au adâncimea trebuincioasă pentru a 

trăi ca făpturi în ficțiune, tot așa cum dialogurile, (lucru 

oarecum bizar, întrucât autoarea a debutat ca drama-

turg, eu însumi prefațându-i o substanțială piesă din 

etapa de acum a creației, Mireasma; un aspect lăudabil 

este acela că Eliza Roha respectă peste tot rigorile genu-

rilor în care s-a manifestat ca autoare, fie că e vorba de 

roman, proză scurtă, dramaturgie, poezie, literatură 

pentru copii), nu ajută la crearea unei impresii favora-

bile despre carte. Și mai puțin convingătoare sunt dizer-

tațiile filosofico-politice.  

Privind lucrurile dintr-un unghi adecvat însă, faptul 

că personajele nu conving în sensul balzacian al terme-

nului reprezintă, ceea ce e oarecum paradoxal, tocmai 

nota care dă particularitate, originalitate scrierii. Bunica 

maternă, sora ei, soțul acesteia din urmă, „tata” stabilit 

în Canada, călugărița, profesorul, toți funcționează pe 

postul Sfintei Vineri, ori al altor sfinți din abundenta ha-

giografie creștină, care îl călăuzesc pe protagonist, care 

este frate spiritual cu fata cea bună dintr-o celebră po-

veste a lui Creangă, în drumul său spre împlinire, ori, 

dacă e să ne referim la un alt spațiu spiritual, cu toții 

sunt pe postul Beatricei Portinari, al lui Virgilius, sau al 

Sfântului Petru, care îl însoțesc pe Dante, în celebra sa 

capodoperă, în drumul său spre Paradis. 

Cu mijloace aparținând aparent ale celui mai strict 

realism așadar, Eliza Roha creează un fermecător basm, 

firește unul pentru adulți, cum sunt și cele ale lui 

Creangă, de altfel. O comparație se poate face însă, 

foarte bine și cu Petre Ispirescu: Profesorul este un al-

ter-ego al protagonistului imposibilei de uitat nuvele, 

travestite în hainele poveștii, Tinerețe fără de bătrânețe 

și viață fără de moarte. Cea care i-a dat naștere lui Cos-

min este o zână plăpândă, o vietate parcă de pe altă pla-

netă, căreia, din pricina fineții sale filigranate, îi este no-

civă existența de pe Pământ parcă în genere, tocmai 

pentru că frăgezimea ei este sublimă până la insuporta-

bil, deși personajul îl găsim a fi ca atare conturat doar 

într-un spațiu arctic, atât de neprielnic prin însuși spe-

cificul său celui mai rezistent om. Să sesizăm aici în trea-

căt că eroina apare altfel decât dorește protagonistul, 

dar, pare-se, și creatoarea acestuia însăși. 

Tot așa se întâmplă lucrurile în ceea ce o privește pe 

Flora, demonizată pe nedrept prin prezentarea pe care 

i-o face mătușa Ecaterina, care aici nu se dovedește nici 

îngerească, dar nici comprehensivă. Deși în ceea ce o 

privește pe prima iubire a eroului, mătușa admite că era 
o mamă bună, totuși ea o definește pe tânără ca pe o fe-

meie interesată doar de ceea ce se află, la un partener 

sau altul al ei de viață, „în nădragi”. 

Oricât, bineînțeles, și Flora este conturată în treacăt, 

s-ar putea observa că e vorba aici de o femeie conserva-

toare, care nu vrea să-și părăsească locurile în care s-a 

născut și s-a format, tabieturile și cadrul ei familiar pen-

tru ca să se aventureze împreună cu atât de dornicul de 

preumblări pe unde nici nu te aștepți, (deși i s-a dat, tre-

buie să recunoaștem, un brânci ca să se formeze ca 

atare), peste mări și țări. În această înclinație a sa, Cos-

min seamănă cu marii poeți romantici: Victor Hugo, 

Chateaubriand, Byron, Shelley, ori, la noi, Bolintineanu 

sau Alecsandri. Revenind la Flora, întrucât dominanta ei 

lăuntrică e aceea pe care am consemnat-o, era absolut 

normal, pe cale de consecință, să fie interesată de un 

partener de viață care să fie prezent lângă ea, inclusiv 

de ceea ce se află „în nădragi” la acela. 

Dar să ne întoarcem la Profesor. Acesta e în căutarea 

vieții veșnice, dar nu pe calea unui pact cu diavolul, cale 

pentru care au optat Faust al lui Goethe, sau Adrian Le-

verkühn al lui Thomas Mann, ori pe aceea a găsirii unui 

fermecat tărâm binecuvântat al personajului lui Petre 

Ispirescu, ci printr-o soluție așa-zicând medicală. De 
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abia din acest moment miezul suculent al basmului în-

velit în coaja romanului realist capătă consistență și sa-

voare, așadar impresionantă forță artistică. 

Omul ar avea un anume corp eteric, (care nu pare a fi 

un echivalent al sufletului în acest cadru epic), care, re-

îndesat pe gură în trupul fizic al unui muribund, îl rea-

duce la viață. Totul este relatat cu atâta minuție realistă 

și pe un ton de deplină seriozitate, încât aproape că nici 

nu observi că, sub chipul sever al narațiunii de factură 

„obiectivă”, se află o feerică, veșnic senină și însenină-

toare poveste. Astfel își păstrează tinerețea până la un 

punct, iar, dincolo de acest punct, calea supraviețuirii 

cât mai îndelungate, fascinantul Profesor, care este nu 

mai puțin, dar într-o formă discretă și manifestări deloc 

acuzate ca atare și demonic. Însușindu-și lecția bătrânu-

lui, odiseea formării lui Cosmin aparent s-a încheiat. Așa 

cum Mama l-a pregătit pe un anume plan pe Cosmin 

pentru întâlnirea cu Vilia, moașa sa spirituală supremă, 

pe alt plan îl va pregăti în acest sens Profesorul.  

De-abia acum, după ce Vilia își va pune pecetea sa 

spirituală asupra protagonistului, Bildungsromanul se 

încheie. Ceea ce se întâmplă de aici înainte este și mai 

interesant. Medicul se va exercita ca un vraci de acută 

competență profesională, însă precum este și alt prota-
gonist, anume cel din romanul întitulat chiar ca atare, 

Vraciul, de Dolega-Mostowicz, după care s-a și făcut o 

excepțională ecranizare. El nu numai că reîndeasă în 

corpul fizic, în trupul cutăruia sau cutăruia, care era pe 

punctul de a părăsi existența terestră, corpul eteric, dar 

ajunge și să comunice cu corpul eteric al cuiva, care își 

părăsise trupul și se transformase, ca să înfrumusețăm 

lucrurile, în Zeul care îi dicta unui muritor, devenit as-

tfel scrib, să aștearnă pe hârtie ceea ce era produsul 

imaginației și experienței unui individ formal defunct. 

Cine este acel Zeu al cărui corp eteric are atât de răvăși-

toare acțiune vom vedea în cele ce urmează. 

Mă mulțumesc deocamdată doar să adaug că narați-

unea accede de acum înainte la o altă treaptă, superi-

oară, a densității sale artistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumina din intuneric (Ana Calin) 
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 Viața ca o pradă – autoficțiune și 
mitologie personală 
Ana Dobre 

 

(continuare din numa rul anterior) 

 

În această mantie sunt cuprinse mărturisirile lui Ma-

rin Preda: „Ne-am oprit o clipă pe strada pustie, ascul-

tând vuietul familiar al rotativei, pentru mine singurul 

vuiet din afară care suna ca un cântec al destinului: ceva 

începea și ceva se termina; gata, de-aici înainte soarta 

mea n-avea să se mai schimbe, n-aveam să mai ajung nici 

comandant de armate, cum visam adesea, nici mare om 

de stat, nici să cuceresc noi insule și să-i supun pe băști-

nași; istoria, acest fluviu care înainta spre necunoscut, și 

la al cărei capăt viu simțisem atâția ani că eram eu, 

aveau s-o facă alții, mie îmi rămânea doar acest teritoriu 

de cucerit și singurul cu care puteam s-o influențez: cu-

vântul scris. Nu era mult, dar nici puțin.” 

Descoperind limbajul, puterea magică a cuvântului, 

creatorul se inițiază în ezoteric, ia parte la Marile Mis-

tere. Fascinația cuvântului este mărturisită redundant 

de Marin Preda: „Singurul lucru care mă făcea să rămân 

mut de fascinație era cuvântul rostit de oameni”; „Am 

devenit scriitor, descoperind treptat forța lui magică, 

până ce, într-o zi, spre 17 ani, am încercat să-l fixez pe 

hârtie”. Magia cuvântului înseamnă și presupune reve-

lația – a vedea dincolo de ce se vede.  

Semnificațiile metaforei din titlu se prelungesc și în 

această relație misterioasă cu literatura. Nu doar viața 

este prada vânată, ci și literatura este „o pradă care nu 

cedează dacă nu știi de unde s-o apuci”.  

Confesându-se, Marin Preda decelează sensul vieții 

sale, dar, în același timp, confesiunea devine și conferă 

ea însăși un sens acestei vieți, vieții sale. În acest fel Vi-

ața ca o pradă este „cartea unui triumf”, este „cartea în 

care un scriitor ne povestește cum s-a creat pe el însuși 

pentru a cuceri și stăpâni Literatura”. 

Cel care rememorează, așa cum punctează Georges 

Gusdorf în Condițiile și limitele autobiografiei: „Omul 

care se încumetă să se povestească pe sine știe că pre-

zentul se deosebește de trecut și că nu se va mai repeta 

în viitor; a devenit sensibil la diferențe mai curând decât 

la asemănări; în reînnoirea permanentă, în incertitudi-

nea evenimentelor și a oamenilor, el crede că e un lucru 

util și valabil de a-și fixa propria imagine, sortită, altfel, 

dispariției, ca atâtea al-

tele în această lume.”, 

vede lucrurile într-o lu-

mină clarificatoare, vi-

ața nu mai este cea pe 

care a trăit-o, ci aceea pe 

care și-o amintește și 

cum și-o amintește 

pentru a o povesti. Nu neapărat mistificare, ci o con-

strucție de sine, o (re)clarificare a eului din perspectiva 

altui timp, care-i permite nu doar cunoașterea circum-

stanțelor, ci și înțelegerea acestora, urmată de dumiri-

rea lui. 

Viața ca o pradă, „carte privilegiată”, subliniază Al 

Călinescu, „una din rarele autobiografii din literatura 

noastră care răspunde la toate exigențele importante 

ale genului”, e o reconstituire a anilor de formare, a 

aventurii interioare, care-l conduce la descoperirea vo-

cației, dar și punctul de reper pentru spațiul epic ce in-

clude Moromeții, Delirul, Imposibila întoarcere, Convor-

biri cu Florin Mugur, sugerând chiar citirea ficțiunii în 

cheie autobiografică. 

Există la Marin Preda o adevărată vocație a căutării 

sinelui, vocație evidențiată de opera lui non ficțională: 

Imposibila întoarcere (1971, 1972), Convorbiri cu Marin 

Preda de Florin Mugur (1977, 1978), Creație și morală 

(1989), la care se adaugă mărturisirile, interviurile cu 

partea lor importantă de istorie literară și de mărturi-

sire de sine. 

Ce rol joacă memoria în constituirea acestei autofic-

țiuni?  

Memoria, spun psihologii, reprezintă capacitatea 

minții de a conserva și readuce în conștiință elemente, 

evenimente, experiențe din trecut. Produs a trei mo-

mente distincte – dobândire, reținere (în timpul căreia 

au loc schimbări în urmele de memorie, mai mult sau 

mai puțin substanțiale, neidentificabile în mod direct), 

recuperare, memoria este depozitul fiecăruia, sursa pri-

mară a amintirii, a constituirii vieții interioare pe care 

se construiește personalitatea. Omul deține, așadar, în 

folosință proprie un patrimoniu de cunoștințe, de amin-

tiri care, prin stimuli exteriori sau interiori, pot fi 

Ana Dobre 
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readuse în conștiință și trăite/retrăite, povestite în 

funcție de structura psiho-cognitivă și emotiv-empatică 

a fiecăruia. Oricare ar fi tipul de memorie – activă, selec-

tivă, contextuală, mijlocită, organizată logic și sistema-

tic, implicită sau explicită, voluntară sau involuntară, ro-

lul și scopul ei rămân același: ordonarea prin sens și 

semnificație a evenimentelor, descoperirea destinului 

în mozaicul întâmplărilor vieții, a unei logici ontologice 

în ceea ce, la suprafața vieții, ca-n metafora desenului din 

covor a lui Henry James, apare ca ilogic, absurd, lipsit de 

sens.  

În planul subiectivității, memoria este trăită ca amin-

tire. Amintirea presupune o detașare nu doar de timpul 

amintirii, ci de sine însuși, o contemplare a propriei 

existențe ca și când n-ar fi viața-mi, ca și când n-aș fi fost, 

iar evenimentele ar fi repovestite de o străină gură... Cel 

care rememorează este, totodată, regizorul și actorul 

propriilor amintiri constituite în autoficțiune. Rememo-

răm, pentru a povesti ceea ce are un sens, ceea ce relevă 

un sens sau pentru a afla, pentru a descoperi un sens. 

De aceea, poate, solicitat de Aniela Jaffé, C.G. Jung re-

fuza rememorarea: „...nu mă simt în stare să mă plasez 

atât de mult în afara mea însumi, încât să-mi pot privi 

destinul într-un mod cu adevărat obiectiv. Aș comite 
greșeala autobiografică de a ticlui o iluzie despre cum ar 

fi trebuit să stea lucrurile sau de a scrie o apologie pro 

vita sua. La urma urmei, omul este un eveniment care 

nu se judecă singur, ci cade pradă mai degrabă judecății 

altora”. Amintirile, rememorările eului în ecuație cu ale 

celorlalți. Viziune cu plus viziune din afară.  

Credibilitatea autorului trebuie să primeze, având în 

vedere imperativul sincerității față de sine ca punct de 

plecare al autenticității scriiturii. Viața indeterminată 

sufletește, ca succesiune ilogică, aparent, de evenimente 

ale vieții, capătă determinare reală în cadrul creației, 

într-o succesiune logică, în mod esențial, care poate lua 

forma ficțiunii, nonficțiunii, autoficțiunii. Evenimentul 

trăit direct își revelează semnificațiile prin rememora-

rea care oferă un dublu punct de vedere – al copilu-

lui/tânărului și al maturului: „Când eram copil”, mărtu-

risește C.G. Jung, „toate mi se întâmplau similar cu ceea 

ce am văzut ulterior la indigenii din Africa: mai întâi ac-

ționau și habar nu aveau ce fac. Abia mai târziu se gân-

deau la ce au făcut”. Realitatea eului se insinuează. Ade-

vărul intuit în adolescență are valoarea unei revelații 

aurorale, anume că el era realitatea a două persoane 

diferite, nu în sensul unei schizofrenii, ci al descoperirii 

ipostazelor, fețelor eului în spectacolul propriei vieți. 

În jurul acestei căutări, dublu orientată în exterior și 

în interior, se relevă semnificațiile ontologice ale meta-

forei din titlul operei lui Marin Preda – viața ca o pradă. 

La Marin Preda, dialogul autorului cu sine, cu perso-

najele-avatar este permanent. Ficțiunea și nonficțiunea 

par mereu domenii care se întrepătrund, complemen-

tare, uneori, suprapuse, până la totala identitate și coin-

cidență, alteori, menite a-i lumina, din diverse unghiuri 

și în momente diferite ale timpului, personalitatea. În 

complexul determinism al vieții, ar trebui inclus și de-

terminismul creației pentru a-i releva și revela comple-

xul raport care-l unește, până la identificarea totală, pe 

autor cu opera sa pe cale de a se constitui și pe Marin 

Preda cel obsedat de tema povestitorului.  

Marin Preda este personajul din propria viață și din 

opera sa, personajul în căutarea unui autor care să-i na-

reze povestea. Când s-au regăsit, au creat această trini-

tate: Autor-Narator-Personaj. Viața a devenit autoficți-

une, adică o mitologie personală. 

 

Eseu inclus în cartea în curs de apariție,  Un secol cu 

Marin Preda de Ana Dobre 
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Invitat – Scriitorul David Kimel 
Corina Diana Haiduc 

 

(continuare din numărul anterior) 

 

CH: În 1972 ați lăsat în urmă țara natală, rude și pri-

eteni. Au trecut de atunci mulți ani. Ați mai păstrat legă-

tura cu ei grație mijloacelor moderne de comunicare de 

azi? Ați mai vizitat România? Dar copiii și nepoții? 

DK: Am plecat din țară cu condiția de a renunța la ce-

tățenia română și la dreptul de a vizita pe cei rămași. 

Chiar și numai corespondența cu ei le-ar fi periclitat si-

tuația. Soția mea a mers de mai multe ori cu copiii în vi-

zită la părinți. Mai târziu majoritatea fraților și surorilor 

noastre au venit în Occident. Eu am vizitat România 

după 1988 cu ocazia unor excursii turistice. Copiii mei 

au vizitat România mai recent și au fost impresionați de 

frumusețile țării și ospitalitatea oamenilor. 

CH: Cred că ați creat și păstrat un „colț românesc” în 

casa dumneavoastră. Este adevărat? 

DK: În casa mea totul este românesc: limba, tradiți-

ile, mâncarea și prietenii noștri. 47 de ani trăiți în Ca-

nada nu au reușit să șteargă cu buretele obiceiurile de 

acasă. Cât privește colțul românesc, acesta este prezent 

pretutindeni de la ștergare, broderii, înregistrări muzi-

cale, bibelouri și cărți, ca să nu amintim de emisiunile 

din țară de la televizor. 

CH: Așa cum v-am cunoscut eu din timpul întâlnirilor 

Cenaclului Mihai Eminescu, sunteți modest, calm, organi-

zat, calculat, chiar sobru uneori. Creația dumneavoastră 

este unică. Atunci când vă citesc, mi se pare că vă aud și 

vocea rostind grav, egal și profund cuvintele, silabele. 

Cum se petrece atunci când scrieți? Vă așterneți la masa 

de lucru ore în șir sau...? 

DK: Ce întrebare delicată! Scrisul este un proces. De 

câte ori mă așezam la planșeta de desen ca să încep un 

proiect nou, aveam în față o coală albă de hârtie pe care 

trebuia s-o umplu cu linii, simboluri și date. Până să trag 

prima linie, de multe ori aveam nevoie de timp ca să de-

cid, unde și cum să transpun pe hârtie imaginea din min-

tea mea. Același proces este prezent și în scris. Noaptea 

dorm puțin, mintea îmi e frământată de imagini, per-

soane și discuții închipuite din care selecționez care din 

ele vor deveni subiectul scrierii din ziua următoare. 
Scriu încet. De multe ori am nevoie să recitesc pasaje din 

multe cărți, pentru că memoria nu mai funcționează ca 

în trecut și, fără o docu-

mentare solidă, ceea ce 

scriu rămâne fără va-

loare. 

CH: Povestiți-ne câte 

ceva despre „Anișoara”, 

un cumul de emoții de 

la început până la sfâr-

șit, după părerea mea 

de cititor. Cum a apă-

rut ideea în mintea 

dumneavoastră? Cât timp a durat până ați finalizat? 

Când și unde a avut loc lansarea? Care a fost reacția citi-

torilor? 

DK: Povestea Anișoarei este o ficțiune. Ceea ce nu e 

ficțiune este viața din acele timpuri, problemele și felul 

în care unele personaje acționau pentru a-și atinge sco-

purile. Știu aceste lucruri pentru că parte din ele le-am 

trăit. Este adevărat că unele persoane reale mi-au servit 

ca model în povestire și acest lucru mi-a fost de mare 

folos. Când am început să scriu Anișoara, credeam că po-

vestea va fi mult mai stufoasă cu locuri și acțiuni care 

până la urmă nu le-am mai scris pentru că nu le-am găsit 

necesare. Anișoara și Rozica au finalul subînțeles; știu 

că mulți cititori ar fi vrut să afle ce s-a întâmplat după, 

dar am gândit că e mai bine să las cititorul să decidă 

sfârșitul. Fiecare nuvelă în sine a fost scrisă de-a lungul 

mai multor săptămâni. Cartea a ieșit din tipar în luna ia-

nuarie a acestui an și, din cauza interdicțiilor legate de 

pandemie, cartea a fost prezentată cititorilor pe Zoom 

participanților la Cenaclul Mihail Eminescu de la Mon-

treal. 

CH: Cartea de poeme „Flori de toamnă” este o culegere 

veselă sau tristă? Nostalgică după titlu sau plină de înțe-

lepciune? Poate ușor romantică? 

DK: „Flori de toamnă” este o culegere de poeme care 

au luat ființă în anii din urmă, deci în toamna vieții mele. 

Majoritatea poemelor din această carte sunt creații po-

etice de dragoste târzie, ale unui om matur care-și re-

varsă iubirea în familie, soție, copii și nepoți, care vor-

bește de visuri și idile nerealizate decât în mintea auto-

rului, care-și compară zilele cu frunzele căzute toamna 

la pământ și care este îngrijorat de viitor. Cartea se află 

acum în procesul de finalizare și sper ca înainte de 

Corina Diana Haiduc 
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sfârșitul anului să apară la editura Maple Red din To-

ronto și librăria Eminescu din București. 

CH: Ce ați mai dori să adăugați? 

DK: Da, vreau să adaug un lucru foarte important: 

mulți dintre noi și eu cunosc mulți dintre aceștia, ne-am 

început carierele literare după pensionare, nu ca un 

„hobby”, ci pentru că nu am avut timp să facem artă con-

comitent cu obligația sarcinilor care ne asigura exis-

tența zilnică. Majoritatea celor dintre noi ne-am împlinit 

menirea, am muncit cu râvnă, ne-am crescut copiii, ne 

bucurăm de prezenta nepoților din jur și primim bine-

voitori ultimele raze ale soarelui de toamnă. Dar am 

vrea să lăsăm în urma noastră ceva mai statornic, ceva 

mai important decât o viață trecătoare, ceva izvorât din 

mintea și inimile noastre care ar putea folosi celor care 

vin după noi și să le arate cum și în ce fel am trăit în acest 

secol. Creațiile noastre sunt personale, oglindesc fapte 

și simțiri reale și fiecare din ele poartă sigiliul paginilor 

de istorie care, sunt convins, vor anula multe din min-

ciunile afirmate drept adevăr în ultimele decenii. 

CH: Ce alte proiecte de viitor pe plan literar aveți? 

DK: Lucrez la o nuvelă istorică „Tudor Avădanei și 

Regina” cu acțiune legată de timpul primului război 

mondial. Această nuvelă se va întregi într-un nou volum 
cu nuvela „Modelare” din care câteva capitole au fost 

prezentate în revista „Repere Literare”. Și dacă pe fun-

dul candelei mele va să rămână câteva picături de ulei, 

aș dori să mai scriu o altă nuvelă istorică „Secretul casei 

de la lac”. 

CH: Ce sfat ați avea pentru tânăra generație de aspi-

ranți ai condeiului? 

DK: În legătură cu ultima dumneavoastră întrebare 

nu știu în ce măsură sunt omul potrivit să dau sfaturi 

celor tineri pentru că în final se vor găsi căi unice pentru 

fiecare om. Numai trăind în turmă, individualitatea dis-

pare și toți merg într-o singură direcție, ori fac același 

lucru copiind modele altora. Nu există nicio distincție 

pentru cei care renunță la propria individualitate și ac-

ceptă intrarea oarbă în cursa călduță a turmei. În viață, 

ca și în scris, trebuie să încercăm să fim originali și acest 

lucru nu vine ușor. Mulți plătesc un preț tragic pentru 

acest lucru, dar fără originalitate, omul rămâne neîn-

semnat. A fi original nu înseamnă să ieși în stradă și să 

țipi obscenități, nu înseamnă să ai o colecție de tatuaje 

pe întregul corp și nici să porți tichie de mărgăritar. Pen-

tru a fi original, trebuie să mesteci bine în minte proble-

mele din jur înainte de a deschide gura și când vorbești 

ori scrii, trebuie s-o faci cu umilință și înțelegere că nu 

fiecare va fi de acord cu ceea ce spui ori faci. Ceea ce ve-

dem că se întâmplă astăzi, suntem asaltați de o mână de 

filozofi și experți cu teoriile lor de sfârșit al lumii, ori alte 

cauze, care vor să ne mâne ca pe o turmă în țarcul pre-

gătit dinainte pentru noi. Mulți îi vor crede și îi vor îm-

pinge din spate pe ceilalți să meargă cu ei. Cei ce se vor 

da la o parte vor fi abuzați în fel și chip. Aici, în această 

confruntare, se nasc eroii și strălucește originalitatea 

celui care-și asumă riscul să se opună curentului. Eu am 

ajuns târziu, la maturitate, să înțeleg asta și de aceea am 

vrut s-o fac cunoscută celor mai tineri decât mine. 

CH: Vă mulțumesc, Dle David Kimel pentru timpul 

acordat. Ați dat șansa cititorilor de a afla mai multe des-

pre cel din culisele scrisului și de a primi sfaturi de mare 

valoare, inspirate din propria experiență literară. Vă do-

resc sănătate și inspirație. 

DK: Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a răs-

punde acestui interviu. Vă doresc să aveți multe reali-

zări literare și izbândă în ceea ce întreprindeți. În înche-

iere aș dori să mai adaug că socotesc că viața a fost în-

găduitoare cu noi, am bâjbâit pe drumurile vieții fără să 

știm unde mergem și cum ne vom descurca, dar realita-

tea a întrecut cu mult cele mai îndrăznețe visuri de vii-

tor avute și pentru toate acestea aduc mulțumiri Crea-
torului! 
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Impresii din Turcia 
Dorina Morariu  

(continuare din numărul anterior) 

 

Există o legendă care povestește că a fost odată un 

rege ce stăpânea Korycos care a avut o fată foarte fru-

moasă. Când fata s-a născut, ursitoarele au venit să-i 

prezică viitorul. Una dintre ele i-a prezis că atunci când 

va fi de 18 ani ea o va mușca de un șarpe și va muri. Ca 

se evite posibilitatea asta, regele a construit castelul de 

pe insulă, unde nu erau șerpi și obligat-o pe fată să tră-

iască acolo, în permanență strict păzită. Când a împlinit 

18 ani, ea a primit cadou un coș cu struguri, pe fundul 

căruia era ascuns un șarpe. Acesta a mușcat-o pe prin-

țesă, astfel prezicerea s-a împlinit. Se pare că legenda a 

dat numele acestei fortărețe de pe insulă - Castelul Feci-

oarei. 

Câțiva kilometri distanță, pe o potecă printre ruine 

antice, care continuă printre tufe și pietre calcaroase, 

unde se zicea că se găsește cel mai bun șofran din lume, 

se ajunge la CENNET ve CEHENEM care înseamnă Peș-

tera Raiului și Peștera Iadului. De fapt, sunt trei peșteri 

una lângă alta. Una este adâncă și periculoasă, Peștera 

Iadului, despre care legenda spune că aici s-a născut Ta-

ifun, un șarpe uriaș, una din cele mai înfricoșătoare cre-

aturi din mitologia greacă. Următoarea peșteră are sta-

lactite și stalagmite minunate, unde se crede că se vin-

decă bolile respiratorii. A treia, nu era prea lungă, dar 

adâncă de vreo 40 de metri. În timpul persecuției creș-

tinilor, secolul 5 e.n., aceștia au construit o biserică  as-

cunsă aici cu speranța că nu va fi observată de autorități. 

Din biserică încă se puteau vedea pereții și partea unde 

a fost altarul. Aceasta este Peștera Raiului. 

Un loc fermecător așezat de jur împrejurul unui golf 

cochet, cu restaurante în aer liber, elegante, pline de cu-

loare și a căror terase coborau până la apă, a fost Narli-

kuiu. În apa transparentă și curată a golfului, culcate pe 

fundul apei, se zăreau coloane și capiteluri antice. O clă-

dire mică și urâtă, acolo unde se termină golful, ascun-

dea înăuntrul ei o frumoasă baie romană bine păstrată, 

numită Fântâna Tinereții Fără Bătrânețe. Era atunci cre-

dința, că persoanele care fac baie aici vor dobândi tine-

rețe veșnică. Aici era de fapt, un bazin în care intrau pro-

babil comod 20 de persoane, fundul acestuia fiind aco-

perit cu un mozaic ce reprezenta pe cele trei grații, înca-

drate într-un chenar cu ornamente geometrice. Se zice 

că fântâna era 

folosită abso-

lut numai de 

bărbații celiba-

tari. 

De la Narli-

kuiu am urcat 

pe un deal spre 

Kanli Divane 

numele căruia 

însemna Ora-

șul Blestemat. Era o zi foarte caldă și nu aveam apă la 

noi ca să ne răcorim. Mi se făcuse rău de cald, dar a ur-

mat o parte de drum mărginită de copaci, a căror umbră 

ne-a apărat de fierbințeala soarelui. Când am ajuns sus, 

un turn marca intrarea în localitate. Eram iarăși însetată 

și încinsă. Scăparea a venit de la un militar turc ce păzea 

intrarea în localitate și care văzându-mă în ce stare 

eram, amabil ne-a adus la amândoi de băut apă rece de 

fântână. Ne-am revenit imediat și am început vizitarea 

vechiului oraș. Mare parte din el, construită în epoca bizantină 

era ruinat. Numai dintre clădirile armenilor se mai putea 

vedea ceva. Ocupat de armeni creștini, care au construit 

o bazilică mare și frumoasă. Regele și-a construit rezi-

dența, un palat enorm pentru vremea respectivă, chiar 

pe marginea unei imense gropi unde erau ținute ani-

male sălbatice. Groapa era folosită pentru criminali, 

care erau aruncați din palat direct în groapa cu anima-

lele înfometate. De aceea orașul a luat denumirea de 

Orașul Blestemat. 

Cel mai de vest punct unde am ajuns în călătoriile 

noastre de sfârșit de săptămână a fost orașul Silifke, 

punct important atât pentru turiști cât și pentru local-

nici, fiind din cele mai vechi timpuri un nod al mijloace-

lor de transport din sudul Turciei spre multe direcții din 

țară. Orașul are un port de unde pleacă feribotul ce tran-

sportă călătorii spre Cipru, port ale cărei intrări erau pă-

zite de o frumoasă sirenă de bronz. O stație mare de au-

tobuze cu multe linii este punctul de plecare spre dife-

rite colțuri ale țării. În mijlocul orașului, un templu a lui 

Zeus ține locul unei piețe centrale, templu care a avut 

112 coloane corintice înalte de 10 metri, dintre care nu-

mai o singură coloană mai stă în picioare, una pe care o 

barză își are cuibul an după an. Trist, pentru că atunci 

când am trecut noi pe acolo mai erau în picioare două 
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coloane. Un istoric din secolul 5 e.n. a povestit că odată 

niște lăcuste au infestat ogoarele din acea regiune, re-

coltele fiind aproape distruse de ele. Atunci Zeus a tri-

mis aici un stol mare de păsări care se alimentau cu lă-

custe. Astfel, restul recoltei a fost salvat, iar populația, 

ca mulțumire, a construit Templul lui Zeus. Orașul Si-

lifke a fost fondat de generalul lui Alexandru cel Mare, 

Selecus, care a condus Anatolia și Siria, după moartea 

comandantului său. Orașul a fost, după moda vremii, 

construit din două părți, cea de jos, ce urmărea malul 

unui râu navigabil în acea vreme și care era partea co-

mercială a orașului, cu multe magazine și magazii și par-

tea de sus, care era așezată pe un deal, unde în timpul 

bizantinilor a fost construită o fortăreață în stil bizan-

tino-armean, cu ziduri solide, multe turnuri și înconju-

rată de șanțuri duble de apărare. Interiorul fortăreței 

este însă ruinat. 

Din Silifke, am luat un taxi care ne-a dus sus la munte, 

printr-o pădure de pini, ruine antice împrăștiate peste 

tot și un canion impresionant până la localitatea Uzun-

ceaburgi, așezată la altitudine de 1200 metri cu, la o 

poartă triumfală, numită Poarta Nouă, care îmbie turis-

tul să intre. De aici taxiul s-a întors, iar noi intrând, ne-

am trezit în fața unui alt templu a lui Zeus, mai bine păs-
trat decât cel din Silifke, având multe coloane încă în pi-

cioare. Trecând pe lângă sarcofage romane am ajuns la 

Poarta Veche prin care am trecut spre orașul grecesc. 

Aici, rămase încă în picioare sunt două turnuri de apă-

rare, uriașe, construite în jurul anului 1000 î.e.n., și re-

novate în secolul 3. A fost ca un miracol pentru noi să 

vedem aceste turnuri care de 3000 de ani au învins vre-

mea și care erau construite din blocuri mari de piatră 

tăiate cu asemenea precizie că stăteau la locul lor de 

atâta timp fără să fie ținute împreună cu nici un fel de 

mortar, iar colțurile turnurilor stăteau încă la 90 grade. 

În apropiere era un teatru construit cam în aceeași pe-

rioadă cu turnurile. 

Ne-am îndreptat apoi spre urbe, loc cu case fru-

moase, fiecare destul de înalte și unde am întâlnit un 

profesor la școala din localitate, care ne-a dat informații 

despre loc. Zicea că orașul nu are nici o sursă de apă, iar 

clima este secetoasă vara și cu multe ploi iarna. Inventi-

vitatea oamenilor locului a rezolvat problema apei, fie-

care construindu-și casa deasupra unei cisterne, care 

iarna se umplea cu apa ploilor sau zăpezilor și care ține 

rece și proaspătă tot restul anului. 

Coborând din oraș am trecut pe lângă niște mausolee 

cu sarcofage și lei sculptați așezați pe ele. Alături de ele, 

profesorul ne-a atras atenția asupra unor bazine cio-

plite în roca pietroasă existentă, explicându-ne că de 

fapt aceea este o instalație pentru stors must. În primul 

bazin se puneau strugurii, care apoi erau călcați de oa-

meni cu picioarele, de acolo sucul era condus printr-un 

jgheab spre alt bazin unde se strângea mustul. Jgheabul 

și bazinul al doilea erau parțial acoperite cu lespezi de 

piatră. 

Până în ziua de azi eu consider că vacanța petrecută 

în Turcia este cea mai frumoasă și interesantă pe care 

am avut-o. Mă întrebam de ce, care era motivul că totul 

mă entuziasma așa de mult. Apoi am realizat că istoria 

acestei țări așa de bogată și complexă, începând cu mi-

leniul 6 î.e.n., trecând prin atâtea civilizații ca cea elenis-

tică, romană, bizantină, armeană și otomană face ca tim-

pul petrecut acolo să fie extrem de educativ, interesant 

și variat și să-mi fi stârnit curiozitatea.  
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Convorbire cu   
Sorin Crețu ( SORiaN )  
artist plastic 
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RV:  În stilul și tehnica lucrărilor tale probabil te 

inspiră anumiți artiști. Fiecare artist are idolii săi în arta 

pe care o reflectă în lucrările sale. Alții preferă un stil 

propriu, inconfundabil, deloc influențat de alte stiluri. 

Performanțe proprii și inconfundabile. 

SC: Arta, orica t de originali am fi, chiar s i î n 

momentul ca nd devine unica , este s i ra ma ne subiect al 

parcursului nostru artistic, al educat iei, al influent elor. 

Alt ii au creat î naintea noastra , umbla m î n urma pas ilor 

marilor maes tri care au definit ce î nseamna  a crea s i au 

deschis drumurile. 

Unicitatea provine dintr-un act de revelat ie î n care ne 

nas tem din nou pentru ca  devenim î n cea mai î nalta  

ma sura  noi î ns ine. Dar suntem tot ceea ce am tra it s i 

ga ndit, fa ra  î ndoiala . Iubesc arta lui Da Vinci, S coala 

Flamanda , Dali, Escher, S coala Vieneza  de Realism 

Fantastic, am o apreciere profunda  pentru convingerea 

cu care au manifestat spiritul lor, cu care au inovat, 

curajul s i puterea cu care au creat. Ca nd creez, ideile s i 

tra irile sunt ale mele, fac parte din ca la toria pe care o fac 

s i din descoperirea de sine. Arta mea este propria mea 

voce. Marii maes tri î mi t in companie, muza mea ma  

inspira . I mi place sa  cred ca  stilul de arta  pe care î l 

practic se individualizeaza  prin originalitatea lui. 

Tablourile mele sunt diferite î ntre ele, dar substant a lor 

ra ma ne ancorata  î n acelas i flux de idei s i de viziuni, î n 

aceleas i ca uta ri, rega siri, care î i dau identitate. Daca  

stilul meu este inconfundabil, cei care privesc arta mea 

sunt cei mai î n ma sura  sa  o recunoasca . 

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

segment anume de iubitori de artă cărora ai reușit să le 

atragi  atenția. Cum se vând lucrările tale? 

SC: Parte din a fi î mplinit î n arta , ala turi de a tra i 

miracolul creat iei, este de a fi recunoscut. Aprecierea 

artei t ine de recunoas terea ei, î n ma sura î n care cei care 

o apreciaza  se pot recunoas te î n ea s i pot capta s i adopta 
î nt elesurile pe care le transmit prin tablourile mele s i 

poves tile lor. Ceea 

ce suntem purta m 

cu noi, ce ga ndim, 

ce simt im 

manifesta m, vocea 

pe care o î nt elegem 

este vocea pe care o asculta m. Daca  acea voce vorbes te 

despre frumos, libertate, iubire, pasiune, adeva r, atunci 

le vom ca uta, pentru a le tra i s i retra i. Arta mea este o 

invitat ie la a face parte din aceasta  ca la torie s i a 

descoperi sensul î n care ne putem apropia de aceste 

elemente esent iale pentru î mplinirea viet ilor noastre. 

Ca nd viziunile pe care le î ntruchipez prin tablourile 

mele s i î nt elesurile lor ajung la cei care le privesc s i sunt 

primite î n propria lor ca utare s i tra ire, consider ca  arta 

mea este recunoscuta . Arta s i recunoas terea ei au o 

puternica  dimensiune spirituala , mai mult deca t cea 

comerciala , ata ta timp ca t credem î ntr-o dimensiune 

spirituala . De asemenea, nivelul de detaliu, de studiu, 

ala turi de imaginat ia, pasiunea, originalitatea cu care 

realizez tablourile mele sunt aspecte importante s i 

pentru sfera evaluativa . Cu toate ca  tablourile mele sau 

reproduceri ale lor au ajuns î n multe case s i sunt 

bucuros ca nd una din creat iile mele î s i ga ses te un nou 

ca min, nu cred ca  aprecierea artei s-ar reduce la 

echivalent a dintre recunoas terea ei s i va nzarea de 

tablouri. Aspectul comercial î n arta  nu duce î n mod 

necesar la cres terea s i valorizarea ei. Ata t piat a artei, ca t 

s i cultura aprecierii s i comercializa rii artei î n Quebec 

sunt de considerat î n aceasta  privint a . Am credint a ca  

drumul pe care î l facem s i ce realiza m tinde î n cele din 

urma  sa  ne semene. Parcursul artistic canadian mi-a 

oferit î n acest sens multe satisfact ii. 

RV: Încercând să-ți înțeleg arta și ce reprezintă 

aceasta pentru artistul Sorin Crețu, sunt convinsă că 

aduci un aport sensibil, emoțional considerabil în 

lucrările tale, ca fiecare artist veritabil. La ce apelezi în 

momentul în care șevaletul (masa de lucru), te cheamă la 

amintiri, impresii, anumite trăiri? 

SC: I ntr-adeva r, pun tot ce sunt î n ceea ce creez, ma  
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reprezinta . Fii, î n orice fel î n care a fi î nseamna  a fi tu 

î nsut i! A crea, pentru mine, este a tra i, a tra i treaz, a tra i 

cu putere, a iubi cu putere, a fi cu putere. A crea este nu 

doar a fi ancorat î n autenticitatea existent ei, dar a simt i 

ca  sunt î n acea curgere î n care, fiind eu î nsumi, este 

destul ca sa  fiu conectat cu universul, ca sa  va d cu ochii 

larg deschis i frumosul s i ceea ce iubesc sa  se realizeze. 

Astfel, arta este pentru mine este o expresie a liberta t ii 

s i iubirii. Arta umple aerul dina untrul meu cu ele, iar 

acest aer î l respir. Spiritul este ceea ce da  fiint a , deci ceea 

ce alegem sa  respira m este ceea ce defines te daca  ceea 

ce tra im este viat a pe care ne-am dorit-o. I n acest fel, 

sunt multe tablouri care s-au na scut î n ga nd, care au 

prins forma  mai î nta i î na untrul meu. Este un moment 

greu de descris ca nd simt ca  un tablou se nas te, î l va d 

deja î n fat a ochilor î nainte de a-l î ncepe. Sunt altele 

spontane, ca o chemare la joc, la a descoperi ce se afla  

sub va lul unei viziuni. I n toate, este importanta  pentru 

mine fort a elabora rii s i a detaliului, la fel de mult ca s i 

imaginat ia s i relatarea aproape automatica  a unor 

mesaje interioare. Este un proces de concentrare a 

atent iei, de ascultare, de rafinare î n care ceea ce s-a 

na scut prinde viat a  î n toata  ma sura î n care poate tra i. 

Ca nd aceasta se î nta mpla , atunci ceea ce am creat este 
terminat. Atunci doar, am spus tot ceea ce vocea din 

mine a vorbit. Cred ca  secretul este î n a nu fort a nimic, 

nu cred ca  a crea este un exercit iu de manipulare a unor 

imagini sau concepte pentru a cultiva inspirat ia, ci mai 

cura nd opusul. Muza nu poate fi fort ata , trebuie sa -i faci 

curte. I n aceasta  deschidere, creez. Sunt viziuni s i 

imagini care se apropie de mine, care nu au nevoie de 

procesare î n prima  instant a , ci de curiozitatea de le 

vedea s i a le primi. Este mai mult ca un fel de 

î mbra t is are. Cu ca t apa î nvolburata  a ga ndurilor se 

domoles te, cu ata t ceea ce simt s i ce imaginez devine 

mai clar, se ada nces te î n definit ie, î n sens, î n intensitate. 

Arta mea urmeaza  din acest proces de deschidere s i 

descoperire de sine. 

RV: Care consideri că este impactul semnificației 

lucrărilor tale – această tehnică imaginativă, să zicem, 

despre care am dori să ne spui câte ceva - pentru iubitorii 

de artă cărora te-ai adresat? 

SC: Creat iile mele aduc suprarealismul, viziunile 

mele s i filosofia î mpreuna , deschiza nd interogat ii s i 

dezva luind printr-o imaginat ie libera  î nt elesuri care ne 

ating pe tot i î ntr-un mod personal, î n ca utarea liberta t ii, 

frumuset ii, iubirii, dorindu-ne sa  fim conectat i unii cu 

ceilalt i, î n comuniune cu universul care ne-a dat fiint a . 

Ne dorim sa  ne î nt elegem alegerile, sa  ne descifra m 

visele, sa  fim va zut i, vocea noastra  sa  cada  î n urechi care 

o asculta , cons tiint a noastra  sa  se ilumineze, ga ndul sa  

fie clar s i inima î mplinita . Poves tile pe care le spun prin 

tablourile mele sunt poves tile care ca nd ta cem, ra suna  

î n noi tot i, iar ca nd vorbim, ne fac sa  ne simt im 

apart ina nd aceluias i univers, î n toate diferent ele 

noastre. A fost o pla cere ca nd oameni necunoscut i, care 

nu s tiau ca  sunt artistul sau cum se numesc tablourile 

mele, s-au oprit î n fat a unora dintre ele s i mi-au 

î mpa rta s it cum le vorbesc, spuna ndu-mi ca  s tiu acea 

poveste, recunosca nd î n ele ceva din propriile lor 

ca uta ri, î nt elesuri, lupte, iubiri. 

RV: Cum crezi că este apreciat demersul tău artistic? 

SC: Pentru mine, libertatea de a fi eu î nsumi, de a crea 

ceea ce simt prin arta mea s i de a ma  conecta cu cei care 

iubesc arta ra ma n centrale. Ca nd acestea ga sesc pe cei 

care le apreciaza , pictura mea devine parte din viat a lor. 

Este vorba de cei care apreciaza  mis carea s i 

manifestarea ideilor, care sunt provocat i de noi 

î nt elesuri, de explorarea spiritului, de felul î n care 

cons tiint a se manifesta , de originalitatea unor viziuni 

care au devenit forma  s i culoare. Puterea imaginat iei 

capa ta  amploare prin stilul suprarealist. Explorarea 
figurativa  a ideilor s i simbolurilor face ca î nt elesul 

poves tii pe care o spun sa  fie transmisibil celor care 

asculta  la arta mea. Este, î ntr-o anumita  ma sura , ca s i 

cum ai asculta o piesa  de muzica . Toate sunt o parte din 

demersul meu artistic. 

RV: Îți amintești un moment special din cariera ta de 

artist sau din momentul în care ai început să realizezi că 

ceea ce creezi are un impact remarcabil asupra 

iubitorului de artă? 

SC: Rememorez cu pla cere doua  momente speciale î n 

cariera mea de arta . Unul este legat de prima mea 

expozit ie personala  la un muzeu, vorbesc aici de 

Expozit ia „Consciousness Evolution”, care a avut loc la 

Muzeul de Arta  Beaulne î n Coaticook, Que bec (ianuarie 

– martie 2017). Un alt moment semnificativ a fost 

Expozit ia „Visionary Alchemy” (aprilie-mai 2017), 

organizata  de Society for Art of Imagination, la Galeria 

One Art Space in NY, Tribeca, USA. 

Sunt doua  evenimente care au avut un impact 

important ata t asupra celor care î mi apreciaza  arta, ca t 

s i asupra modului meu de a î mi dezvolta activitatea 

artistica . 

RV: Planuri de viitor în condițiile actuale pentru 

promovarea artei tale aici la Montreal și pretutindeni? 
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SC : Planurile de viitor curg din ceea ce fac î n prezent. 

O data  cu relaxarea restrict iilor datorate pandemiei, am 

avut mai multe proiecte care s-au fructificat. As  

ment iona aici ca teva expozit ii la care am participat î n 

2022: 

Expozit ia „Portals” organizata  de Society for Art of 

Imagination (ianuarie – martie 2022) 

AIM Valentine’s Art Show (februarie 2022) 

Expozit ia „Chrysalis”, organizata  de WASM, Galeria 

Gora, Montreal (mai 2022) 

Expozit ia „Sacred Realms”, organizata  de Society for 

Art of Imagination, care este î n prezent deschisa  

publicului pe platforma virtuala  Kunstmatrix pa na  pe 

24 septembrie 2022. 

Cei interesat i de lucra rile mele ma  pot contacta 

direct sau le pot vedea fie la expozit iile la care particip 

sau pe site-ul meu www.sorianart.com ori pe pagina 

mea de arta  pe Facebook/SorianArt. Prega tesc, de 

asemenea, prima mea carte, î n care vet i putea citi î n 

engleza  o parte din poeziile mele s i rega si unele dintre 

tablourile mele, ala turi de poves tile lor. Am alte proiecte 

î n curs despre care voi putea vorbi î n viitor. Arta  se 

î nta mpla  pentru mine î n fiecare zi, a crea este parte din 

felul meu de a fi s i a ma  conecta cu lumea. 
RV: A fost o încântare să conversăm despre arta ta, 

despre emoții tehnică și culori. Îți doresc succes în 

creațiile tale. 
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 Domnița și Tudor Avădanei 
David Kimel 

George Filip 

Viața e un iureș 
 

Viața e un iureș. Un soi de apă rapidă ce-și păstrează 

cursul și te duce în voia ei pe unde nu gândeai să ajungi 

vreodată, dar cum să i te împotrivești? Ce puteri avem 

noi oamenii în față ei, creată de Dumnezeu în primele 

clipe ale începutului? Da, apa e veșnică și nemuritoare! 

Noi, niște creaturi cu viață limitată. Atunci cine poate să 

i se împotrivească? 

Aflată la volanul unei mașini descoperite, conducând 

în aerul proaspăt al dimineții pe un drum nepavat de 

țară, Maria gândi astfel pentru că a avut în noaptea asta 

un vis: se făcea că era din nou o copiliță în Malta, unde 

tatăl ei, prințul Alfred, duce de Edinburgh, era coman-

dantul Navei Britanice staționate pe această insulă din 

mijlocul Mării Mediterane. I-au apărut în minte locurile 

minunate de acolo, grădinile, parcurile și plaja, unde ea 
cu sora ei mai mică, Victoria Melita, pe care toți o nu-

meau Ducky, galopau nebunește pe mânji la fel de neas-

tâmpărați ca ele însele. Doamne!... ce frumos a fost 

acolo! În deplină libertate, fără niciun gând urât, fără ni-

cio opreliște, zburdând cât era ziua de mare ca și cum 

întregul univers era a lor! Au fost anii cei mai frumoși ai 

vieții ei. Cine și-ar fi putut imagina că toate acestea se 

vor sfârși într-o bună zi, și că toate se vor schimba atât 

de mult? Câtă tristețe reînvie de fiecare dată când își 

amintește cu ce inimă frântă s-a despărțit de familia, su-

rorile și părinții ei în momentul în care a trebuit să se 

rupă de toți, când a urcat treptele vagonului regal trimis 

din România de Unchiul Karl, după nunta cu Nando. În 

iarna asta s-au împlinit 20 de ani de atunci. 

Viața e un iureș! 20 de ani, șase copii și ea, acum fe-

meie de aproape 38 de ani abia se recunoaște...  Înțelege 

că acum nu mai este la fel cum a fost, că s-a schimbat, că 

au intervenit lucruri noi în viață care au făcut-o să vadă 

altfel oamenii și întâmplările prezente și din trecut, dar 

toate astea au intervenit așa de repede, ca și cum zilele 

s-ar fi scurtat. Pe atunci nu era decât o copiliță naivă și 

prostuță. Iureșul, acest iureș al vieții în care s-a lăsat să 

plutească fără știința unor consecințe, i-au dat alți ochi 

și alte unități de măsură ca să judece mai bine ce s-a pe-

trecut în ea și în jurul ei. 

Câmpia largă a holdelor cu străluciri aurii în bătaia 

soarelui se desfășura înaintea ei pe acest drum nepavat, 

ales la întâmplare. O 

cumpănă se profilă, su-

plă pe deasupra grâne-

lor cât un stat de om și 

Maria, încetini puțin vi-

teza ca să vadă unde se 

află. În spate era pădu-

rea dinspre care venise; 

în dreapta, câmpia măr-

ginită de copaci și turla 

unei clopotnițe de bise-

rică ce domina cerul, iar 

în fața ei, de partea 
opusă drumului, cum-

păna și câteva vite rumegând tacticos. Plimbarea asta, 

un fel de capriciu matinal după o ceașcă de cafea cu 

lapte și un croasant, o făcu să aleagă drumul înspre sat 

din curiozitate și nevoia unei acțiuni diferite pentru că 

niciodată nu s-a sfiit să descopere ceva nou. La fel s-a 

întâmplat și atunci pe Bistrița când s-a urcat pe o plută 

ce a venit aproape de mal. Asta a fost cu mulți ani în 

urmă. Amintirea a făcut-o să zâmbească acum, pentru că 

scena astăzi pare hazlie, dar atunci, neștiind ce se putea 

întâmpla, nu a avut nici un haz. Noroc cu Nando și Bră-

teanu care au avut prezența de spirit s-o scoată din im-

pas. 

În aceea perioadă aproape de început, în primii ani 

după ce poposi în noua ei țară ca soție celui destinat să 

devină următorul rege al României, Principele Ferdi-

nand, viața ei nu era deloc veselă și satisfăcătoare. Din 

motive greu de înțeles atunci, Unchiul Karl, regele, nu le-

a dat voie celor tineri, Ferdinand și Maria, să se împrie-

tenească cu alte persoane de vârstă apropiată cu a lor 

din înalta societate locală și nici să călătorească fără su-

pravegherea cuiva dintre persoanele lui de încredere. 

Mai târziu au înțeles motivul: familia regală nu trebuia 

să arate nicio inclinație spre favoritism unora dintre lo-

calnici printr-o prietenie care ar putea stârni invidia al-

tora. Este primejdios să lași să se formeze în jurul unui 

prinț un clan; nu doar regii sunt lingușiți, dar și cei jurul 

lor. Experiența l-a învățat pe rege că un suveran ascultă 

prea multe „adevăruri” de la supuși și nu este ușor să 

decidă care dintre ele trebuie îndreptat. Totuși în acești 

primi ani în țară, Maria se simțea nefericită de izolarea 

care-i fusese impusă și cu greu și-a reținut revolta 

David Kimel 
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contra excesului de tiranie regală. Până la venirea ei în 

țară, Ferdinand - Nando cum îl numea ea - nu văzuse ni-

mic din țara lui, cu excepția unor orașe mai de frunte pe 

care le-a vizitat în ocazii oficiale făcând parte din suita 

Unchiului. Când depresia Mariei a devenit fapt vădit la 

curte, regele, sfătuit de Consiliul de Coroană, a decis să 

ducă perechea princiară să viziteze unele din mănăsti-

rile din jurul capitalei care, în ochii tinerei prințese, au 

avut farmec atât prin stilul de viață al călugărilor, cât și 

prin frumusețea liturghiilor la care a fost prezentă. Ioan 

Kalinderu, unul din sfetnicii cei mai apropiați ai Unchi-

ului, învrednicit de rege cu administrarea Domeniilor 

Regale, era în același timp folosit ca purtător de cuvânt 

al Unchiului Karl când acesta era nemulțumit de purta-

rea unuia sau amândurora dintre prinți. Ca să filtreze 

cumva asprimea unor mustrări, Kalinderu a propus re-

gelui că poate nu ar strica o mică plimbare a tinerei pe-

rechi la unele din Domenii ale Coroanei de pe Valea Bis-

triței, în Moldova. Cum regele nu se împotrivi, s-au făcut 

pregătirile de cuviință și Ferdinand și Maria au plecat să 

viziteze acele locuri despre care auziseră cât de fru-

moase erau. Întovărășiți de Kalinderu și Ionel Brăteanu, 

pe atunci un bărbat plin de veselie și optimism care nu 

împlinise încă 40 de ani, fiu al fostului Prim-Ministru Ion 
C. Brăteanu și președinte al Partidului Liberal decedat 

în 1891, au pornit la drum. Au poposit la una din casele 

domeniilor împodobită după gustul nu prea rafinat al 

lui Kalinderu, cu fotografii și gravuri ale familiei regale 

împodobind pereții, dar mai ales nelipsite fotografii în-

fățișându-l pe Ion Kalinderu călare, Ion Kalinderu la vâ-

nat, Ion Kalinderu la culesul recoltei și multe alte foto-

grafii cu aceeași persoană. 

În zilele următoare au străbătut kilometri în trăsuri 

de țară, sau uneori călare, pe cărări și drumuri de țară 

prăfuite, printre munți și păduri și, când făcură un po-

pas la malul Bistriței în răcoarea unei poiene, Maria, pri-

vind apa de la mal, și-a scos pantofii și și-a înmuiat pi-

ciorul în apa de munte rece ca gheața, trăgându-l repede 

înapoi. Nando a râs în spatele ei, amintindu-i că a fost 

avertizată. Apa nu era numai rece, dar și foarte repede. 

Câțiva peștișori argintii înotau în apropierea malului în 

apa străvezie prin care se deslușea ca printr-o lupă de 

cristal, fundul cenușiu acoperit de pietre de munte. Din 

susul râului venea spre ei o plută alungită cu mai multe 

remorci, cârmită de un bărbat vânjos cu ajutorul unei 

bârne care se pivota pe centrul plutei. La cotul râului, 

vijelioasă, în plină viteză, pluta se izbi de marginea ma-

lului întărit cu bârne lungi culcate de-a lungul cotiturii, 

care o făcu să-și schimbe direcția pe noua direcție a apei. 

Aflată la numai un pas de acest loc, Maria a sărit pe una 

din secțiunile de la urma plutei. Luat prin surprindere, 

Nando, a sărit și el în spatele ei, supărat, și acum amân-

doi, erau călători fără voie pe buștenii descojiți care lu-

necau pe luciul apei. Cineva de pe mal, văzând că pere-

chea princiară se depărtează cu pluta, s-a repezit la do-

carul staționat la marginea drumului și dând bice cailor, 

a plecat în urmărirea lor pe uscat. Maria, care până 

atunci nu a mai văzut o plută, nu știa că aceasta nu putea 

fi oprită din drum la cerere.  

- Ce faci acum? a întrebat-o Nando supărat. Asta nu 

oprește! Trebuie să sărim în apă! 

- Cum nu oprește? De ce nu oprește? 

- Oprește doar la Vatra Dornei, la fabrica de cheres-

tea. Trebuie să sari în apă! 

În acest timp Ionel Brăteanu venea gonind în urma 

lor și le-a făcut semn că el îi urmărește pe uscat. Maria 

cuprinsă de teamă nu se putea hotărî: cum putea să sară 

așa îmbrăcată în apa asta repede, adâncă și atât de rece? 

La o nouă cotitură a apei, ciocnirea plutei de mal le-a dat 

prilej lui Nando și Mariei să sară înapoi pe pământul pi-

etros al malului. Nando, nu-și putea ascunde furia că a 

fost pus într-o situație atât de copilărească. 
- Cum de-ți veni să faci una ca asta? De ce nu mi-ai 

spus ce vrei să faci? 

- Nu am știut. A fost un act instinctiv, o experiență... 

- O experiență care putea să te coste scump! Nu nu-

mai pe tine, pe amândoi... 

- Știu! 

- Acum are să afle Unchiul, și iar are să se supere, adă-

ugă Nando îngândurat. 

Slavă Domnului, toate s-au sfârșit bine. Nando era în-

credințat că Ionel Brăteanu nu va duce mai departe ști-

rea acestei pățanii, dar în privința bătrânului Kalinderu 

nu era sigur. Când găsi prilejul, l-a tras de-o parte și i-a 

zis: 

- Cred că și dumneavoastră veți fi de acord cu mine 

că nu ar fi necesar să adăugăm regelui un motiv nou de 

îngrijorare aducându-i la cunoștință întâmplarea de as-

tăzi cu pluta.  

- Desigur! a răspuns bătrânul curtean, dar nu am să 

pot nega dacă altcineva va comunica Măriei Sale acest 

lucru. Ferdinand a avut impresia că a deslușit în privirea 

lui Kalinderu o strălucire plină de șiretenie care l-a făcut 

să regrete că a deschis această discuție. 

La mulțumirile Mariei, Brăteanu a promis că va orga-

niza o adevărată plimbare cu pluta pe Bistrița, înaintea 
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părăsirii acestor locuri pitorești. Și nu doar atât, în zilele 

care au urmat au vizitat mănăstirile de la Agapia, Văra-

tec, Bistrița și Neamț. Au petrecut o noapte la una din 

aceste mănăstiri în care plutea încă atmosfera vremuri-

lor de alta dată și au fost petrecuți peste tot cu flori, 

urale, îmbulzeală de oameni veniți din comunele apro-

piate, bucate alese și clopote care vesteau lumii sosirea 

marilor oaspeți. 

- Da, plimbarea aceea cu pluta a fost o experiență 

unică, gândi Maria. Un iureș ca viața însăși. Când te afli 

pe valurile ei, nu i te mai poți împotrivi. Devii, ca și pluta 

însăși, o surcea purtată din loc în loc de ape, fără putere 

de împotrivire.  

 
 

 

Versuri 
Cornel Cenușă 

 

 

A SOSIT VREMEA BASMELOR CUMINȚI... 

 

a sosit vremea basmelor cuminți 

fluturi albi au început a se cerne 

din iubirea lor crestele în munți 

cu noi râuri de povești la gene.. 

 

alene privirea la roata întregului 

ce din pământ ne străbate un gând 

visând la poarta unicului, misterului 

lustruind săniile fulgului plăpând 

 

spune-mi tu vezi cetina bradului 

cum cânta între doua aripi de vânt? 

de mult aştepta curgerea vadului 

unde-s mările dintr-un simplu cuvânt 

 

flori, arbori strâng tăceri în taina 

la petale se prind miresele în plăpumi 

zurgălăul troienit îşi scutură haina 

cu pasările la felinare culegând lumini 

 

ARIPILE 

 

acum aripile suntem noi 

și frunzele în cădere 

desprinse de către ploi 

când vântul este în adiere 

 

și arbori tot noi suntem 

ce stăm drepți în faţa ploilor 

împreună prin vise plutim 

secundelor, orelor, zborurilor 

 

clipelor le dăm mâna 

să nu ne pierdem de ele 

o singură inimă cu lumină 

din taina unor stele 

 

culegem din șoaptele arămii 

vinul roşu, strugurii fericirii 

vom rămâne peste ani copii 

cum mi-ai spus, sufletul împlinirii 

 

 

LACRIMA ARZĂTOARE... 

 

pasărea care-mi alunga tristețile 

a sosit blândă cu lacrima arzătoare 

tu îmi alini sufletul la diminețile 

unde orice frunza are miros de floare... 

 

în fiecare zi ploioasă de noiembrie 

clipa-mi dulce se simte 

când ne adunăm în puful de vrabie 

ascunşi privind un grăunte.... 

 

noi despre îngeri ne vom scrie 

mai ales când plouă spre pământ 

și iubirii neîncetat vom plăti simbrie 

cum e viaţa luminoasă în legământ... 

 

ascult în tremur visul ploii 

cum îşi așterne săltat picăturile 

mierlele, graurii ne şoptesc vioii 

când ne îmbrățișează cerurile... 

   

Cornel Cenușă 
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Începuturi  
(continuare) 
Leonard I. Voicu 

Diegis intră tunând și fulgerând în coliba lui care 

avea rol de altar și adăpost. Își aruncă toiagul într-un 

colț și începu să scotocească la repezeală sub un teanc 
de blănuri. Scoase la iveală câteva plante și fructe us-

cate, culese încă de anul trecut, se asigură că este abso-

lut singur, că nici un ucenic nu vine la el și, într-un pisă-

log de lemn, prepară o pulbere brună. Apoi, adăugă câ-

teva ciuperci pe care le strivi, iar la sfârșit puțină miere. 

Pasta obținută avea o consistență omogenă și cleioasă. 

Luă trei cupe de lemn și, la două, le unse interiorul cu 

amestecul preparat. La a treia puse doar miere. Culoa-

rea amestecului, a mierii și culoarea cupelor erau ase-

mănătoare. Oricine ar fi privit, cu greu ar fi descoperit 

diferența.  

Își admiră cu mândrie opera iar buzele i se schimo-

nosiră într-un zâmbet hidos. „Eh, acu’ să văd!” 

În acest timp, Bural se îndrepta spre coliba lui cău-

tându-și copila. O zări. Fata îl aștepta la intrare. 

- Ada! Ai tot ce-ți trebuie?  

- Am tată! De ce mă întrebi? 

- Plec în pădure! 

- Iar? 

- Iar! accentuă Bural pe un ton care arata că e nemul-

țumit. Stai departe de Diegis! Dacă te cheamă să nu te 

duci! Să te ascunzi! Ai auzit? 

- Da, tată! 

- Am să lipsesc câteva zile. Vorbim mai mult când mă 

voi întoarce. 

- Pleci singur? 

- Singur e mai bine! 

Spunând acestea, vânătorul intră în adăpostul lor. 

- Nu-ți fă griji pentru mine! Te voi aștepta! adăugă 

fata. 

Ada părea curajoasă. Numai sufletul ei de copilă știa 

cât de mult îi lipseau mângâierile și elementarele încu-

rajări părintești. Respiră adânc, își adună gândurile cu 

un aer resemnat și se prefăcu că privește în altă parte.  

Se înnorase și vremea era mohorâtă. La fel și oamenii 

satului. Păreau triști. O burniță rece care pătrundea 

până la oase se pornise și nu se mai oprea.  

Bural sfârși pregătirile. 

- Nu plec ca să fiu 

departe de tine. 

Avem alte necazuri! 
Dotos a îmbătrânit, 

își pierde autorita-

tea pe zi ce trece, iar 

Diegis e ca un lup flă-

mând. A devenit pe-

riculos și deocamdată nu vreau să iasă scântei.  

- Bine, tată! Cum spui tu!  

Pentru o clipă, Bural puse mâna pe creștetul fetei, ca 

o binecuvântare. 

Cu o mișcare fermă agăță pe umăr arcul, tolba cu să-

geți și porni grăbit. Se îndreptă pe drumul cel mai scurt 

către liziera pădurii și dispăru în umbra desișului. Oa-

menii satului își vedeau de treburile lor și nu-l băgară în 

seamă. Doar Ada l-a urmat cu privirea până în ultima 

clipă, apoi și-a luat desaga în care aduna tot felul de te 

miri ce și se îndreptă fugind cât de tare o țineau puterile 

direcție opusă. 

Dorea să fie lăsată în pace. N-avea chef de joacă cu 

puii de lup și nici de a vorbi cu cineva. Se opri hăt de-

parte, moartă de oboseală. Se așeză la rădăcina unui ar-

bore să-și tragă răsuflarea și închise ochii. Prin singurul 

mod pe care îl știa, încercă să se simtă bine – își închipui 

că este purtată în brațe de mama ei, al cărui chip nu-l 

vedea și nu-l știa, care îi cânta un cântec de leagăn, o 

mângâia, o încuraja, o făcea să se simtă în siguranță.  

Bural sosea de la vânătoare purtând pe umăr o pulpă de 

căprioară, le zâmbea, le lua în brațele și le pupa pe 

amândouă. Această imagine continuă minute în șir în vi-

ziunea ei, îi desenă un zâmbet pe buze și, în cele din 

urmă, o calmă și o cufundă într-un somn adânc.  

 

(va urma) 

 

 
  

Leonard I. Voicu 
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Reper-arte  
Marc Marinescu 
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