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NOI AM MURIT PENTRU PATRIE. NU AM TRĂDAT-O CA ȘI VOI1 
 
 ACEȘTIA ȘI ALTE SUTE DE MII SUNT EROII PATRIEI 
 EI AU FĂCUT ROMÂNIA MARE 

CHIAR CU SACRIFICIUL VIEȚII LOR 
 
VOI pentru o glorie trecătoare, banală și o mână de galbeni 
O VINDEȚI DUȘMANILOR NOȘTRI DE SECOLE 
Consultați-vă cu copiii voștri 
 
Vandici Gavril s-a născut în anul 1895 în comuna Măgești, județul Bihor. A urmat 

cursurtile liceale de la Beiuș, Preparandia (învăţător) la Arad, pe care le-a absolvit în anul 
1916, trei luni a făcut Școala de Ofițeri la Lugoj. A participat pe front în armata maghiară 
pe Valea Țibinului în direcția Sibiu 26-28 august 1916. 

După restabilirea frontului, din lipsă de încredere, toți românii au fost trimiși pe 
front în Italia, unde, prin intermediul unui consilier militar din armata austriacă, a fost 
informat că NU AU FOST IERTAȚI ofițerii români care au participat pe frontul de la 
Sibiu. Cu adevărat s-a observat că foarte mulți ofițeri români, transferați, erau împușcați 
pe la spate în timpul luptelor. El a extins această știre în rțndul ofițerilor români. a fost 
luat prizonier și dus în lagărul de la Avenzzano, însă aici a aflat că a fost condamnat la 
moarte pentru divulgarea de secrete militare. A scăpat și s-a întors în țară cuy 
batalionul de voluntari Horea, Cloșca și Crișan. 

În luna septembrie 1940 s-a refugiat din Oradea la Beiuș fiindcă notarul maghiar 
din acea vreme știa de condamnarea lui la moarte și l-a amenințat că va fi spânzurat 
după ce intră trupele maghiare în Transilvania (septembrie 1940). În anii 1941-1942 a 
participat pe frontul de răsărit cu o unitate de vânători de munte din Deva. A decedat în 
anul 1962. 

Textul de față nu se referă numai la o persoană nominalizată, ci la tragediile prin 
care au trecut toți soldații și ofițerii români transilvăneni din armatele Austro-Ungare în 
Primul Război Mondial,. Luptând și împotriva fraților români de peste Carpați (vezi 
Pădurea Spânzuraților). 

 

                                                 
1
 Recent, aflându-mă în trecere prin Oradea, mi-a fost înmânat un carton conținând, pe față, acest text, iar pe verso, 

cele două fotografii. Cel care mi-a înmânat materialul este o persoană în vârstă, care își dorește anonimatul, dar a 
insistat să public în paginile revistei Cetatea culturală atât textul, cât și fotopgrafiile în semn de prețuire față de cei ce s-
au sacrificat pentru înfăptuirea idealului național multisecular, dar și ca avertisment pentru cei care, deși ar avea 
obligația, date fiind înaltele demnități ce le-au fost încredințate, batjocoresc și nenorocesc nu doar țara și poporul, ci și 
marile lui sacrificii. Dan BRUDAȘCU 
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Gheorghe ŞEITAN – Noi Argumente In Sprijinul Unei Teze Hasdeene : 
Originea Dacica A Dinastiei Intemeietoare Basaraba 
                                                                                                           

Chestiunea originii dacice a dinastiei întemeietoare Basaraba, demonstrată de 
B.P.Haşdeu în studiile sale, este mai actuală ca oricând. În ,,Istoria critică a românilor’’, 
Haşdeu analizează această temă, fie în tandem  cu cea a lui Negru – Vodă – fie separat, 
dar întotdeauna socotind cele două entităţi istorice ca fiind întemeietoare statale 
autohtone dacice şi protodacice (1). 

El desfiinţa teza bastarno-besismului Basarabiei a bătrânului Dimitrie Cantemir, 
combătea asonanţa Serbia-Sorabia prin care hronicul cantacuzinesc serbizase din 
neştiinţă pe Basarabi, valorifica  în sens pozitiv negreaţa din însemnele heraldice 
basarabene şi demonstra că dinastia Asăneştilor de la sud de Dunăre constituie o 
ramură a Basarabilor de la Olt. ,,În Oltenia, spune Haşdeu, Basarabii erau antici deja în 
sec. VI şi numele lor, transmiţându-se teritoriului de atunci şi mai dinainte, n-a încetat a fi 
în floare până în sec. XV (1, p. 219). După cum se vede, Haşdeu nu acorda nici un rol 
popoarelor migratoare în fiinţarea dinastiei întemeietoare şi constata o continuitate a 
Basarbilor din antichitate şi până în evul mediu. 

Ideile lui B.P. Haşdeu se regăsesc şi la N. Densuşianu care argumentează cu 
documente din bibliotecile europene şi din tradiţiile orale ale românilor, în cartea sa de 
referinţă, Dacia preistorică,  existenţa unei Basarabii istorice şi de dinaintea istoriei scrise 
(2, p. 563). 

Densuşianu constată că ,,Basaraba sau Băsărabă să fi fost nu numai un nume , 
dar şi un titlu sacru pentru domnitorii acestei ţări’’ (2, p. 564). La originea acestei 
convingeri pare să fi stat lucrarea istoricului Iordanes, intitulată Getica, unde se 
consemnează existenţa unei caste dacice ,,Zarabos Tereos’’, din care se recrutau regi şi 
preoţi şi din care istoricul român citează : ,,Qui (Dio) dixit primum Zarabos Tereos, deinde 
vocitatos Pileatos hos, qui inter eos generosi exstabant : ex quibus eis (Getis) et reges, 
et sacerdotes oridnabantur’’ (2.a). Mai este citat geograful Ravennatis care menţionează 
un popor numit ,,bassarinii’’, locuitori în părţile de nord ale Scyţiei mari, vecini cu 
,,melanglinii’’. 

O retrospectivă e modului cum a fost însuşită teza dacismului Basarabilor stabilită 
de linia Haşdeu-Densuşianu relevă o abatere treptată şi radicală de la esenţa ei de către 
istoriografi. Mai întâi este căutat în numele lui Thocomerus – tatăl lui Basarab I-îiul - un 
nume slav – Tihomir sau Tohomer (6, p.808), după care antroponimul de bază, 
Basaraba, este cumanizat de Nicolae Iorga, dar păstrându-se o origine etnică vlahică 
domnitorului. Următorul pas a fost făcut de cumanofili care au văzut atât în Basaraba cât 
şi în Thocomerus nume cumane, iar voievodul întemeietor de origine etnică migratoare, 
de asemenea, cumană. 

Bun cunoscător al popoarelor migratoare,  Haşdeu nu le-a rezervat nici un rol 
cumanilor ori pecenegilor în conducerea statelor medievale româneşti. Cumanii au fost 
cel puţin ignoraţi ca să nu spunem ridiculizaţi de către Haşdeu pentru felul cum îşi căutau 
scăparea fugind din calea mongolo-tătarilor, peste Dunăre, ori peste Carpaţi (1, p. 114). 
,,Nici într-un caz nu fugea nimeni, gâfâind pe bărăganuri , de la Prut spre Olt’’, scrie 
Haşdeu, creionând portretul unor gloate lipsite de forţă. În amintirea acestui dezastru 
probabil să se fi păstrat toponimul Vadul Cumanilor de lângă Calafat, care este un fapt 
de limbă românească şi nicidecum cumană. De altfel, nici atunci când istoria vorbeşte de 
o creştinare a cumanilor şi centrul geografic religios unde are loc botezul migratorilor, nu 
apare un toponim cuman ci el se numeşte episcopia de Milcov, ceea ce ne arată că 
limba cumană nu avea puterea să se impună în faţa celei autohtone.Indiferent câţi 
cumani să fi fost în acea episcopie, cu o localizare încă necunoscută, ea nu putea fi 
decât o adunătură efemeră de corturi, care se creştinase pentru a obţine bunăvoinţa 
voievozilor vlahi căci pe pământul stăpânit de aceştia se aşezaseră. 
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 În ultimii şase ani, asistăm la o ofensivă a cumanologilor care încearcă să-şi 
însuşească nu doar pe întemeietorul Basaraba ci şi pe miticul Negru-Vodă, 
considerându-l o figură creolă reală,  unul şi acelaşi cu Thocomerius.Ca nou argument 
este adusă teza ,,barbarului cel bun’’, conform căreia popoarele antice îşi pierd vlaga în 
evul mediu şi este nevoie să sosească, în fuga calului un barbar viguros, pentru a pune 
bazele unui nou stat, pe ruinele celui vechi. Ni se dau exemple cu întâmplări din alte părţi 
ale globului, precum Egiptul, China, ori diferite state ale fostului Imperiu Roman şi ni se 
cere să acceptăm ideia vocaţiei de întemeietori a hoardelor ca o dogmă ce nu mai 
trebuie demonstrată (7, p. 11). Cuvântul ,,descălecătoare’’ folosit de cronicari ca moment 
al întemeierii statale este luat ad-literam şi utilizat ca argument în a ne convinge că 
stolurile de călăreţi migratori au pus bazele statului basarabean. ,,Coborârea de pe cal a 
năvălitorului, scrie Neagu Djuvara,  a fost înţeleasă ca voinţa de a se aşeza peste cel 
cotropit şi a-l domina’’ (7, p.134). Şi mai departe să cităm din aceeaşi lucrare : ,,Ca un 
asemenea termen să fi fost alipit de tradiţia întemeierii ţării de către Negru Vodă nu poate 
avea altă explicaţie decât că se ţinea minte, din neam în neam, că Ţara Românească 
fusese întemeiată de un voievod venit cu ceata lui din afară’’. (7, p. 135). Se sparie 
gândul, vorba cronicarului, vâzând cu câtă uşurinţă li se modifică peste noapte etnia 
voievozilor întemeietori. 

Asemenea teorii, care se înscriu în zona senzaţionalului gratuit , nu pot pretinde a 
avea o valoare ştiinţifică şi cu atât mai puţin a intra în manualele ori cursurile după care 
se predă istoria României. 

Cu ceva ani în urmă, am avut ocazia a arăta cum familia domnitoare Basaraba se 
poate atesta pe cale arheologică, lingvistică şi etno-istorică. Argumentele aduse în 
sprijinul dacismului Basarabilor şi voievodului Negru Vodă le-am expus în  studiile deja 
publicate şi nu le mai reluăm acum :,,Legenda dacică a lui Basaraba’’, ,,Basarabia 
hiperboreană’’, ,,Rama din Carpaţi şi legendarul Negru-Vodă’’ şi ,,Capetele negre’’, la 
care facem trimitere. Amplificarea ofensivei cumanomanilor, ne obligă însă a reveni 
asupra temei şi a aduce alte argumente ce pot fi rezumate astfel : 

1. Aşa numita ,,descălecătoare’’- termen ce la cronicari înseamnă întemeiere 
statală – nu presupune sosirea unor călăreţi migratori ci este un act mitic, prin care 
întemeietorul voievodal autohton realizează o urmărire rituală a unui animal fabulos, 
după cum a arătat foarte bine studiul lui Mircea Eliade (3, p. 132). 
  Ceea ce cred cumanomanii a fi găsit dovada venirii de undeva a fondatorului, nu 
este decât fabula vânării unui zimbru – cazul Moldovei ori a unei căprioare – cazul 
legendelor asiatice de întemeiere, dar şi a oraţiilor de nunta la români. Fie că vorbim de 
legendele întemeierilor statale ,fie de ritualul întemeierii unei familii scenariul este acelaşi 
şi cuprinde următoarele momente importante : a). Încălecarea pe cal a voievodului şi 
pornirea, împreună cu voinicii la vânătoare . În oraţiile de nuntă la români se spune : Şi-a 
nost’ tânăr împărat/Dimineaţa s-a sculat/Pe obraz că s-a spălat/La icoane s-anchinat/ Lui 
Dumnezeu s-a rugat/Pe cal murg a-ncălicat/Şi la vânat a plecat/ (9, p. 88). În legenda 
întemeierii Moldovei : ,,Şi era între ei un bărbat cu minte şi viteaz cu numele Dragoş şi s-
au pornit odată cu tovarăşii săi la vânat de fiare sălbatice’’. În cronica siameză prinţul 
Suvana pleacă la vânătoare însoţit de douăzeci de mii de oameni. (3, p. 154)  b).Găsirea 
urmei vânatului  -căprioară, cerb, zimbru etc.,- ori întâlnirea directă cu fiara .În oraţiile de 
nuntă : Iar colea către seară/Dă peste-o urmă de fiară/Stă locului şi se mirară. În legenda 
lui Dragoş: ,,şi au dat pe sub munţii cei înalţi de urma unui zimbru’’. În legenda siameză 
făuritorul divin se metamorfozează într-un cerb de aur, adică Tharai Kham şi apăru în 
parcul regelui care porunci fiului său să-l urmărească.. c). Urmărirea vânatului. În oraţiile 
de nuntă este descrisă cavalcada ,,Pe crângul cerului/Pe razele soarelui/Pe numărul 
stelelor, căluziţi de o stea : Iat-atuncea că se lasă/O stea mândră luminoasă/Drept spre 
curtea dumneavoastră/Noi după stea ne-am luat/Şi-ncoace ne-am îndreptat. În legenda 
moldoveană : ,,şi s-au dus pe urma zimbrului peste munţii cei înalţi şi au trecut munţii şi 
au ajuns tot pe urma zimbrului la nişte şesoase şi prea frumoase locuri’’. În legenda 
siameză urmărirea cerbului de aur durează două sau trei luni, fără să-l poată prinde. 
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Atunci când armata prinţului dormea dormea şi cerbul. d).Sfârşitul vânătorii prin 
capturarea vânatului ori dispariţia lui şi implicit actul de întemeiere.În ,,Descriptio 
Moldaviae’’, Dimitrie Cantemir arată cum decurge ritualul peţirii formale: după ce starostii 
descalecă şi intră în casa pe care s-a lăsat steaua călăuzitoare, sub pretext că acolo a 
intrat vânatul urmărit, cere să li se aducă căprioara. Urmează o scenă prin care peţitorilor 
li se prezintă diverse personaje feminine pe care ei le refuză, iar când se aduce mireasa 
exclamă : ,,Asta e căprioara mult dorită !’’ (9, p. 92). În legenda moldavă : ,,şi au ajuns pe 
zimbru la ţărmul unei ape, sub o răchită, şi l-au ucis şi s-au ospătat din vânatul lor. Şi le-
au venit de la Dumnezeu gândul în inima lor, să-şi caute loc de trai şi să se aşeze acolo’’. 
În legenda siameză urmăritorii cerbului de aur ajung la poalele unui munte cu o peşteră 
unde se afla o femeie. Ea îl invită pe prinţ la locuinţa ei şi ,,gustară din plăcerile 
iubirii’’.Când urmărirea cerbului se reluă acesta dispăru fără a putea fi revăzut. Atunci 
prinţul şi cu însoţitorii făcură tabără în acel loc. Comentariile lui Mircea Eliade sunt 
lămuritoare: ,,Episodul erotic se înscrie în aceeaşi schemă a suveranităţii: viitorul rege se 
uneşte cu o femeie din ,,ţinut’’, imagine folclorică a divinităţilor Pământului, încarnând 
autohtonia’’(3, p. 155).  

Se pot da mai multe exemple de legende indo-europene în care legenda 
întemeierii unei cetăţi ori a unui stat are la bază urmărirea unui animal sau a unei păsări. 
De obicei scenariul începe cu debutul vânătorii unui conducător călare şi se încheie fie 
cu uciderea animalului fie cu dispariţia lui. Mitul povesteşte că acolo unde animalul se 
opreşte, călăreţii descalecă şi întemeiază un stat, o cetate ori o familie şi iată 
,,descălecarea’’! Nu se poate să nu se observe cum călătoria pe o stea din oraţiile de 
nuntă la români seamănă cu acea călătorie a celor trei magi la naşterea pruncului Iisus. 
Dar oare, ce este naşterea Mântuitorului, dacă nu tot o întemeiere, întemeierea unei noi 
religii ? 

Dragoş şi ai lui după ce ucid zimbrul, descalecă şi se ospătează, apoi fac statul 
Moldova, peţitorii călări descalecă la casa pe care s-a lăsat steaua călăuză şi întemeiază 
familia, cei trei magi călători pe stea, descalecă la peştera din Beetlem , iar naşterea 
pruncului constituie începutul întemeierii religiei creştine. Termenul de ,,descălecare’’ 
folosit de cronicarii români nu are nici o legătură cu migratorii din evul mediu aşa cum 
doreşte istoriografia  cumanofilă. 

2. Teza ,,barbarului cel bun’’, bazată pe scenariul legării în mod obligatoriu a 
renaşterilor naţionale de venirea barbarilor nu se verifică peste tot. Cel mai la îndemână 
exemplu îl oferă Moldova, unde întemeietorul Dragoş nu este barbar . 
Nici în Transilvania, nu avem nici o dovadă că domnitorii voievodatelor române ar fi putut 
avea vreo ascendenţă barbară. De ce Basaraba să fi fost cuman ? Ca civilizaţia carelor 
şi corturilor să-şi fi impus conducătorul în faţa unei civilizaţii sedentare precum cea 
valahă, ar fi trebuit să-i fie superioară. Or se pare că valorile erau exact invers.O 
dovedeşte trecerea cumanilor la creştinism.Istoricul Matei Cazacu a arătat că sunt şi alte 
exemple: ,,întâlnim cazul popoarelor germanice care au întemeiat state în Galia, Spania, 
Anglia, precum şi pe varegii chemaţi de slavi să-i conducă la Novgorod şi la Kiev în 
secolul al IX-lea’’ (11). 

3. Este neştiinţific a modifica numele tatălui lui Basaraba, numit în cronică 
Thocomerius, fie în sens slav adică Tihomir – fie în sens cuman adică Toq-Timur (fier 
călit). 

Punctul de pornire al înstrăinării de aparteneţa dacică, emis de Haşdeu, îl 
constituie interpretarea numelui tatălui lui Basarab I-îi, numit în document Thocomerus. 
El a fost înscăunat în manualele oficiale ca Tihomir (slavul ,,tiho!’’ - ,,linişte !’’; ,,tiha voda’’ 
- ,,om tăcut’’) pe baza faptului că un astfel de antroponim era întâlnit în documentele de 
epocă. Apoi au venit cumanomanii şi l-au detronat pe Tihomir, pentru a-l pune în scaunul 
voievodal pe al lor Toq - Timur (fier călit). A adăuga o literă ori a scădea alta pentru a 
convinge că purtătorul numelui aparţinea unei anume etnii, este total neştiinţifc. 

4. Voievodul Thocomer trebuie pus alături de Filimer, care în Getica lui Iordanes 
este rege al goţilor/geţilor (4, p. 10). Dar Iordanes ne oferă şi alte exemple de 
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antroponime indo-europene în consonanţă cu Thocomer : Valamer, Thiudemer, Videmer 
– regi ai ostrogoţilor (4, pg. 106). După cum se poate lesne observa amprenta cuvântului 
Thocomer este prima parte a sa, adică ,,thoko’’- ,,thoka’’. În limba sanskrită  cuvântul 
,,toka’’ are ca echivalenţe în engleză ,,offspring, children, race, child’’( vlăstar,rasă, 
neam, descendenţă, copil). Sanskritul  ,,Tokaya’’ - ,,nom. to represent a newborn 
child’’(verb nominal (utilizat) pentru a desemna un copil nou născut) (5, p. 455, col. III). 
Românii au şi astăzi destule nume de familie formate cu rădăcina ,,toka’’ : Toca,  Tocan, 
Tocariu, Tocaş, Tocănel, Tocea, Tocilă, Tocileanu, Tocilescu, Tocineanu, Tocitu, 
TOCOIANU, Toconiţă, Toculescu, Tuca, Tucanu, Tucălău, Tuceac, Tuceag, Tuceru, 
Tuchilă, Tuculeanu, Tuculescu, Tucureanu.(16, p.455 şi p.462). 

5. Dinastia Asăneştilor, conducătoare a imperiului vlaho-bulgar nu are o 
ascendenţă cumană ci vlahică şi prin urmare dacică. Istoricii români au adus o serie de 
dovezi în acest sens.Cu toate acestea, păreri mai vechi despre originea lor cumană sunt 
reluate în zilele noastre şi pe baza unei pretinse legături etimologice Asan-Hasan. 
Arătăm aici că  Asan nu este tot una cu cumano- turcul Hasan. Antroponimul ar fi putut 
foarte bine să fie traco-geto-dacic, întrucât în sanskrită ,,asan’’ înseamnă ,,sânge’’. Unul 
dintre Asăneşti apare în documentele epocii ca Asan Burul (1207-1218) ,ori burii au fost 
un trib traco-geto-dacic, cu centrul în Oltenia de astăzi. (6, p.191). Alte dovezi pot fi 
aduse pe cale toponimică. 

Localitatea cu nume enigmatic -,,Ruşii lui Asan’’- din judeţul Giurgiu, trebuie să 
aibă o legătură cu expresia ,,roşul sângeriu’’  (suprapunere ruşii –roşu ). Omonimul dacic 
Asan a dat o bogată literatură populară şi cultă prin personajele Sânger Voinicul sau 
Gruie Sânger prezent la Alecsandri şi Eminescu iar la Vasile Lovinescu ţine capul de afiş 
prin titlul eseului ,,Incantaţia sângelui’’. Sânger este şi numele unui arbust, cu ramuri roşii 
toamna. Toate acestea ne arată că în dacică ar fi putut exista un antroponim format de la 
,,sânge’’, cu sensul de ,,om vital’’. În mistica hata - yoga prin ,,asane’’ se înţelege acele 
posturi corporale menite să revitalizeze organismul. A se observa şi asemănările dintre 
latinescul ,,sanguem’’(san-guem) şi sanskritul ,,asan’’, prin păstrarea rădăcinii ,,san’’. 
Sunt mai multe motive ce îi determină pe unii lingvişti să considere că nu este obligatoriu 
ca ,,sânge’’ să provină din latină. (14, p.736). 

6. Etimologia  antroponimului Basaraba, propusă de N. Iorga şi preluată de 
cumanomani – ,,basar’’- a domina, a stăpâni şi ,,aba’’- tată , prin urmare Basaraba egal 
,,tată dominator’’, este un non-sens. Întotdeauna, în toate limbile pământului noţiunea de 
tată presupune  protecţie şi afecţiune şi nicidecum dominaţie şi stăpânire.De altfel, din 
două traduceri independente la Codex Cumanicus, cea a lui Vukovics Zoltan şi cea a lui 
Peter G. Golden de la Universitatea din Kansas, rezultă că tata în limba cumană se 
spunea ,,atta’’ şi nu ,,aba’’( v. Notele 12 şi 13). 

7. În ,,Codex Cumanicus’’, un dicţionar al limbii cumane, nu există nici un cuvânt 
Basaraba iar desele trimiteri ale cumanomanilor la acest document sunt fără obiect. 

8. Toponimele şi omonimele Comana şi Coman cu toate derivatele lor – 
Comăneşti, Comăneasa, Comănescu pot fi derivate şi din limba dacică, atâta timp cât 
este atestată documentar cetatea dacică Comidava ( 6, p. 745). Limba română păstrează 
cuvântul comănac – acoperământ al capului, de formă cilindrică, fără boruri, confecţionat 
din lână sau din pâslă, purtat de călugări şi de călugăriţe. Un acoperământ asemănător 
cu comănacul şi având aceeaşi denumire era purtat cândva de bărbaţi şi haiduci. În 
DEX, comănacul apare ca fiind de etimologie necunoscută. Acoperământul capului lui 
Decebal din reprezentările de pe columnă poate fi chiar un comănac. Sibila Cumana, una 
dintre preotesele dedicate cultului lui Apolo şi cea mai faimoasă dintre ele, ar putea oferi 
o altă pistă de cercetare (17, p. 763) în explicarea toponimului Comana. 

9. Negru–Vodă nu a fost un personaj real. Majoritatea istoricilor s-au îndoit de 
existenţa fizică a lui Negru-Vodă , fiind după cercetările lui Dimitrie Onciu, un mit 
etiologic.A pune egal între aşa-zisul cuman Thocomerus şi Negru-Vodă, apoi a lega 
această egalitate de Cumania Neagră – iată o reţetă ingenioasă, cu condiţia să concorde 
cu realitatea istorică. (7, p. 131). Or documentele ne arată că în timp ce Thocomer a fost 
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un personaj istoric real, Negru-Vodă este un mit ancestral şi această diferenţă face 
imposibilă egalitatea dintre cei doi. 

10. Toate legendele populare autentice legate de Negru – Vodă, puse cap la cap, 
ne conduc către ipoteza existenţei în străvechime  a unei Ramayane carpatice astăzi 
pierdută. Negru-Vodă este un alt nume pentru Rama din Carpaţi..În cheie simbolică, 
mitul lui Rama surprinde trecerea societăţii de la o economie bazată pe vânătoare, 
pescuit şi culegerea fructelor la una agro-pastorală. Acest mesaj ne este transmis prin 
numele consoartei lui Rama, Sita, adică în limba sanskrită ,,brazdă’’. Negru-Vodă , ca şi 
Rama, este un simbol pentru conducătorul înţelept şi viteaz care conduce cu dreptate 
după legi divine şi un protector al tuturor categoriilor sociale ce compun statul : 
sacerdoţii, militarii, producătorii şi comercianţii. După cum, şi azi,dinastiile asiatice 
vedico-buddhiste îl socotesc ca întemeietor pe miticul prinţ Rama şi regii daci aveau tot 
dreptul să-l revendice pe Negru Vodă. (15). Lupta lui Negru-Vodă cu tătarii nu este decât 
o reactualizare a luptelor dintre Rama şi demoni, povestită în epopee. La cele spuse în 
studiile anterioare pe această temă mai trebuie adăugate şi informaţiile furnizate de 
Nicolae Densuşianu cu privire la urmele lui Rama în peninsula Balcanică : în evul mediu, 
Bosnia şi o parte a Herţegovinei purta numele de Rama ; în părţile de sud ale 
Muntenegrului, în apropiere de Dulcingo se află muntele Rumia care într-o geografie 
datând din sec. al V-VII-lea apare sub numele de Rhamnusium ; valea cea mai frumoasă 
şi mai fertilă a Herţegovinei poartă şi azi numele de Rama (2, p. 521). Este foarte posibil 
să existe o legătură directă dintre aglomerarea de toponime Rama în zona muntoasă 
numită Muntenegru – Munţii Negrii, munţii Rama. Ar fi o dovadă în plus în a-l înţelege pe 
Negru-Vodă ca fiind Rama din Carpaţi. 

11. B.P. Haşdeu considera că Basaraba este cel mai 
important cuvânt din limba română. De-a lungul timpului au 
existat diverse încercări de a explica originea şi înţelesul 
acestui antroponim. Este important de menţionat opinia lui 
Vasile Pârvan care îi atribuia origini dacice  - un punct de 
vedere important, pentru că vine din partea unui mare savant, 
dar pe care, din păcate, nu o vedem citată de către 
istoriografia românească, cauza fiind ori necunoaşterea ori 
reauacredinţă. Lucrarea unde Vasile Pârvan discută despre 
Basaraba este Getica- paragraful 265. Iată citatul: ,,Despre 
numele însuşi al Jiului, Rabon, am vorbit mai sus.Aş adăuga, 
doar ca o ipoteză absolut secundară, posibilitatea păstrării şi a 
rădăcinii numelui acestui râu, prin onomasticul Bessorabo (cf. 
Bessus, ca nume propriu TLL, s.v. şi Rabo-Centus ) ajuns mai 

târziu în aceste regiuni oltene de botez : Bessarab, Bassarab’’ (8, p.156) . Contextul în 
care apare ipoteza lui Pârva îl constituie hidronimul Rabon- numele Jiului pe harta lui 
Ptolemeu, pus alături de un alt hidronim – Arabon , situat undeva prin şesul Panoniei: 
,,Fapt e că , scrie Pârvan, numele râului Arabon, din Panonia, trebuie fatal pus în 
legătură cu numele Jiului, la acelaşi autor  (Ptolemeu - n.n.) Rabon în Dacia, pe baza 
analogiilor de prosthesă’’ (18, p. 136).  

 Să constatăm, într-o primă fază, că Vasile Pârvan admite posibilitatea perpetuării 
faptelor de limbă dacică până în zilele noastre. Însă şi mai important – pe baza limbii 
sanskrite putem stabili că V. Pârvan avea dreptate să stabilească o legătură între Rabon 
– Arabon şi Basaraba şi, am mai adăuga noi, în legăturile ce se pot face, şi râul şi satul  
ardelean Basarabasa. 

În sanskrită există rădăcina verbală ,,rabh’’ – a pune mâna (pe); a pune stăpânire 
(pe); a acapara; A CUCERI ; a apuca ; a înhăţa ; (figurativ) : a prinde, a pune mâna, a 
sări pe, a pricepe, a înţelege. De la ,,rabh’’ se formează substantivul neutru ,,rabhas’’- 
violenţă, impetuozitate, zel, ardoare, forţă, energie, precum şi adjectivul ,,rabhasa’’(5, 
p.867, col. I ) : violent, impetuos, rapid ; (despre animale) : sălbatec, nedomesticit ; 
(despre locuri ) : virgin, pădureţ ; (figurativ) : crud, sălbatec, barbar, foarte puternic (se 
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zice despre Soma). În Rig-Veda, ,,rabhasa’’ este un adjectiv folosit pentru a-i desemna 
pe Maruţi  (puternici, viguroşi, violenţi). 

Prin urmare Rabon este râul impetuos, care curge cu viteză, care se grăbeşte, 
care goneşte şi V. Pârvan a intuit corect să-l pună faţă în faţă cu celălalt râu – Arabon (a-
rabon) din Panonia, probabil, dat fiind zona de şes, un râu leneş. 

12.Continuând firul logic,  Rabonul lui Pârva separă automat cuvântul Basaraba în 
două – Basa şi Raba. Într-adevăr, în limba sanskrită cuvântul ,,băsa’’ (5, p 757, col. I) 
înseamnă : lumină, splendoare, impresii mentale, evocaţie, imaginaţie, vultur. Băsa este 
un nume propriu în India, purtat şi de un  important dramaturg antic. Dar, oare, 
antroponimele româneşti precum Basa, Basă, Basu, Băsa, Băşu, Băseşti, nu au aceeaşi 
etimologie şi ne vin de la daci? (16, p. 50 ş.c.l.). Unul dintre munţii din zona Argeşului se 
numeşte chiar Basa. (20, p. 5 şi 14); în Maramureş şi în zona Bacăului sunt sate cu 
nume de Băseşti. Chiar Besii – un neam dacic, s-ar fi putut autointitula ,,vulturii’’.  

Prin urmare, este posibilă o construcţie lingvistică dacică, prin alăturarea celor 
două cuvinte discutate – un substantiv ,,băsa’’- vultur şi un adjectiv ,,rabhasa’’ – violent, 
impetuos, rapid. Iată-l în zilele noastre în Ardeal, unde Basarabasa este numele unui sat 
şi al unui pârâu ( com Vaţa de Jos – jud. Hunedoara). Basaraba, cel mai probabil 
însemna în limba dacică ,,Vulturul vijelios’’. Presupunerea devine şi mai credibilă dacă 
avem în vedere că ,,rabhasa’’ era un adjectiv folosit pentru  a-i desemna pe Maruţi. Or 
Maruţii se ştie din mitologia Rig-Vedică, erau cetele de războinici cereşti care îl însoţesc 
pretutindeni pe Indra, dirijând furtunile şi trăsnetele  în războiul dus cu demonul Vrtra.(19, 
p. 348). Este firesc ca un dinast traco-geto-dacic să-şi fi luat numele din mitologia vedică 
unde găsea în Maruţi o exemplificare a forţei armatelor divine a lui Indra – el însuşi o 
emblemă a militarilor. Nu este singurul exemplu care s-ar putea da. Menumorut  (Menu – 
Măruţ), voievodul ardelean de la finele sec. IX, era tot un Măruţ. Antroponimele 
româneşti Măruţă şi Maruţan posibil să aibă aceeaşi etimologie dacică şi mitologică. 

Ar mai fi de discutat blazonul Basarabilor care, după cum se ştie reprezintă un 
corb.Unii specialişti în heraldică au emis presupunerea că la origine corbul a fost un 
vultur şi că doar o realizare artistică stângace l-a transformat în corb. Un punct de vedere 
care ar trebui luat în considerare, având în vedere cele expuse mai sus, cu privire la 
etimologia lui Basaraba – Vulturul Vijelios . 
 
NOTE :  
1).B.P.Haşdeu, Istoria critică a românilor, Ed. Minerva, 1984.  
2).N.Densuşianu, Dacia preistorică, Ed. Mentor, 2000. 
2.a). În ev mediu au circulat diverse variante din Getica lui Iordanes, cu mici diferenţe între ele, funcţie de cât de riguroşi au fost 
copiştii. Una dintre ele, printre care şi cea editată bilingv de Fundaţia Gândirea în 2001, în cuprinsul cap. 40, înlocuieşte pe ,,Zarabos  
Tereos’’ cu ,,Tarabosteseos’’. Probabil că istoricii români, de după N.Densuşianu, au acordat mai mult credit variantei ,,Tarabosteos’’, 
altfel nu se explică intrarea în manuale şi lucrări de specialitate a ,,taraboştilor’’ în detrimentul ,,Sarabos – Tere’’. 
3). M.Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Ed. Ştiinţ. Şi Encicl., 1980. 
 4). Iordanes, Getica, Fund.Gândirea, 2001. 
 5).Monier – Wiliams, Sanskrit English Diktionary, New Delhi – Chennai , 2008.  
6).C.Giurescu, D.Giurescu, Istoria românilor, Ed. Albatros, 1971.  
7). Neagu Djuvara, Thocomerius Negru Vodă- un voievod de origine cumană, Ed. Humanitas, 2007. 8).Vasile .Pârvan, Getica – o 
protoistorie a Daciei, Ed. Meridiane, 1992. 
9).S.Fl.Marian, Nunta la români, Ed.Grai şi suflet, 1995).  
10). Etimologia toponimului Tokay  din Ungaria, nu este certă : se bănuieşte a fi slavă ori turcică veche. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokay). El poate proveni de la populaţia antică traco-geto-dacică, ca multe alte toponime aflate astăzi pe 
teritoriul Ungariei.  
11).Matei Cazacu, Răspuns lui Neagu Djuvara, Rev .Asimetria, 29 oct. 2012 şi Rev. Istorica, nr. 1-2 /2008, pg. 49-58. 
12. În traducerea lui Vukovics Zoltan, aşa cum apare în articolul ,,Codex Cumanicus et lingua cumanica’’ : tata- atta, mama- anna, 
soţ-er, soţie-epci, fiu- oqul, fiică-qis.  
(sursa : ttp://www.litere.uvt.ro/vechi/revista_arheologie/articole/nr2-2004/Vukovics%20Zoltan.pdf) 
13). În traducerea lui Peter B. Golden de la Universitatea din Kansas la fel : ,,The family, Relative (Codex Cumanicus, 97/113-115) :    
at(t)a "father," anna "mother," er "husband," epci "wife," ogul "son," qiz "daughter," qarandas "brother," qiz qarandas "sister," ul(l)u 
at(t)a "grandfather," qayin "father-in-law," kyeg "son-in-law," abaga "uncle(Mong.)," ini "nephew," ortaq, nger (Mong.), "friend, 
comrade," qonsi "neighbor," etc.’’ (sursa : http://www bibliotecapleyades.net/ sociopolitica/esp_sociopol_khazar02.htm ) 
14.Mihai Vinereanu, Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, Ed. Alcor, 2008 
15.Gheorghe Şeitan, Rama din Carpaţi şi legendarul Negru-Vodă, revista Cetatea Culturală, Cluj, nr. din august 2009 
16. Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Ed. Ştiinţ şi Encicl., 1983 
17.Anna Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Ed. Polirom,  2003 
18.Vasile Pârvan, Dacica. 
19. Victor Kernbach,  Dicţionar de mitologie generală. Ed. Albatros, 1995. 
20.Grigore Constantinescu, Corbi-Muscel – monografie etnoculturală, Piteşti, 2006 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokay
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar02.htm
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Prof. Damian TODIŢĂ – 70 de ani de la înfiinţarea batalioanelor fixe 
regionale. Doi ciuceni în bătălia pentru Ardeal: ALEXANDRU TĂMAŞ şi 
ION  HAŞU. 

 
 După cum se ştie, prin Diktatul  de la Viena din 30 august 1944, 
Ungaria a obţinut şi cea mai importantă arteră de comunicaţie dintre 
Budapesta şi Cluj, şoseaua şi calea ferată, componentă de cea mai 
mare importanţă în proiectele ungureşti pe termen lung. Deocamdată, 
frontiera impusă era în unele locuri la câţiva kilometri de această 
arteră, dar ungurii nu au avut niciodată intenţia s-o respecte. La 
poalele Vlădesei, frontiera vremelnică a fost trasată pe aliniamentul 
Dealu Mare – Picioru Porcului – Bănişor – Bogdăneasa – Vârvuţ – 
Măgura – Vişag. Era o improvizaţie stupidă care ţinea cont numai de 
interesul cotropitorului. Au fost cazuri în care  casa era în Ungaria, iar 

grajdul în România. În altele, proprietăţi rămase “ dincolo”. În timpul ocupaţiei horthyste, 
pe frontiera impusă n-a fost zi fără provocări! După intrarea României în război, acestea 
au devenit o problemă tot mai dificilă în cadrul coaliţiei fasciste şi s-a recurs la o comisie 
mixtă germano – italiană care să cerceteze şi să dea soluţii. Din păcate, de cele mai 
multe ori, românii au fost mereu nedreptăţiţi. dându – se  verdictul “ din eroare “. ( “ Ca 
într-o ţară a nimănui, cotropitorii au înaintat din oraş în oraş, din sat în sat, introducând 
pretutindeni regimul arbitrar al unor cuceritori cărora totul le este permis, neavând a da 
seamă nimănui”). 

De cealaltă parte, românii n-au renunţat niciodată la recuperarea Ardealului cedat. 
În armată, toată lumea ştia că, după eliberarea Basarabiei, trupele române se vor 
întoarce spre apus şi vor lupta pentru Ardeal. După cucerirea Odessei, pe vagoanele 
armatei, ostaşii români au scris cu litere de un cot, ODESA –BUDAPESTA. Până atunci 
însă, devenea o urgenţă asigurarea frontierei impuse cu efective capabile de luptă. La 
început au fost dislocate aici două armate, dar după intrarea României în războiul 
antisovietic, pe frontiera cu Ungaria, între Intorsura Buzăului şi Orşova (cca 900 de 
kilometri), a rămas Armata 1 Română, cu efective prea puţin instruite, cu înzestrare slabă 
şi cu posibilităţi de aprovizionare departe de nevoi. Nimeni nu credea că aceste unităţi 
militare ar fi fost în stare să ţină piept unui atac inamic peste frontiera impusă. În această 
situaţie, din iniţiativa generalului Iosif Iacobici, comandantul M.S.M. al Armatei Române, 
s-a recurs la voluntariat. Au fost chemaţi să sprijine armata cetăţenii din satele de pe 
graniţă şi refugiaţii din Ardealul cotropit de unguri. Instrucţiunile M.S.M. din 31 decembrie 
1941 stabileau cum vor fi organizate, înzestrate şi instruite subunităţile de voluntari, 
pentru ca în cazul unei invazii, oamenii să-şi poată apăra vatra străbună. Aceste 
Instrucţiuni au fost completate mai apoi cu ordine şi precizări în care se dau detalii în 
aceste probleme. Pe baza lor, în anul 1942, s-au înfiinţat batalioane fixe regionale pe tot 
aliniamentul frontierei impuse. Peste un an, întregul dispozitiv a fost reorganizat pe baza 
Ordinului M.S.M. din 23 iulie 1943. In documentele armatei, această acţiune se numeşte 
“Operaţia română de acoperire”. 

Mobilizarea voluntarilor s-a făcut cu multă responsabilitate. 
Depunerea jurământului s-a făcut în cadrul unor festivităţi 
populare, la care participau preoţi, autorităţi locale şi delegatul 
Batalionului. Scolile veneau cu recitări şi cântece patriotice. Pe 
tribune împodobite cu crengi de brad şi steaguri tricolore, 
comandanţii şi preoţii cuvântau cu însufleţire şi emoţie pentru 
întărirea coeziunii dintre popor şi armată. Mobilizaţii rosteau 
următorul jurământ: “ În numele lui Dumnezeu atotputernicul, eu 
……….. jur credinţă Naţiunii, Regelui şi Statului Român, jur 
credinţă şi supunere Conducătorului Statului, jur să păstrez 
ordinea şi secretul ce mi s-a încredinţat, jur să execut fără 
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şovăire ordinele, jur să lupt până la moarte pentru drepturile Ţării Româneşti, jur să fiu 
cinstit. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“. Festivitatea se încheia cu defilarea subunităţilor şi 
participarea la şezătoarea organizată de localnici. 

Între Ciucea şi Călăţele, subunităţile de grăniceri urmau să fie sprijinite de 
voluntarii din Compania de voluntari comandată de Lt. Gheorghe Homescu. La Săcuieu 
avea sediul plutonul 5 sub comanda lui Teodor Merca, iar pe Drăgan, în amonte de 
Lunca Vişagului, la Părăul Crucii, era plutonul 6, comandat de Alexandru Tămaş. Caietul 
în care Tămaş şi-a scris Jurnalul de front între 23 august şi 13 octombrie, se află astăzi 
în arhiva familiei şi, cu ajutorul acestuia, încercăm să reconstituim epopeea voluntarilor 
comandaţi de acest om deosebit, eroi care au luptat atunci, în toamna 1944, pentru 
alungarea cotropitorilor din satele de la poalele Vlădesei. Mai întâi, să facem cunoştinţă 
cu eroul principal, prin interviul ce l-am obţinut de la soţia acestuia prin anii ,80. “ Ne-am 
căsătorit în 1938. Tămaş lucra la Exploatarea Lemnului, la Poieni şi în Fabrica de 
cherestea. Era priceput la toate. Făcuse şcoala de specialitate la Câmpulung. În 1939 s-
a născut Viorel. În primăvara 1940, soţul meu a fost detaşat la Repedea, lângă Sighet, în 
legătură cu ceva tehnologie de aburire a scândurilor de fag. Am luat copilul şi l-am 
însoţit. Aici ne-a prins în august cedarea Ardealului. Tămaş a fost înlăturat. Ni s-a spus 
că jidovii şi românii nu au ce căuta în servicii. A fost reţinut şi cercetat la Sighet timp de o 
săptămână. L-am aşteptat ziua şi noaptea; m-am temut pentru viaţa lui, cu toate că nu 
făcuse nimica rău. Când l-au eliberat, mi-a trimis vorbă din Sighet să mă urc în tren, că 
ne vom regăsi acolo. Întradevăr, ne-am reîntâlnit şi ne-am reîntors la Ciucea, în casa 
părintească, dincolo de Criş, în Busuioaca. N-a mai primit niciun serviciu. Din ce avea, şi-
a cumpărat doi cai, cu care transporta făină pentru prăvălia unui consătean, care avea 
autorizaţie. În 1941, s- a născut Mircea. Ne descurcam tare greu. În 1942, Tămaş a 
primit ordin de încorporare în armata horthystă. Tare ne-am necăjit. S-a hotărât să se 
refugieze, aşa cum au făcut majoritatea celor chemaţi. A plătit călăuza, a luat caii şi s-a 
stabilit în Părău Crucii unde lucra la pădure. Se trecea pe Dealu Mare, pe la Borişte. Era 
un loc mai puţin controlat de grănicerii unguri. Se trecea când se amesteca ziua cu 
noaptea. Venea câteodată noaptea să-şi vadă copilaşii. Casa noastră era 
supravegheată. Într-o seară ne-am trezit cu jandarmii pe uliţă. Repede l-am îmbrăcat în 
hainele lui maică-mea şi l-am trimis către pădure. Jandarmii au crezut că-i mama mea 
după lemne. N-am mai putut suporta despărţirea. În 1943, m-am refugiat şi eu cu copiii. 
Am trecut tot pe la Borişte. Stăteam la Crăciunu. La Părău Crucii mi se părea prea 
aproape de graniţă. Se vorbea că ungurii de dincolo sunt gata să năvălească în orice 
moment spre munte, numai să cadă graniţa. De seara îmbrăcam copiii şi pregăteam 
merinde să fim gata dacă va fi cazul, să fugim. Tare grele au fost lunile septembrie – 
octombrie 1944. Nu ştiam dacă se mai întoarce. Toată ziua se auzeau împuşcături. Când 
îl vedeam, plângeam. A doua zi pleca iarăşi. După aceea ne-am întors la casa noastră în 
Ciucea, apoi ne-am stabilit la Poieni”. 
Să vedem acum care sunt oamenii cu care el a pornit atunci, în 1943, să se pregătească 
pentru confruntarea decisivă cu duşmanul. În caietul, său pe primele pagini, Tămaş a 
notat ORDINEA DE BĂTAIE a plutonului pe care-l comanda şi pe care el l-a botezat “ 
Plutonul Dezrobirea Ardealului de Nord”. 
 
              Grupa I                                                                 Grupa II 
 
1. Haş Ioan                 serg.   1. Filimon Iosif   Serg. 
2.Piscoi Rusalim          sold.    2. Bot  Ioan                        Cap. 
3. Paşcalău Ioan Pişchileu  sold.   3. Puriş Rusalim  Sold. 
4. Negru Ioan                sold.   4. Vaida Ioan   Sold. 
5. Paşcalău Todor Miţoi    sold.   5. Benţan Ioan  sold. 
6. Merca Iosif                    sold.   6. Paşcalău Ion Banfi sold. 
7. Petrişor Damian              sold.   7. Florea Todor  sold. 
8. Popa Ioan Mitruţ              sold.   8 Puriş Gavril  serg. 



10 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

 
 
                                         Grupa  III 
 
1. Dejeu Gheorghe   serg.   6. Bot Gheorghe                sold. 
2. Avram Trăian                      cap.   7. Ursu Gavril                    sold. 
3. Paşcalău Gligor                 sold.   8. Popuţa Ioan  buzur        sold. 
4. Paşcalău Iosif Cerb.            sold.   9 Paşcalău Ioan buzur     sold. 
5. Tulbure Petru                      sold. 
  
 

Grupa Comandă 
 
1. Tămaş Alexandru                 Serg. 
2. Stoica Vasile                        Serg.                                                                                               
3. Lazea Gavril                         Sold. 
4. Dejeu Iosif                            Sold. 
5. Dejeu Iosif                             Serg. 
6. Costea Gavril                        Serg. 
 
            În cele ce urmează, reluăm frânturi din amintirile unora din eroii acestei epopei, 
cei care au avut şansa să ajungă la anii senectuţii şi pe care, eu am avut norocul să-i mai 
prind în viaţă. 
             Dejeu Gheorghe : “…Am trăit evenimentele din anii 1939 – 1940 ca sergent în 
armata română. După cedarea Ardealului de Nord, am fost lăsat la vatră la Turda. Am 
revenit în Valea Drăganului alături de părinţi până în primăvara 1942 …când am fost 
anunţat că am ordin de chemare în armata horthystă. M-am refugiat la Părău Crucii, 
unde am lucrat la exploarea lemnului pe Drăgan. În 1943 s-au făcut tabele cu toţi 
refugiaţii din zonă. Şeful de post din Părău Crucii, plut.maj. Uriţoiu şi Tămaş Alexandru, 
funcţionar la Exploatarea forestieră, i-au adunat pe toţi bărbaţii capabili să poarte arme şi 
le-au spus că există ordin de la Statul Major privind mobilizarea pe loc în vederea 
apărării frontierei.S-au organizat grupe de voluntari. Am primit arme de la Călăţele şi am 
început instrucţia. Făceam instrucţie duminica. Am avut control de la Batalion, ofiţeri 
români, care urmăreau dacă ştim să tragem cu puşca, dacă suntem instruiţi. Alimente 
procuram pe cont propriu de la punctele de aprovizionare, în condiţii foarte grele….Din 
puţinul pe care-l aveam, mai trimiteam şi părinţilor. Aveam călăuze care însoţeau 
refugiaţii. Unii plăteau, alţii nu. Călăuzele şi refugiaţii ne informau. Unele scrisori către 
familie le trimiteam legate de vagoneţii decovilului, comunicând printr-un mesaj secret 
frânarilor români unde se află legată scisoarea…. Am participat la acţiuni de sprijin a 
grănicerilor români, întrucât pe graniţă n-a fost niciodată linişte. În continuu soseau 
refugiaţi şi îi ajutam cu ce puteam. Am avut mare noroc cu locuitorii din munte, cum era 
Petrea Mişcului, care avea vite, oi şi rezerve de grâne…În martie 1944, toţi comandanţii 
au fost instruiţi la Alba  Iulia pe baza ordinelor şi instrucţiunilor armatei române. Toţi cei 
ce ne-au instruit erau români. Eram îmbrăcaţi în uniformă corespunzătoare gradului. 
Instrucţia a durat trei luni. Am străbătut pe jos distanţa Părău Crucii -Călăţele – Beliş – 
Câmpeni. La înapoiere, de la Câmpeni la Alba Iulia , am venit cu mocăniţa. Buna 
pregătire şi cunoaşterea locurilor a fost un mare avantaj pentru noi…” 

Puriş Gavril : “ În octombrie 1942, am fost informat de către Negru Berta că am 
ordin de chemare în armata horthystă. Am plecat de îndată pe teritoriul României, la 
Floroiu. Aici am stat o vreme prin codri, ferindu-mă de jandarmii antonescieni. M-am 
angajat la I.F.R. ( Intreprinderea Forestieră ) ca ţapinar. Aici mi-am fracturat un picior. M-
am vindecat parţial şi am continuat să muncesc la I.F.R. În aprilie 1943, unul din 
funcţionarii întreprinderii, Alexandru Tămaş, ne-a adunat pe toţi refugiaţii şi ne-a propus 
să ne înrolăm voluntari într-o formaţie militară ce avea să sprijine pichetul de grăniceri în 
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cazul unor atacuri horthyste şi să fie gata de luptă pentru eliberarea Transilvaniei de 
Nord. Chemarea lui Tămaş, refugiat şi el, a fost primită cu entuziasm de refugiaţi, fiind 
raza speranţei de a ne elibera casele, părinţii, locurile dragi… Mi s-a încredinţat misiunea 
de magazioner al depozitului de armament al plutonului. În timpul săptămânii lucram la 
pădure, iar dumunica făceam instrucţie… Aria în care ne încadram era Stâna de Vale – 
Pietrele Vinete – Săcuieu – Vişag – Lunca Vişagului – Traniş – Valea Drăganului, cu ţel 
final atingerea şi eliberarea localităţilor Poieni şi Ciucea. După activitatea de duminica, 
armele erau depuse la magazie. De mirare că aveam arme pentru 50 de luptători. Tămaş 
ne spunea că o să le vină rândul la toate, ba nici nu ne vor ajunge. Şi aşa a fost…Am 
fost încredinţat să mă strecor în Traniş, să organizez o reţea de informaţii. I-am transmis 
primarului Negru Ioan Făniucu mesajul lui Tămaş. El ne transmitea aproape zilnic 
informaţii. Maria Abrudan le ascundea în barta de la poale. Un informator foarte activ era 
Vaida Simion Chioda, un bătrânel de peste 70 de ani…”. 

Spătar Gheorghe – secretarul comandantului de companie: “ …Aprovizionarea din 
România se făcea foarte greu, cu căruţa prin Văleni – Mănăstireni – Someşu Rece – 
Vlaha – Turda, sau de la Câmpeni, peste munte, cu caii, cale de peste 80 de 
kilometri…Am fost şi eu la instruirea comandanţilor, la Alba Iulia. Eram cazaţi într-o 
încăpere mare, unde dormeam pe priciuri, cam o sută de oameni…Era militărie 
adevărată. Ofiţerii erau foarte aspri. Dacă nu ascultam, ne spuneau bolşevici…”. 

Fabrica de cherestea din Poieni, a lucrat tot timpul războiului pentru Ungaria. Cu 
ajutorul stăpânului de la Berlin, ungurii au obţinut o reglementare cu totul avantajoasă a 
transportării de buşteni din masivul Vlădesei, de pe teritoriul României. Riscând viaţa lor 
şi a lucrătorilor români de la C.F.F., refugiaţii au profitat şi de acest mijloc de comunicare. 
Cum se proceda, ne spune Gheorghe Popa: “…Noi duceam din Poieni drucuri goale şi 
aduceam din munte drucuri încărcate cu buşteni. Schimbul se făcea la Lunca Vişagului, 
lângă Stânca Letii. Actul schimbării se făcea în prezenţa grănicerilor de o parte şi de 
cealaltă. Cei veniţi de jos nu se puteau apropia de cei veniţi de sus. Aveam însă o 
înţelegere cu semne numai de noi ştiute în privinţa scrisorilor. Eu eram un fel de poştaş. 
Scrisorile erau introduse în rocoanţa drucului în timpul formării garniturii în depozitul din 
Poieni. La schimbul de la Lunca Vişagului, eu ziceam celuilalt numai un număr, acesta 
fiind numărul drucului cu srisoarea. Celălalt îmi zicea numărul lui, adică numărul drucului 
unde pusese el corespondenţa. După ce se făcea linişte în depozit, luam scrisoarea şi o 
duceam la destinaţie….Am fost în mare primejdie când am adus ceva hârtii urgente 
pentru Gheorghie lui Puţurgău. Am fost anchetat, dar n-am recunoscut nimica…” 

Intrarea în dispozitivul de luptă a fost determinată de evenimentele din 23 august 
1944.Când Hitler a aflat că românii au întors armele, a ordonat ca toate unităţile germane 
şi cele maghiare din Ungaria şi din Ardeal să depăşească frontiera impusă şi să fortifice 
trecătorile Carpaţilor. Imediat s-au pus în mişcare pe toate căile de transport ce duceau 
în inima Transilvaniei efective şi tehnică de luptă impresionante. Ungurii aveau, în sfârşit, 
un motiv temeinic să se dezlănţuie. Dacă până acuma  Ardealul era moneda cu care 
Hitler şantaja cele două competitoare, de acuma, România nu mai conta. In scurtă 
vreme, ei vor fi stăpânii întregului Ardeal! S-au năpustit cu sălbăticie sporită asupra 
munţilor, dar grănicerii şi voluntarii au făcut aici zid de netrecut. 

La 1 septembrie,ora 14, inamicul deschide focul asupra satului Vişag iar, în ziua 
următoare, atacă pichetul 67 între orele 10 – 12 şi 14 – 16. Este respins. Avioane 
inamice survolează poziţiile românilor. În zona Mănăstireni, inamicul atacă cu care 
blindate. Duminică 3 şi luni 4 septembrie, bombardează cu brandurile. Când grănicerii 
sunt scoşi din poziţii,vin voluntarii şi, după lupte grele, restabilesc situaţia. Răniţii sunt 
expediaţi la Abrud, iar morţii sunt îngropaţi pe loc. În zilele următoare se dau lupte grele 
la Săcuieu, Vişag şi pe Valea Drăganului. “ O ploaie de schije scurmă pământul şi nori 
groşi de fum plutesc ca nişte bucle…Cine nu are groapă, înseamnă că se sinucide. Viaţa 
noastră e a ţării, nu e a noastră…” ( Jurnalul lui Homescu ). 

Sâmbătă, 9 septembrie, Armata 4 română, reuşeşte să oprească înaintarea 
inamică în inima Transilvaniei. În această situaţie, invadatorii sporesc presiunea asupra 
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munţilor, ţintind spre sud – est. În 10,  11 şi 12 septembrie, oamenii lui Tămaş, dau piept 
cu inamicul zilnic. În 12 sept.,“Focul a durat 3 ore încontinuu”. În ajutorul asediaţilor, vine 
aviaţia. Spicuim din Raportul de zi al Corpului 1 aerian, din 15 septembrie: “…cu 6 
avioane a atacat în defileul Ciucea, bombele au căzut pe calea ferată şi pe şosea, 
imediat est gara Ciucea. Au fost atinse acele de cale ferată. Efect foarte bun…”. 

Folosind aviaţia şi blindatele, în 17 septembrie, inamicul cucereşte Beiuşul şi se 
îndreaptă spre munte, ameninţând să încercuiască Batalionul fix Someş. Vasile Stoica îşi 
aminteşte: “ Discutam numai cu Tămaş despre posibilitatea de a fi încercuiţi. Nu 
concepea aşa ceva. Şi dacă, totuşi, am fi ajuns la aceasta, ne împărţeam proviziile, 
muniţia şi ne pierdeam în munţi. Le ştiam cărările şi ascunzişurile. Oricum, armata 
sovietică şi grosul armatei române se îndrepta spre noi. Eram mai îngrijoraţi pentru 
familiile noastre, căci ştiam cum se răzbună horthyştii “. Urmează încercări tot mai grele. 
Armata 1 română eliberează Beiuşul ( “Azi, 22 IX, am văzut de la 10 km. desfăşurarea 
bătăliei de la Beiuş, unde maghiarii au fost puşi pe fugă de trupele Româno – Ruse, care 
se îndreptau spre Salonta – Oradea”), dar între Ciucea şi Călăţele, inamicul atacă 
zilnic.Vremea se înrăutăţeşte considerabil dar, Tămaş raportează: “ …Moralul oamenilor 
este ridicat…”, chiar dacă ar fi de urgenţă bocanci, vestoane, pantaloni şi tutun.” Plouă în 
continuu. Toţi bocancii sunt rupţi, iar cei de tip german fiind cu talpă de hârtie, s-au 
descusut. Toţi voluntarii sunt plini de păduchi. Se colectează rufărie din sate…“. 

După eliberarea oraşului Turda ( 4 oct.), bătălia s-a dat pentru zona Cluj _Oradea. 
Văzând că pierd, ungurii s-au năpustit asupra satelor. Nu concep să se întoarcă în 
Ungaria cu mâna goală. Jefuiesc gospodării, incendiază, dinamitează, ucid oameni 
nevinovaţi. Sute de săteni fug în munţi. “ Azi, 9 octombrie, au trecut frontiera 200 de 
oameni români din Poieni, Ciucea şi Valea Drăganului…”. Printr-o incursiune de mare 
curaj, un grup de voluntari reuşesc să elibreze 11 prizonieri ruşi, din atelierul de reparat 
tancuri de la Ciucea şi “…au fost duşi cu un delegat la companie”.Odată cu eliberarea 
celor două oraşe, Cluj ( 11 octombrie) şi Oradea ( 12 octombrie), devine o urgenţă 
alungarea cotropitorilor de la poalele Vlădesei, pentru ca şoseaua şi calea ferată să 
devină cale sigură de transport pentru trupele româno-ruse. În 12 octombrie, voluntarii lui 
Tămaş erau deja stăpâni pe Traniş, Valea Drăganului şi Poieni, dar şoseaua era încă în 
voia inamicului. Abia în ziua următoare se va finalize cucerirea ei. “ În zorii zilei ( 13 oct.), 
maghiarii au adus pe dealul nord_Poieni un batalion, încercând să ne respingă de la 
Poieni. Am rezistat cu dârzenie, punând în funcţie toate armele automate, puşti şi 
grenade. La această luptă ne-au ajutat şi partizanii români din localitate. Am mai eliberat 
2oo de români din detaşamentele de muncă maghiare”. În acest timp, comandamentul 
inamic din Huedin, îşi ia tălpăşiţa pe Valea Almaşului şi trimite la Ciucea un curier cu 
motocicleta, cu ordin de retragere spre Zalău. La cantonul de la Valea Banului, voluntarii 
lui Haşu au interceptat motocicleta şi ordinul de retragere n-a mai ajuns la destinatari. 

“Pe la ora 14 a sosit prima coloană rusească pe şosea şi astfel noi am încetat 
focul. Observându-ne ruşii pe creasta dealului, au venit la noi 2 ofiţeri, ne-au recunoscut 
că suntem români, ne-au luat închizătoarele de la 4 arme şi le-au aruncat în râu 
împreună cu două încărcătoare P.M., spunându-ne că noi să nu mai luptăm că vor lupta 
ei. Au mai spus că armele simple nu sunt bune ci numai cele automate…”. 

Trecerea prin defileul Ciucea –Bucea n-a fost lipsit de dificultăţi. De la voluntarii lui 
Tămaş, ruşii au aflat că la Valea Banului se află o stâncă minată, pe care ungurii 
plănuiesc s-o arunce peste şosea şi calea ferată. Tot voluntarii i-au ajutat să rezolve 
situaţia. A fost chemat artificierul Vasile Dejeu care, cu o zi mai înainte, a deminat podul 
de la Valea Lungii. De sus, de pe Pleş, ungurii controlau şoseaua cu P.M. Ca să ajungă 
la stâncă, Dejeu a fost pus pe un tanc. După ce acesta a scos focoasele, tancurile şi-au 
continuat drumul spre Ciucea. La castel, ungurii tocmai terminaseră de mâncat. Aici au 
fost găsite informaţii despre dispozitivul inamic din zonă. Astfel, ruşii au aflat că în Piatra 
Craiului îi aşteaptă tunuri de mare calibru.  Au avut încă odată noroc. Ne relatează Aurel 
Negru : “ Ostaşii sovietici au surprins pe şosea o patrulă horthystă. Jandarmii cu pene de 
cocoş au fost aşezaţi pe tancurile din faţă, care au pornit spre Piatra Craiului, unde se 
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aflau unităţi de artilerie grea având misiunea să oprească orice pătrundere inamică spre 
Oradea. Artileriştii, văzând de departe soldaţii cu pene de cocoş, au crezut că sunt 
tancurile lor. Când s-au dezmeticit, era prea târziu.” 

În următoarele zile, compania lui Homescu  are misiunea să asigure zona nordică 
a şoselei, pe care se deplasau spre Oradea soldaţii români şi ruşi. După două zile, 
voluntarii sunt chemaţi la Călăţele, stabilindu-se ca program reorganizarea, spălatul 
rufelor, baie, reparatul şi călcatul echipamentului iar, după trei zile, instrucţie. În jurnalul 
lui Homescu, pe 18 octombrie, se află o însemnare laconică, “Demobilizare”iar, pe 1 
decembrie 1944, se află scris : “ Ordin oficial de demobilizare, dar cu condiţia ca oamenii 
să rămână concentraţi pe zile de instrucţie”. Oficial. Batalioanele fixe regionale au fost 
desfiinţate prin Ordinul nr.76.180/1945. 

Faptele de arme ale acestor eroi, au rămas înscrise cu litere de aur în istoria 
armatei române. Iată câteva rânduri: “…În Munţii Apuseni, batalioanele de moţi au 
deschis din nou cartea vitejiei strămoşilor lor…voi aţi îndeplinit prin lupta voastră primul 
pas pentru reîntregirea Transilvaniei sfârtecate în 1940. Prin vitejia şi dragostea voastră 
de ţară, cu toţii aţi oprit năvala inamică şi aţi asigurat forţelor aliate ieşirea din strâmtorile 
munţilor…”.                

Aşa cum spunea generalul Macici în rândurile de mai sus, alungarea  armatelor 
horthyste din Ardeal, era primul pas în bătălia pentru restabilirea normalităţii. Din păcate, 
paşii următori s-au făcut în condiţii de o mare complexitate, cu mari dificultăţi, în care 
foştii luptători din batalioanele fixe au fost obligaţi plătească o vamă cu totul neaşteptată 
şi nedreaptă. Ani de zile au fost hărţuiţi de personalităţi ale noilor instituţii, aflându-şi cu 
greu un loc de muncă unde să-şi asigure pâinea cea de toate zilele pentru ei şi familie. 
Abia la anii senectuţii, când aveau certitudinea că nu mai au ce pierde, au avut curajul să 
se destăinuie.          

Lui  Alexandru Tămaş i-a fost dat să plătească cea mai grea vamă. Pentru 
meritele lui deosebite, a fost propus pentru a fi decorat cu “Virturea Militară”. Nici după 
trei ani, decoraţia n-a venit. La 5 iunie 1947, fostul său commandant de la Alba Iulia, 
maiorul V. Grigoriţă, îi scria : “…eu te-am propus la Virtutea Militară, nici nu puteam ca 
pe cel mai viteaz dintre subalternii mei să nu-l propun… Nici eu n-am căpătat nimic. Am 
scris în chestia noastră un articol care a fost publicat în Jurnalul de dimineaţă nr. 593 din 
16 noiembrie 946, dar cine a ţinut seamă de el?...”. Domnea legea celui mai puternic şi a 
celui cu şanse. De fapt s-a înlocuit o stăpânire străină cu alta mai drastică. “Foştii” s-au 
gudurat o vreme pe lângă noii stăpâni şi au reuşit să amâne instaurarea autorităţilor 
româneşti. O vreme, Tămaş a rezistat într-o funcţie administrativă în fabrica de cherestea 
din Poieni. I-a ajutat pe mulţi în această perioadă, indiferent de neţionalitate. Dar un 
complot monstrous i se pregătea în birouri populate de vechi cunoştinţe, care 
inventariaseră şi continuau să inventarieze totul. Mai întâi a fost îndepărtat din serviciu. 
N-a mai fost primit nicăieri în zona Clujului S-a văzut obligat să lucreze ca ţapinar la 
Orlat. S-a adresat autorităţilor dar nu primea răspuns. În arhiva familiei am găsit un 
memoriu adresat C.C.al P.M.R., din 1958. Cam în aceeaşi vreme, Homescu s-a dus în 
audienţă la Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tămaş n-a mai rezistat mult. L-a răpus o boală 
incurabilă, la vârsta de 51 de ani.  

Pe Ioan Haşu l-am găsit cu ajutorul bunului meu prieten şi coleg, Liviu Ungur. A 
fost un dialog chinuitor, dar folositor, pentru că am aflat informaţii noi, altele care-mi 
confirmau ceea ce ştiam deja. După ce i-am arătat ce aveam de la ceilalţi, cu o luminiţă 
în priviri m-a rugat:- Doamne, dar mai trăieşte Găvrila lui Puriş? Rogu-te, citeşte ce ţi-a 
scris el. Cum să nu-i fac pe voie ? Şi încep să citesc: “ Sunt Puriş Gavril din satul Traniş, 
jud  Cluj, născut în anul 1910, fost sergent comandant...” Mă urmărea cu ochii aproape 
închişi, aprobându-mă din când în când în surdină: - da, aşe o fost! La urmă, mă roagă 
să-i mai citesc odată faza aia cu motocicleta. Am reluat: “…Împreună cu un alt camarad, 
fiind într-o acţiune de recunoaştere spre Ciucea, am lichidat agenţii organizatori ai 
retragerii horthyştilor din Ciucea şi am capturat motocicleta lor…”.Incepe să 
povestească:-Vedeţi, tot aşa mi-am ţinut că motocicleta asta mi-o încărcat mie sacu. O 
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fost pe la mine nişte tovarăşi de la raion care ştiau mai mult ca mine, ce am făcut noi 
atunci în munte. Mă întrebau mânioşi, acolo câţi am puşcat, dar pe ăla de ce l-am omorât 
că nu mi-o făcut nimica, dar cu motocicleta ce-am făcut că n-o fost a mea. M-am îngrozât 
că nici n-am putut vorbi o vreme. În servici nu m-o mai primit nime. Mi-am câştigat pâinea 
lucrând cu ziua. La Sfatul Popular mi s-o spus să stau blând dacă vreau să-mi fie 
bine.Doamne, dar câte no mai fost! Nu mai am încredere în nimeni La urmă, mi se 
adresează cu ochi umezi: Cu dumneata stau de vorbă căci ştiu cine eşti, că l-am 
cunoscut pe tată tău. Împreună am zidit fântâna lui Mangău. Lui Liviu îi zice: - Tu Liviuţ 
să mai vii pe la mine, până nu mă duce în Deal, să mai vorbim, ştii tu. Ne-am despărţit cu 
promisiuni de revedere. Dar n-a fost cum am plănuit. S-a dus şi Haşu la Cele Veşnice la 
scurt timp după asta. Iar eu m-am minunat încă odată de norocul meu de a-l prinde în 
viaţă şi a sta de vorbă cu unul din eroii care au luptat pentru apărarea munţilor noştri. 
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Monica TARCĂU – Cel mai frumos loc din tine… 
 

Locul cel mai frumos din mine e o pajişte înverzită de gânduri 
frumoase şi de tresăriri. Tresăriri când ochii mei îl văd şi când ceva în 
mine îl recunoaşte, ca şi când dintotdeauna, cu El ar fi început 
iubirea… E locul unde singura muzică e fâlfâit de aripi şi zgomot de 
trăiri. Unde inima mea începe să bată nebuneşte şi unde luminile din 
mine acoperă toate umbrele. 

Locul cel mai frumos din mine îl găsesc atunci când bucăţica 
aceea de suflet se îndrăgosteşte. Şi-atunci încep să gândesc în 
culori… Decorul din jurul meu se schimbă brusc, exact ca între actele 

unei piese de teatru, şi e înlocuit cu altul nou, răsărit nu ştiu din culisele cărui gând, făcut 
din tot ceea ce devin atunci când mă îndrăgostesc…  

E o echilibristică sublimă să te simţi îndrăgostit, e ca şi cum te-ai plimba pe o 
frânghie suspendată la sute de metri înălţime, deasupra unei prăpăstii… Eşti perfect 
conştient că dacă vei cădea, te vei prăbuşi cu zgomot şi îţi vei face praf oasele. Dar dacă 
reuşeşti să-ţi menţii echilibrul, ai învins… Locul cel mai frumos din mine e tocmai aerul 
îmbătător al acestei înălţimi. Când ştii că eşti între două lumi, iar tu nu ţi-o doreşti decât 
pe cea de deasupra ta… Şi e un act de îndrăzneală şi, uneori, de nebunie să-ţi dai voie 
să simţi tot… Strălucirea ochilor e dublată perfect de muzica care se derulează pe 
repede în mintea ta şi de zâmbetul care ai devenit.  

Oricum s-ar petrece, tu nu vei mai fi niciodată la fel. Pentru că de fiecare dată 
când te îndrăgosteşti, ceva se schimbă în tine. Dar e o nebunie atât de necesară, care îţi 
hrăneşte atât de profund sensibilitatea, încât ţi-o asumi, oricare ar fi finalul. 
Descoperindu-l pe El, înveţi atât de multe lucruri despre tine… 

Dacă ai căzut deja, înseamnă că ai crezut într-o iubire care-ţi oferea promisiuni, 
nu echilibru. Dacă n-ai căzut, înseamnă că ai ştiut exact ce trebuie să simţi atunci când 
stai suspendat în gol… Iar dacă te temi că vei cădea şi nu ai curajul să păşeşti pe 
frânghia întinsă, pierzi una dintre cele mai speciale stări cu putinţă…  

Eu… am avut de câteva ori sufletul bandajat… Îmi aduc foarte bine aminte… Am 
căzut fie pentru că am alunecat, fie pentru că cineva mi-a tăiat pe neaşteptate frânghia, 
fie pentru că am privit în jos şi am intrat numaidecât în panică. Dar momentele în care 
am reuşit să-mi menţin echilibrul, cu mâinile întinse, aproape fără să mai îndrăznesc să 
respir, doar să simt, au fost inegalabile. Şi nepreţuite. Acolo şi atunci am găsit cel mai 
frumos loc din mine… 

… Care e cel mai frumos loc din tine?! 
 

 



16 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Iuliu-Marius MORARIU – Teologia și filosofia între complementaritate și 
conflict. Opinia Sfântului Justin Popovici2 

 
În pleiada de teologi ce contemporani ce împodobesc secolul trecut, un loc aparte  îl 

ocupă în mod cert și Sfântul Iustin Popovici, un reprezentant de 
seamă al Bisericii Ortodoxe sârbe. Trăitor al învățăturii 
dreptmăritoare și publicist de prim rang, el s-a remarcat atât prin 
intensitatea și profunzimea vieții și a experienței duhovnicești, cât 
și printr-o prodigioasă operă teologică, ce înglobează volume 
devenite deja aproape indispensabile în instrumentarul cercetării 
teologice. 

Între operele sale, la loc de cinste se găsește și antologia 
tripartită de studii, intitulată în chip provocator, Omul și Dumnezeul-

om. Abisurile și culmile filozofiei,  pe care, prin bunăvoința celor doi mari truditori pe 
altarul teologiei românești, Ioan Ică tatăl și fiul, o avem astăzi tradusă și în limba română. 
Ediția princeps a acestei traduceri (din anul 1997), reeditată astăzi, datorită bunei 
receptări în rândul teologilor și a credincioșilor ortodocși și nu numai (la cea de-a doua ne 
vom referi în paginile următoare), beneficiază și de un studiu introductiv semnat de 
translatori, în cadrul căruia, aceștia prezintă principalele coordonate cronologice ale vieții 
ilustrului teolog, după care reliefează principalele aspecte ale operei sale și arată felul în 
care au fost ele receptate și influențele care au determinat o anumită orientare a 
acestuia3. 

Prefața la ediția grecească a operei, semnată de controversatul profersor și teolog 
Ioan Kamiris, se regăsește și ea în corpusul dat. Autorul accentuează aici faptul că 
Sfântul intreprinde o ,,măsurare” a celor două filozofii (p. 44), păstrându-se însă fidel 
tradiției Bisericii Ortodoxe (p. 45). 

Prima parte a tripticului popovician, intitulată sugerstiv ,,Între două filozofii”, 
descospiră încă din titlu (care surprinde chintesența studiului), tematica studiului, în 
cadrul căruia autorul se va ocupa cu prezentarea celor două filosofii, cea umană și cea 
divino-umană, cea dintâi trebuind însă desăvârșită în cea de-a doua, după cum arată 
Sfântul în caracterizarea ei: 

În realitate există numai două filozofii: cea divino-umană și cea omenească. Una 
este filozofia unității , amonoismului divino-uman și cealaltă – filozofia comuniunii, a 
pluralismului omemesc. Toată filozofia omenească se mișcă în cercul vicios al morții și 
mortalității în care s-au scindat, din cauza păcatului, și simțirea, și conștiința omului (pp. 
64-65). 
 Ulterior, în subcapitolul intitulat Raiul meu și iadul meu, părintele analizează 
multitudinea de sensuri ce decurg din întruparea Logosului (pp. 68-70), arată importanța 
gândirii și a simțirii ca elemente definitorii ale persoanei umane și importanța corelării lor 
cu divinitatea. Un exemplu în acest sens îl reprezintă cugetările despre gândire, care, în 
opinia sa, este un chin, câtă vreme nu îl are în centru pe Hristos (nu se logosifică): 

Pentru mine, gândirea, orice gândire, este chinul cel mai mare care există sub cer, 
până ce nu se va transforma în gândire de Dumnezeu, în gândire de Hristos, adică până 
ce nu se va ,,logos-ifica” în gândirea de Hristos. Fără Dumnezeu-Logosul, gândirea 
omenească se găsește continuu într-o demență ,,logosică (alogosnom), în acel delir, în 
acea smintită autoasigurare satanică, gândirea pentru gândire, așa cum spunem pentru 

                                                 
2
Pornind de la volumul: Sf. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om. Abisurile şi culmile filozofiei,  trad. Ioan Ică şi Ioan 

Ică jr.,  Ediţia a 2-a, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 280 p. 
3
 Reprezentativ în acest sensz este după părerea mea următorul citat: ,,Contextualizând, discursul este marcat vizibil 

de traumele provocate autorului de,, teroarea istoriei”, respectiv de catastrofele istorice, politice, ideologice, militare  și 
spirituale care marchează istoria Balcanilor şi a poporului sârb în ultimele sute de ani, şi mai cu seamă în secolul 
nostru – traume care blochează o evaluare senină, obiecivă a culturii şi civilizaţiei europene în perspectiva realizărilor 
ei fragile, dar reale, cantonând-o într-o retorică dramatică de tip romantic, dominată de accente apocaliptice şi într-o 
gândire schematică dualistă, de extracţie slavofil-dovstoievskiană, dificil contestabile (pp. 35-36)”. 
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artă” (p. 73). Altfel spus, rațiunea umană nu este autonomă și nu își găsește pelnitudinea 
în sine însăși, ea este teonomă (am îndrăzni să afirmăm, parafrazându-l ,,Logoso-nomă”, 
iar desăvârșirea sa constă în conetmplarea divinității și în împărtășirea de  bunătățile Ei. 
Piedicile care se interpun însă adesea în cursul ei firesc și determină deviații și 
anacronisme, se datorează, după cum tot dânsul remarcă, păcatului, care a pervertit 
ființa umană în urmaa păcatului strămoșesc (p. 75) și care cu timpul, s-a statornicit în 
om, amprentându-se în existența sa telurică. 
 Într-o manieră antitetică filosofiei nihiliste4, părintele proclamă venirea Împărăției 
lui Dumnezeu, ca rezultat al Întrupării Logosului și o definește ca fiind cea prin care 
suntem cu toții condamnați la nemurire: Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la 
moarte; Dumnezeu însă, prin Învierea Lui îi ,,condamnă” pe oameni la nemurire. În locul 
loviturilor pe care i le-au dat oamenii, El îi îmbrățișează; în locul ocărilor, El le 
împărtășește binecuvântări; în locul morții, el le dă nemurirea (p. 78). 
 Tot aici, Sfântul prezintă câteva coordonate ale antropologiei creștine, dar și ale 
soteriloogiei ortodoxe, restauratoare a imaginii omului căzut (pp. 78-84), prezentând într-
o imagine despre care, din punct de vedere estetic, s-ar putea spune că reunește două 
contraste, moartea, ca maladie supremă ce răpune atât intrinsec cât și extrinsec firea 
umană, și mântuirea, ca antidot eliberator oferit de Hristos prin Învierea Sa, care 
constituie elementul-cheie al doctrinei și vieții creștine5: 

În lumea noastră omenească, moartea este încercarea cea mai mare și cea mai 
înfricoșătoare inumanitate și monstruozitate. Eliberarea de acest chin șii de această 
monstruozitate este tocmai mântuirea, iar o astfel de mântuire a dăruit neamului 
omenesc numia Biruitorul morții-Dumnezeul-om cel Înviat. Prin Învierea Lui, El ne-a 
descoperit întreaga taină a mântuirii noastre” (p. 83). 

În cea de-a doua parte a operei sale, autorul deplasează discursul misionar 
dinspre convertirea exetrioară înspre redescoperirea valorilor perene ale ortodoxiei, care, 
în opinia lui, trebuie să constituie nucleul teologiei misionare intrinseci a teologiei noastre, 
făcându-l pe creștin să transceadă înspre atemporalitate și înspre pregustarea veșniciei, 
spre care este împiedicat de către puternica ancorare în teluricitate și de ,,viermele 
timpului”, care îl roade (p. 91). El arată importanța traversării prăpastiei cce separă timpul 
de veșnicie, definind totodată într-un mod atipic misiunea Bisericii: Misiunea Bisericii este 
de a întări mădularele ei în nemurire și veșnicie, făcându-le părtașe firii lui Dumnezeu (v. 
II Petru 1, 4). Misiunea Bisericii este de a crea în fiecare membru al ei convingerea că 
starea normală a personalității omenești o constituie nemurirea și veșnicia, iar nu 
temporalitatea și moartea, și că omul este un călptor care prin moarte și temporalitate 
înaintează spre nemurire și veșnicie” (p. 93). 
 Tot aici, el accentuează statutul de dogmatică aplicată a vieții duhovnicești, 
conferit de faptul că, în cadrul vieții marilor trăitori, adevărurile de credință sunt exprimate 
faptic, iar cunoașterea lor este rodul propriei experiențe și trăiri a acestora (p.130)6. În 
cea de-a treia și ultima parte a trilogiei de studii din cadrul volumului, părintele 
accentuează importanța sufletului ca parte ce tinde spre cunoașterea infinită (p. 147), 
arată importanța și necesitatea prezenței Dumnezeului-om în lume (p. 151), manifestată 

                                                 
4
Al cărei părinte este Nietzsche, care a rămas celebru, printre altele, prin proclamarea ,,morţii lui Dumnezeu”. A se 

vedea în acest sens:  Friedrich Nietzsche, Aforisme,  trad. Amelia Pavel, Ediţia a 3-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2007; Idem, Amurgul idolilor, trad. Vasile Frăteanu, Camelia Tudor, Editura Eta, Cluj-Napoca, 2003. Pentru 
combaterea nihilismului, a se vedea de asemenea şi: Serafim Rose, Nihilismul: rădăcinile revoluţiei în epoca modernă. 
Revelaţia dumnezeiască în inima omului, trad. Irina Dogaru, Editura Anastasia, Bucureşti, 1997. 
5
 ,,Dacă există vreun adevăr în care s-ar putea rezuma toate adevărurile evanghelice, adevărul acesta nu e altul decât 

Învierea lui Hristos. Şi încă ceva: dacă există o realitate  în care s-ar putea rezuma toate realităţile nou-testamentare, 
realitatea aceasta nu e alta decât Învierea lui Hristos”(p. 85). 
6
 ,,Sfinții sunt oameni care trăiesc pe pământ adevărurile sfinte, veșnice şi dumnezeiești. De aceea, Viețile Sfințiulor  

alcătuiesc în realitate Dogmatica aplicată, pentru că ei au trăit toate adcevărurile dogmatice sfinte și veșnice în toată 
puterea lor creatoare și făcătoare de viață. În Viețile Sfinților se arată în chipul cel mai izbitor că dogmaticile nu sunt 

numai adevăruri ontologice, în ele însele și pentru ele însele, ci că orice dogmă este izvor de viață veșnică și de sfântă 
spiritualitate” (p. 131). 
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atât prin faptul întrupării, cât și prin trupul său mistic, Biserica, El fiind însăși măsura vieții 
(p. 159), fapt pentru care, creștinismul rezumă totul la persoana Sa7. 

În finalul operei sale, autorul reliefează importanța tradiției, păstrătoarea învățăturii 
genuine a lui Hrisots și cea care îl ,,transmite” (p. 262) pe Acesta de-a lungul veacurilor, 
subliniind importanța readucerii în atenție a valorilor acesteia și, prin ea, a Logosului 
Însuși. 

Volumul este urmat de o postfață semnată de teologul grec Panayotis Nellas, care 
remarcă atât efervescența subiectului abordat de părintele Iustin, cât și densitatea 
insofmațiilor și profunzimea abordărilor autorului. Între alte aspecte prezentate, acesta 
accentuează și fermitatea poziției ortodoxe și antiecumeniste a operei (ca și a celorlalte 
opere ale autorului), care, în opinia sa, constituie contribuția centrală a operei (p. 273). 

Analizând cele prezentate până acum, nu putem să nu observăm, asemeni 
postfațatorului, profunzimea și densitatea informațională, actualitatea tematicii abordate 
(în ciuda faptului că au trecut deja câteva decenii bune de la scrierea ei), frumusețea 
argumentării și bogata sa fundamentare patristică, precum și sinceritatea afirmațiilor 
autorului. În privința poziției antiecumeniste, nu ne vom ralia însă poziției acestuia, 
considerând în primul rând că aceasta nu reprezintă un element central al lucrării de față, 
care se dorește un discurs ce să arate neajunsurile filosofiei contemporane, provenite 
dein însăși laicizarea și ateizarea ei, și necesitatea reîncreștinării ei și a punerii în 
legătură cu Logosul, care reprezintă încununarea gândirii și a trăirii ortodoxe. 

Concluzionând, vom afirma fără frica de a greși, că opera părintelui recent 
canonizat de Biserica Sârbă, reprezintă un volum reprezentativ pentru teologia 
contemporană, prin aceasta, el contribuind, ca și prin Teologia Dogmatică,  și prin alte 
volume, la redescoperirea valorilor genuine ale ortodoxiei și la reașezarea lor pe 
piedestalul teologiei. 
 
 

                                                 
7
 ,,Întreaga Lui învățătură și operă Hristos le recapitulează în Persoana lui Divino-umană, tâlcuindu-le prin Sine Însuși. 

De aceea, Biserica Ortodoxă Apostolică a lui Hristos rezumă întregul creștinism în persoana făcătoare-de-viață a 
Dumnezeului-om Hristos: tot așa și adevărul, și dreptatea, și binele și viața. Persoana Dumnezeului-om Hristos este 
cea mai mare valoare a ei și cea mai mare comoară aei. Toate celelalte valori, Biserica Ortodoxă le primește ca pe 
niște raze de soare ale unicului Soare, Hristos” (p. 160). 
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Prof. dr. Adrian BOTEZ – Roşia Montană şi subminarea economiei 
naţionale  româneşti 

 
Când vine vorba de Roşia Montană (şi, zilele astea, oare, când 

nu vine vorba de...?) - toţi jurnaliştii TV şi toţi politicienii români o fac 
pe proştii. Ocolesc, cu grijă şi cu premeditare infracţională – esenţa 
problemei „Roşia Montană”. Până şi paiaţa sfertodoctă, de la Antena 
3 („de la miezul nopţii”), Mircea Badea, este pusă în mişcare de 
acest resort al trădării naţionale, prin subminare premeditată a 
economiei naţionale româneşti: „Mă interesează spre deloc 
problema Roşiei Montane. Este treaba celor de acolo, de la Roşia 
Montană. Să facă ĂIA referendum!”. 

Şi care este, în definitiv, „esenţa problemei Roşia Montană”?! 
Pentru că, orişiunde dai cu telecomanda, vezi numai şmecheri care-ţi împuiază capul cu 
„necesitatea locurilor de muncă, pentru minerii muritori de foame de la Roşia 
Montană, cărora le decedează de sete copiii...!” (de parcă, până să vină bandiţii 
mondiali/afaceriştii de la GCRM, toate familiile de mineri aveau, pe masă, numai 
cozonaci şi fazani fripţi!) - şi auzi numai bocetele, dublate de priviri scânteind de 
şmecherie, pe sub mânecă, ale liderului sindical „roşio-montaniard”, Cristian Albu - 
bocete pe jumătate apocaliptice şi pe jumătate sfruntate („Mulţi sunt supăraţi că le-au 
plecat copiii prin alte locuri, chiar prin alte ţări, în căutarea unui loc de muncă. Noi 
sperăm că va reporni mineritul în Apuseni şi vor fi create mii de locuri de muncă, 
aşa cresc şansele ca familiile să rămână unite (…). Guvernul trebuie să ţină cont 
de voinţa oamenilor şi trebuie să ia măsuri cât mai repede ca să repornească 
mineritul în Apuseni” – cf. economica.net). “Copiii” pleacă de peste tot, din TOATE 
localităţile României (n-are monopol, în acest sens, Roşia Montană!), pentru că nu există 
politici sociale, de la nicio formaţiune/gaşcă politică românească (?), ajunsă la putere. 
Dar…ce e cu ultimatumul ăsta, legat de “şanse familiale” şi de “voinţa oamenilor”? Ce 
şanse, anume? - şi, oare, “voinţa oamenilor” dintr-un sat/comună de munte al/a 
României, din debutul veacului al XXI-lea, trebuie să producă defecaţie, peste interesul 
naţional şi peste zestrea nepoţilor/stră-nepoţilor români, din viitor (dacă România şi 
românii vor mai avea viitor!) ?! Nu credem că are dreptul cineva, fie şi câteva sute ori 
câteva mii de oameni din România, să “toace”, după bunul plac (…”voinţă”), AVUŢIA 
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – de parcă acea avuţie ar fi…şlapii de sub paturile 
minereşti…de parcă n-ar exista reverberaţii, în viitorul îndepărat, ale atitudinii unui popor 
istoric, în legătură cu modul cum acesta a administrat, la un moment dat, avuţia decisă 
de Dumnezeu, unui NEAM ÎNTREG, pentru TOATĂ istoria sa de expresie tetrestră.  

Dacă, la Roşia Montană, minerii vor scoate aur, argint, uraniu, wolfram etc., prin 
investiţii PUR româneşti – nu cumva, oare, îşi vor rezolva, şi ei, problema lor socială? -  
…dar, în primul rând, oare, aceşti minţiţi/amăgiţi mineri nu vor mai fi apărând/compărând, 
ca asasini/complici la asasinatul de Viitor Românesc, în faţa Istoriei Românilor!   

Să vedem, deci. Chiar există, în România, un stat în stat, numit “ROŞIA 
MONTANĂ”? Nu. Se pare că nu. Există, însă, o localitate românească, în România, cu 
acest nume – şi având, în subsolul ei, bune de exploatat, metale şi nemetale extrem de 
căutate, pe plan mondial. Plan în care criza “globalistă” (criză artificială, dar  dovedind 
că resursele naturale s-au împuţinat alarmant, pe Terra, iar bogăţia şi puterea ar trebui s-
o deţină, în plan terestru, tocmai statele care mai au resurse naturale…dacă nu ar 
interveni, în “borşul mondialist”, vechea meteahnă a omenirii: ATITUDINEA 
COLONIALISTĂ, DE JAF SISTEMATIC ŞI CRIMĂ/GENOCID!) – da, criza “globalistă” 
lucrează cumplit.  Pe restul Terrei, criza asta, bătu-o-ar vina, lucrează mai ceva chiar 
decât în România.  

Ce metale, ziceam mai sus, că am avea noi, românii, de exploatat? Deh, “nişte 
metale, acolo…” (ne zic străinii, cu balele curgându-le pe la colţurile gurii, ca 
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maidanezilor turbaţi…numai buni de eutanasiat!).  Adică, de fapt, METALE, COLO, 
UNUL ŞI UNUL:  aur, argint, wolfram, uraniu, titaniu, vanadiu, cesiu, indiu etc. – atât de 
intens căutate, că şi-a băgat coada până şi dl Mark Rich (“Mark Rich – magnat evreu cu 
cetăţenie americană, apropiat de Mosad. El s-a aflat în spatele firmei canadiene Gold 
Corporation, companie cu 80% acţionariat pestriţ, pe care îl controlează însă Rich (...) Ca 
urmare, zăcământul de la Roşia Montană urmează a fi epuizat de către Gold Corporation 
Roşia Montană LTD în numai 15 ani, Statului Român revenindu-i numai 2% din acestă 
exploatare” – cf. Rapoarte ale “ale foştilor ofiţeri SRI”, strânse sub titlul O ţară subjugată 
economic şi politic de concernele evreieşti). 

Precum afirmă şi rapoartele “foştilor ofiţeri SRI””, Mark Rich & Comp. nu vor 
rezolva nici…”mama şomajului”: exploatarea cu cianuri este una extrem de rapidă (şi, 
deci, apocaliptic-distructivă de mediu natural…!), exploatarea cu cianuri este una sub 
formă de jaf fulgerător: minereurile subpământene vor fi epuizate în cel mult 15 ani 
(statul român, condus, de 23 de ani, de trădători de ţară, alegându-se cu “praful de pe 
tobă”!).. Şi, după aia? Păi, ca şi înainte: “şomaj pe pâine”(?)… -  doar că…România nu 
va mai avea ocazia şi motivul să-şi mai crească şi dezvolte demagògii: România va fi 
fost, între timp (prin imbecila, dar vinovata  trădare, de autentice iude, a politicienilor şi 
jurnaliştilor TV – dar şi prin “tembelismul de stat” […în fund!!!], al … telespectatorilor!),  
jefuită rapid, ca la un “hold-up”, de toate resursele ei naturale, de către nişte străini 
obraznici, prin intermediul unor politicieni şi jurnalişti trădători de ţară şi de Neam 
(politicieni şi jurnalişti care-şi vor zornăi, prin buzunare, o vreme, ceva mărunţiş, din 
“comisioanele” - …de fapt, “arginţii lui Iuda”, ai dlui Mark Rich…!). 

Rezumăm: „esenţa problemei Roşia Montană” constă, de fapt, în ceea ce 
actorul FLORIN ZAMFIRESCU a fost împiedicat să mărturisească, la Antena 3, în după-
amiaza zilei de 8 septembrie 2013: ROŞIA MONTANĂ ESTE A ROMÂNILOR ŞI A 
ISTORIEI VIITOARE A ROMÂNILOR!!! -  ...IAR NU, STRICT,  A SĂTENILOR/MINERI, 
DE LA ROŞIA MONTANĂ!  

ROŞIA MONTANĂ ESTE O PROBLEMĂ NAŢIONALĂ ŞI DE ISTORIE VIITOARE 
- IAR NU UNA STRICT MOMENTANĂ ŞI STRICT LOCALĂ!!! 

AŞA CUM AU FĂCUT MII DE ANI, SĂ FACĂ ROMÂNII ŞI ACUM, LA ROŞIA 
MONTANĂ! Adică, dacii îşi exploatau SINGURI aurul, până să „intervină”, cu anasâna, 
romanii! Valahii de dinainte de 1989 ştiau să-şi exploateze, SINGURI, CU UTILAJE 
„HIGH TECH”,  TOATE minereurile-„elemente critice” – titaniu, zirconiu, uraniu etc. - 
...prin 14 „elemente critice”, la Vadu-Dobrogea şi Munţii Apuseni, eram noi, „ROMÂNII-
DINAINTE-DE-1989” (noi, „amărâţii” ăştia de români, la care „Munţii noştri-uraniu 
poartă,/Noi cerşim din poartă-n poartă” ...”u.e.”-isto-globalistă „poartă”!), „cap de piaţă” 
mondială, iar prin 9 dintre ele – „LIDERI ABSOLUŢI DE PIAŢĂ MONDIALĂ”!!!  

Ce s-a întâmplat, cu românii, în ultimii 23 de ani? S-AU TÂMPIT, OARE, SUBIT- 
ŞI NU MAI ŞTIU MESERIA MINERITULUI DE METALE RARE/ NEMETALE RARE-
„CRITICE”?!  

Nu credem asta. Atunci, probabil, trebuie să căutăm vina în zona concătorilor/ 
ADMINISTRATORILOR DE ŢARĂ şi a liderilor de opinie (...şi de manipulare a 
conştiinţelor şi a minţilor româneşti!). Daţi din umeri, cu stinghereală, bezmeticilor şi 
subminatorilor de economie naţională, POLITICIENI şi JURNALIŞTI TV (când îi întrebi 
pe jurnaliştii TV de la Antena 3: „De ce daţi spoturi publicitare, prin care promovaţi 
exploatarea GCRM...dacă tot ziceţi că nu sunteţi pentru proiectul de exploatare cu 
cianuri, de la Roşia Montană?” – ei îţi răspund: „Pentru că postul nostru este obligat să 
promoveze GCRM, prin contract publicitar!” - ...adică, ei sunt obligaţi să-şi vândă ţara şi 
conştiinţa, pe bani...! - ...dar dacă, să zicem ar veni Hitler, în persoană, şi le-ar da bani ca 
să promoveze ...”peisajul de la Auschwitz: <<ARBEIT MACH FREI>>”: ?! – BĂNUIM, 
NU ŞTIM DE CE, CĂ AR REFUZA, CU MARE SPAIMĂ!!! - ...dar de ce, oare, nu le este 
lor frică de ŢARA şi de NEAMUL LOR ROMÂNESC, de ce nu urlă de groază, gândindu-
se la ce blesteme vor primi de la urmaşii urmaşilor lor, în veacul vecilor, amin?!). 
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DACĂ NU SUNTEŢI/N-AŢI FI VOI DE VINĂ (dar...multe şi DELOC mărunte fapte 
şi declaraţii vă incriminează, PE TOŢI DEOPOTRIVĂ!!!), ATUNCI...DE CE NU 
SPUNEŢI/N-AŢI DECLARA, CU FRUNTEA SUS, PE TOATE POSTURILE TV, CLAR ŞI 
RĂSPICAT, MĂI, NENOROCIŢILOR: „JOS LABELE, HOŢILOR ŞI STRĂINILOR DE 
ROMÂNIE,  DE PE ZESTREA DUMNEZEIASCĂ A POPORULUI ROMÂN!” – ...OARE 
DE CE VĂ COMPLACEŢI, VOI, POLITICIENI ROMÂNI ŞI JURNALIŞTI TV ROMÂNI,  ÎN 
POZIŢIA ACTUALĂ, CARE ESTE UNA INFRACŢIONALĂ - DE SUBMINATORI AI 
ECONOMIEI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI???!!! 
...Pentru că voi, jigodii lacome şi laşe, de fapt,  nu mai existaţi, demult - din punct de 
vedere al Duhului. Pentru că sunteţi nişte zombies spurcaţi. Ca urmare, dacă românii s-
or trezi, cândva, din „somnul cel de moarte”, s-ar cuveni să vă măture şi să vă lepede la 
gunoiul istoriei (sau...la pârnaie!). PENTRU ETERNITATE, NEMERNICILOR!!! 
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Lucian- Zeev HERSCOVICI  (Israel) – Limba Română în Israel 
 

Ziua Limbii Române m-a făcut să mă gândesc la o temă relativ puţin prezentată în 
publicaţii: situaţia limbii române în Israel. Intelectuali români consideră pe vorbitorii de 
română din Israel ca pe o parte a Diasporei româneşti, deşi observă un anumit specific. 
Naţionalişti evrei vorbesc despre ei ca despre ceva diferit, o parte a poporului evreu şi nu 
a poporului român, deşi recunosc faptul că în Israel există o pluralitate de limbi, cel puţin 
în mod temporar. Unii, extremişti, merg mai departe afirmând că urează tuturor limbilor 
vorbite în Israel (inclusiv limbii române) să dispară cât mai curând, să fie înlocuite de 
limba ebraică, după principiul uniformist: ”un popor, o limbă”. Nu pot accepta această 
concepţie extremistă şi totodată vulgară, primejdioasă gândirii intelectuale 
contemporane: dacă ea a avut un rol în perioada ”războiului limbilor”, contribuind la 
renaşterea limbii ebraice ca limbă vorbită, astăzi ea este complect depăşită. Dreptul 
fiecărui om să vorbească orice limbă vrea, în primul rând limba lui maternă. Nimic nu 
poate răsuna mai frumos decât în limba neuitată a mamei. Şi adaug: patria unui scriitor  
este limba în care gândeşte, vorbeşte şi scrie. Indiferent cărei etnii şi religii aparţine, 
indiferent în ce ţară locuieşte. Nu numai atât: este dreptul lui nu numai să păstreze şi să 
cultive limba lui maternă, ci să o şi transmită copiilor şi nepoţilor săi. Aceştia vor putea 
astfel nu numai să o folosească, ci şi să păstreze cultura părinţilor şi bunicilor, care este 
o parte a propriei lor culturi, alături de cultura ţării în care locuiesc. Identificarea 
lingvistică şi culturală dublă este importantă, în special în perioada contemporană, în 
care oameni au trecut - şi trec – dintr-o ţară într-alta. ”Străine, noi locuim o singură patrie, 
lumea”, spunea un filosof grec. Plurilingvismul este important totdeauna. Îmi amintesc un 
proverb latin, pe care îl traduc: ”Câte limbi vorbeşti, de atâtea ori eşti om”. 
  Numărul actual al vorbitorilor de limba română în Israel este apreciat la circa 
200.000 persoane. Nimeni nu cunoaşte numărul lor exact: desigur, această cifră include 
şi persoane care înţeleg limba română în mod parţial, fără a putea să o vorbească în 
mod curent. În urmă cu câteva decenii, se afirma că numărul evreilor din România 
imigraţi în Israel ar fi fost de circa 400.000 persoane. Cifră neoficială şi aproximativă, 
neverificabilă, vehiculată de activişti politici din interese diferite, dar care, în mod relativ, 
arată numărul imigranţilor evrei din România în Israel şi răspândirea limbii române în 
această ţară. Dar limba română există şi este folosită în ”Ereţ Israel”, respectiv în ”Ţara 
Sfântă” sau ”Palestina” încă din perioada otomană. Nu ştim dacă vizitatorii şi imigranţii 
evrei din Moldova şi Valahia în Palestina în secolele 16-18 şi în prima jumătate a 
secolului al 19-lea vorbeau limba română între ei, dar  nu este exclus ca unii să o fi 
cunoscut, după cum nu este exclus ca printre călugării creştini de la mănăstirile închinate 
Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim să fi fost şi vorbitori de română, care să fi 
folosit această limbă pentru a comunica între ei. Ceea ce ştim cu precizie este că limba 
română a fost folosită în ”Ereţ Israel” în ultimele decenii ale secolului al 19-lea, odată cu 
prima imigrare modernă a evreilor din România în această ţară. Dovadă este prezenţa 
unor scrisori în limba română, unele trimise din România, altele din coloniile evreieşti 
populate de evrei din România (Rosh Pinah, Samarin/Zikhron Yaakov, Rishon-le-Zion) în 
arhiva şcolii agricole ”Mikveh Israel” de lângă Yaffo. Asemenea scrisori erau trimise de 
părinţii elevilor ”români” directorului acestei şcoli. Şcoala agricolă ”Mikveh Israel” a fost 
întemeiată în anul 1870 de către organizaţia ”Alliance Israélite Universelle”, iar coloniile 
agricole menţionate au fost întemeiate de evrei din România în anul 1882. În eseul ”Două 
măsuri” (1898), scriitorul Moise RONETTI-ROMAN povesteşte despre doi dintre aceşti 
agricultori evrei din Palestina, tată şi fiu, la circa 16 ani după instalarea în această ţară, 
veniţi la expoziţia agricolă de la Berlin. Cei doi erau îmbrăcaţi turceşte, dar vorbeau între 
ei pe româneşte şi s-au arătat bucuroşi să afle ce este nou în România, cu care se 
identificau. Desigur că şi elevii şcolii ”Mikveh Israel” originari din România vorbeau 
româneşte între ei, precum şi cu unii dintre profesori, de asemenea originari din 
România. Unul dintre directorii şcolii, Samuel Loupo (1902-1913), originar din Rusciuc, 
era vorbitor de română. Nu numai că a primit scrisori în această limbă, dar a vorbit în 
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limba română cu liderul evreimii române, doctorul Adolphe Stern, în cursul vizitei 
acestuia în Palestina în anul 1913. În memoriile sale, Adolphe Stern povesteşte şi despre 
doi elevi ai şcolii agricole ”Mikveh Israel”, care i s-au adresat în limba română într-una din 
coloniile agricole din Palestina, unde veniseră să petreacă sărbătoarea de Pesach 
(Paştele evreiesc). Faptul i-a produs atât mirare, cât şi bucurie. Trebuie să menţionăm şi 
influenţa folclorului românesc în rândul populaţiei evreieşti din Palestina, transmisă tot 
prin intermediul acestor imigranţi, de exemplul dansul ”Hora”, care a păstrat acest nume, 
precum şi pătrunderea unor cuvinte româneşti în limba ebraică modernă. 
  Limba română a continuat să fie folosită de imigranţi evrei în Palestina în perioada 
mandatului britanic. Numărul evreilor români imigraţi în Palestina a crescut. A fost 
întemeiată şi o asociaţie a evreilor originari din România (respectiv din toate provinciile 
din România Mare), ”Hithachduth Oley Romanyah” (=Uniunea Olimilor/ Imigranţilor Evrei 
din România în Ereţ Israel). Mărturii interesante despre folosirea limbii române în rândul 
imigranţilor evrei români din Palestina mandatară apar şi în scrieri literare, precum 
romanul ”Mesia poate să aștepte” de I. Ludo (publicat de el în România în anul 1934 
după o vizită în Palestina mandatară), precum şi în memoriile actorului N. Stroe, intitulate 
”Alo!!! Vă povestește Stroe”, apărute la Tel Aviv în anul 1978 (autorul vizitase Palestina 
mandatară în cadrul unui turneu teatral, iar trupa în care era membru prezentase 
spectacole în limba română la Tel Aviv şi Haifa în anii 30). Camera de Comerţ Româno-
Palestiniană a editat două publicaţii cu caracter economic în limba română, ”Buletinul 
Camerei de Comerţ Româno-Palestiniană” (1934-1938) şi ”Informatorul” (1937). Aceste 
două publicaţii au apărut la Bucureşti, dar au fost difuzate şi în Palestina. În mod paralel, 
la Haifa a apărut revista economică în limba română ”Palestina: organ independent de 
informaţiuni, pentru strângerea relaţiunilor comerciale şi financiare dintre România şi 
Palestina”, în două numere, în anul 1935. În mod paralel, a fost construită Biserica 
Ortodoxă Română la Ierusalim, care a funcţionat (şi funcţionează) ca reprezentanţă a 
Patriarhiei României în Ţara Sfântă şi cămin pentru pelerinii creştini ortodocşi români 
veniţi în vizită la Locurile Sfinte. În timpul celui de al doilea război mondial, clădirea ei a 
fost ocupată de autorităţile mandatare britanice, fiind folosită de postul de radio BBC 
pentru transmiterea programelor în limba română. Astăzi există un aşezământ românesc 
creştin şi la Jericho, pe teritoriul Autonomiei Palestiniene. Cu această ocazie menţionăm 
prezenţa unor vizitatori români creştini în Palestina, în secolul al 19-lea şi prima jumătate 
a secolului al 20-lea. Unii dintre ei au venit în ţara Sfântă ca pelerini dornici să se roage 
la Locurile Sfinte, să facă hagialâc şi să capete titlul de ”hagiu”, iar alţii atraşi de miracolul 
Orientului. Desigur, aceşti oameni au vorbit limba română cu unii dintre interlocutorii lor 
locali. Printre aceşti călători au fost şi scriitori importanţi, care au scris asupra călătoriei 
lor, în limba română, precum Dimitrie Bolintineanu (”Călătorie în Palestina şi Egipt”), Gala 
Galaction (”Scrisori către Simforoza”, scrise chiar în Țara Sfântă), Dumitru Stăniloaie, 
Vasile Stanciu, Alexandru Sahia. Menţionăm și întemeierea unui consulat românesc în 
Palestina mandatară, la Ierusalim. Unul dintre consulii români care au funcţionat în acest 
oraş, Marcu Beza, a publicat două cărţi, ”Pe tărâmuri biblice” (1934) şi ”Urme româneşti 
în Orient” (1935), care oferă mărturii asupra limbii şi culturii române în Palestina.  La 
sfârşitul perioadei mandatare, o delegaţie parlamentară română în care erau membri – 
printre alţii – C. I. Parhon, Gala Galaction, Elisabeta Luca, A. Dascălu a vizitat Palestina, 
fiind primită de lideri sionişti de stânga ai populaţiei evreieşti, printre care Aharon Cohen, 
basarabean care a vorbit cu ei în limba română. El povesteşte despre acest lucru în 
memoriile lui, scrise în limba ebraică. Tot spre sfârşitul perioadei mandatare, în anul 
1947, organizaţia ”Hithachduth Oley Romanyah” a început să publice un buletin bilingv în 
ebraică şi română, intitulat ”Buletin informativ”, destinat noilor imigranţi, al căror număr 
crescuse. Vorbind despre pelerini români la Locurile Sfinte, trebuie să menţionăm faptul 
că în anii 70 Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim a publicat o revistă, ”Învierea”, iar 
astăzi, când numărul turiştilor-pelerini români a crescut şi vizitează bazarul arab din 
Ierusalim, unii negustori arabi au învăţat o românească minimală necesară comerţului de 
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târguială. Am observat acest lucru în mai multe rânduri, atunci când am condus prieteni 
prin Oraşul Vechi al Ierusalimului. 
  După întemeierea statului Israel (1948), numărul imigranţilor evrei originari din 
România a crescut simţitor în mod treptat. Un val de imigranţi a fost la sfârşitul anilor 40 
şi începutul anilor 50 ; alt val la sfârşitul anilor 50 şi prima jumătate a anilor 60; un al 
treilea val în anii 70-80. Aceste valuri de imigranţi au dus la extinderea folosirii limbii 
române. Printre imigranţi erau mulţi evrei românizaţi lingvistic, între ei fiind ziarişti, 
scriitori, artişti, istorici, medici, ingineri, profesori, rabini. Unii dintre aceşti oameni au 
continuat să scrie în limba română. Statul Israel însuşi a fost interesat în dialog cu noii 
imigranţi în limba vorbită de aceştia, în unele cazuri româna fiind unica limbă vorbită de 
ei în mod curent. Au apărut numeroase publicaţii în limba română, de la cotidiene şi 
reviste literare până la publicaţii oficiale propagandistice de stat prezentatoare ale ţării şi 
reviste sau broşuri publicate de partide politice. Au apărut numeroase cărţi de literatură 
beletristică, atât proză, cât şi poezie şi teatru. De asemenea, au apărut lucrări de istorie a 
evreilor din România, unele în limba română, altele în limba ebraică, dar folosind 
bibliografie în limba română. De asemenea, au apărut dicţionare româno-ebraice şi 
ebraico-române, iar unele cărţi religioase (de rugăciune) cu traducere în limba română au 
fost reeditate. Imigranţii evrei din România învăţau limba ebraică cu explicaţii în limba lor 
de bază, româna. A fost făcută chiar o afirmaţie că în Israel apare – în medie – o carte în 
limba română pe săptămână. Nu vrem să ne referim la această afirmaţie pe care nu o 
putem verifica. ”Carte” putea fi o simplă broşură politică, religioasă sau memorială la 
decesul cuiva, plătită de familie, sau un ghid local destinat imigranţilor în căutare de 
lucru, în câteva zeci de pagini, uneori chiar bilingvă română-ebraică sau română-idiş. Cu 
toate acestea, apăreau şi romane, volume de poezii, cărţi care tratau teme de istorie şi 
memorialistică. Din cauza izolării de România a comunităţii imigranţilor, limba română din 
Israel a devenit o limbă stagnantă, la fel ca şi alte limbi vorbite de originari din alte ţări, 
păstrând un caracter arhaic şi introducând neologisme din limba ebraică, unele dintre ele 
cuvinte internaţionale ebraizate. Contactul cu limba română vorbită şi scrisă din România 
era redus din motive politice. În privinţa operelor literare publicate în Israel, multe dintre 
ele reflectau teme evreieşti sau general-iudaice, teme evreo-române şi teme israeliene. 
Aceste cărţi nu puteau pătrunde în România, ca şi cărţile publicate de românii din 
Diaspora. Din aceste motive, a fost creat un nou termen, ”literatura israeliană de limba 
română”. Termenul a fost propus de scriitoarea ebraică Anda Amir (originară din 
Basarabia) şi de scriitorul şi documentaristul istoric (”istoriograful”) Israel Bar-Avi (1915-
1974), care se numise Doré Wertenstein în România şi întemeiase Cenaclul Literar 
”Menora” la Ierusalim. Acest cenaclu, care a publicat numeroase cărţi şi broşuri, precum 
şi un buletin informativ, a funcţionat în perioada 1958-1974, până la decesul fondatorului 
lui. La începutul anilor 60 a funcţionat şi editura ”Montăureanu”, care a publicat atât cărţi 
originale în limba română, cât şi traduceri din diferite limbi, care nu puteau apărea în 
România comunistă. Difuzarea cărţilor în limba română era făcută de librăriile ”Lepac” din 
Tel Aviv şi ”Haiflepac” de la Haifa: era vorba în special despre cărţi importate din 
România, dar şi despre unele cărţi publicate în Israel. Termenul ”scriitori israelieni de 
limba română” avea un carácter parţial apologetic, de scuză şi regret: sunt scriitori 
israelieni, care tratează teme israeliene, dar nu se pot exprima în limba ebraică şi atunci 
nu le rămâne decât să scrie în limba lor maternă, româna. În anul 1973 a fost întemeiată 
”Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română” (ASILR), condusă de poetul Shaul 
Carmel, până la încetarea lui din viaţă, în anul 2011. Această asociaţie continuă să 
funcţioneze şi în prezent, sub conducerea scriitorului G. Mosari (=Mosari Goldenberg). 
Dintre numeroasele ziare apărute în anii 50-70 în limba română, menționăm cotidianul 
”Viaţa noastră” şi săptămânalul ”Adeverul” (de fapt ”Adevărul”, dar care păstra tradiţia 
titlului renumitului cotidian românesc interbelic); ele au rezistat câteva zeci de ani. 
Ulterior s-a remarcat lunarul ”Minimum”, redactat de scriitorul Alexandru Mirodan până la 
încetarea lui din viaţă. Dintre istoricii şi documentariştii care au scris în limba română în 
Israel menţionăm pe Theodor Loewenstein-Lavi, Eliezer Ilan (=Lazăr Rosenbaum), David 
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Şafran (foşti arestaţi politici sionişti în România), Dora Litani, Bela Vago, Simon 
Schafferman. La Tel Aviv a fost întemeiată ”Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor 
Originari din România”, condusă de istoricul şi scriitorul  Şlomo Leibovici-Laiş, precum şi 
”Asociaţia Mutuală a Israelienilor Originari din România”, care şi-a propus întemeierea 
unui muzeu de istorie al evreimii române în Israel. Unele opere ale unor scriitori israelieni 
de limba română, ca şi ale unor scriitori evrei din România şi ale unor scriitori români au 
fost traduse în limba ebraică. Printre traducătorii literari din română în ebraică s-au 
remarcat Abraham B. Joffe, Ezra Fleischer (anterior arestat politic sionist în România, 
ulterior profesor de literatură ebraică medievală la Universitatea din Ierusalim) şi, mai 
recent, Yotham Reuveni. La Biblioteca Naţională a Israelului, precum şi la Centrul pentru 
Studierea Evreimii Române din cadrul Universităţii Ebraice, la Ierusalim, sunt păstrate 
numeroase cărţi în limba română (apărute în Israel, în România şi în alte ţări în Diaspora 
românească), precum şi traduceri ebraice ale unor cărţi româneşti, ca şi unele 
manuscrise româneşti şi cărţi de istorie a evreilor din România şi a României, în limba 
ebraică, dar  bazate pe bibliografie şi izvoare în limba română. 
  Situaţia limbii române în Israel s-a schimbat în bine după revoluţia din România 
din luna decembrie 1989. Porţile României intelectuale s-au redeschis în faţa scriitorilor 
din Diaspora românească, printre care şi cei din Israel. Unii scriitori de limba română au 
început să publice cărţi în România, precum şi să colaboreze la reviste din această ţară. 
Scriitori ca Leon Volovici, Shaul Carmel, Alexandru Sever, Iosef Eugen Campus, 
Alexandru Mirodan, Iţhac Schechter (=Igor Şerbu), Marius Mircu, Otto Starck, Bianca 
Marcovici, Luiza Carol, Madeleine Davidsohn, Baruch Tercatin, Costel Safirman, Carol 
Feldman, Şlomo David, Rodica Grindea, G. Mosari, Getta Berghoff, Josef Wasserman  şi 
alţii au reintrat în circuitul literaturii române. Ei au fost reintroduşi în istoria literaturiii 
române, din care fuseseră şterşi deoarece emigraseră din România în perioada 
comunistă. Istoricul Jean Ancel şi cercetătorul Cabalei,  profeorul Moshe Idel, au devenit 
cunoscuţi în România. Au fost şi cazuri de scriitori şi istorici emigraţi în Israel care au 
revenit în România. Prezenţa unui număr mare de lucrători români în Israel, ca şi a unor 
salariaţi şi oameni de afaceri israelieni în România, a unor studenţi şi cercetători români 
în Israel şi a unor studenţi şi cercetători israelieni în România, a unor turişti numeroşi, 
precum şi prezenţa unor trupe de teatru şi a unor actori români pe scenele israeliene şi a 
unor oameni de teatru israelieni în România a influenţat asupra folosirii limbii române şi a 
culturii române în Israel. O importanţă mare are existenţa Institutului Cultural Român 
(ICR) la Tel Aviv, acest Institut contribuind mult la păstrarea limbii şi culturii române în 
Israel. Mai mult decât atât: limba română a început să fie studiată sub auspiciile acestui 
Institut în cadrul Universităţilor din Tel Aviv şi Ierusalim, bineînţeles în funcţie de numărul 
studenţilor, uneori cu intermitenţe. A fost publicat şi un ghid de conversaţie ebraic-român 
destinat israelienilor interesaţi să înveţe limba română, de subsemnatul, la editura Zack 
din Ierusalim. În prezent, în Israel apare un ziar săptămânal în limba română (”Jurnalul 
săptămânii”, editat de Doina Meiseles), câteva reviste-magazin săptămânale în limba 
română (”Expres magazin”, ”Revista familiei”, ”Revista mea”), un lunar (”Maximum”, cu 
adresă dublă, la Tel Aviv şi la Bucureşti, editat de Teşu Solomovici), o revistă de 
spiritualitate indiană (”Chemarea”, editată de Viorica Weissman şi difuzată atât în Israel, 
cât şi în România), o revistă literară, ”Izvoare”, organ al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de 
Limba Română, precum şi câteva ziare locale în limba română, printre care cele 
publicate la Beer Sheba şi la Natzereth Illit. Desigur, despre unele reviste se poate 
spune  - vorba lui Caragiale – ”apare când poate”. Dar putem menţiona şi existenţa unei 
edituri de cărţi în limba română, ”Editura Familia”, la Rishon-le-Zion, condusă de Dragoş 
Nelersa, precum şi a unei emisiuni de radio zilnice în limba română, de 15 minute, în 
cadrul postului de radio de stat ”Kol Israel”, secţia ”Radio Reka” (în limbi străine, destinat 
integrării imigranţilor). Mult timp, programul în limba română a fost condus de ziaristul 
Noam Jaffe; astăzi este condus de ziariştii Yoni Tuvya şi Yael Bat Yosef. Nu trebuie 
trecute cu vederea nici conferinţele publice în limba română, organizate la Tel Aviv, 
Ierusalim şi Haifa în cadrul Cercurilor Culturale existente, precum şi în cadrul organizaţiei 
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Bene Berith. Printre conferenţiarii cunoscuţi, oameni de cultură, litere şi ştiinţă vorbitori 
de limba română s-a aflat şi profesorul universitar Moshe Idel, specialist de talie 
mondială în mistica iudaică. Trebuie menţionată şi contribuţia unor autori israelieni în 
publicaţii româneşti electronice, pe Internet, precum şi posibiltatea vizionării unor 
programe româneşti de televiziune prin cabluri. Din păcate numai pentru o perioadă 
scurtă a funcţionat şi un program săptămânal de televiziune israeliană în limba română – 
o jumătate de oră – redactat de ziaristul Sergiu Klein. Poziţia limbii române în Israel a 
fost prezentată recent într-un studiu scris de subsemnatul, publicat de profesorul 
universitar Marina Cap-Bun în volumul ”Studiile româneşti în lume în 2008”. 
  Ce va urma ? Desigur, este o întrebare. Populaţia israeliană vorbitoare de limba 
română este în curs de îmbătrânire. Este un proces natural. Totuşi, ar putea fi făcute 
eforturi pentru păstrarea şi promovarea limbii şi culturii române în această ţară. Poate că 
o soluţie ar fi atragerea spre acest domeniu a generaţiei a doua şi a treia a originarilor din 
România. Pentru ca limba română să nu fie uitată, nici contribuţia scriitorilor evrei la 
literatura română de-a lungul generaţiilor. Poate că ar fi necesare mai multe cursuri de 
limba română, precum şi burse tinerilor interesaţi. Să sperăm: ceva se va putea face şi 
va reuşi. 
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Carol HARSAN – Control? Normal! Și total 
 

Este clar ca fierbe planeta. Se schimbă etaje, se lustruiesc coperți de noi proiecte, 
se verifică rezistența la presiune a organismelor omenești ca subiecte docile ale 
experimentului planetar in plină desfășurare. Numai că, acest experiment a început de 
mult iar majoritatea covârșitoare a oamenilor habar n-au avut și astăzi sint stupefiați și 
ingroziți de dezvăluirile unui Snowden, de pildă. 

E vorba de un comportament banal, privim, dar nu vedem. E ca și gaura din 
macaroane sau zahărul din ceai: nu le vedem dar sînt acolo. Le-am observa lipsa doar în 
lipsa lor.  

Nu este așa. Cel de-al doilea război mondial a generat patologia controlului în 
istoria trăită astăzi. Iată cum: 

In spatele ușilor închise... a fost titlul unui film american în anii ’70, cu muzica 
unui compozitor român, despre conspiraţii reale şi nu doar teorii sterile. Faptul că totul e 
rupt din realitate, o dovedeşte şi anuala aniversare de la 5 martie. În 2013 s-au împlinit 
67 de ani de la semnarea Pactului UKUSA, cel mai bine păzit tratat de la al doilea război 
mondial până astăzi. Consecinţele acelui eveniment de o discreţie totală se resimt până 
în zilele noastre şi vor avea efecte peste decenii, până în secolul 22.  

Documentul semnat la 5 martie 1946, este unul dintre documentele cu cele mai 
ample și mai complexe efecte in istoria contemporană, de la sfîrşitul celui de-al doilea 
război mondial pîna astăzi: Pactul UKUSA.  

La nici una din aniversari nu s-au dat recepţii somptuoase unde şampania să 
curgă gîrla, nici nu s-au organizat parade cu care alegorice ca la festivalul de la Rio. 
Evenimentul cel mai important în consecinţe după conflagraţia mondială va trece 
neobservat, în fiecare an. 

Şi totuşi, ce anume s-a întîmplat la 5 martie 1946 şi care au fost acţiunile-
consecinte, în cascadă, ale acelui act? 

 
Discreţie maximă, interceptări totale 

Pactul UKUSA a fost semnat în prima 
fază de către colonelul britanic Patrick Marr-
Johnson şi de generalul locotenent Hoyt 
Vandenberg, devenit din ianuarie 1946 
director al Biroului de Intelligence din 
Ministerul de Război al SUA. Imediat, 
Tratatul, zis şi BRUSA Agreement, a fost 
semnat de trei din cele mai importante 
membre ale Commonweath, Canada, 
Australia şi Noua Zeelanda. Ulterior s-au 
apropiat Japonia şi Pactul Nord-Atlantic. 

Una din consecinţele punerii în 
comun a informaţiei generale ale serviciilor 

secrete din cele cinci state semnatare a fost înfiinţarea în perioada imediat următoare a 
unui Big Brother-colos: 

- Componente: Signal Intelligence – SIGINT, Electronics Intelligence – ELINT, 
Radar Intelligence – RADINT şi Human Intelligence – HUMINT;  

 - au urmat apoi, tot in cascada, înfiinţarea NSA – National Security Agency a 
SUA, cu un buget de  la 10 miliarde de dolari anual şi, cel putin,130.000 de oameni în 
întreaga lume, cu mult peste dimensiunea CIA. A fost lansat de Administraţia Truman la 
4 noiembrie 1954, anul în care ia fiinţă şi Grupul Bilderberg, de consultanţă politică 
informală a liderilor influenti;  

- demararea programului SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence, şi 
contruirea celei mai mari baze în acest scop, la Pine Gap, Australia;   
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- demararea Iniţiativei de Apărare Strategică, „Star Wars” – 23 martie 1983, sub 
preşedinţia Reagan, ţintele principale fiind, ca şi pînă atunci, Uniunea Sovietică şi statele 
satelit, dar şi China comunistă;  

- programul ESCHELON de ascultare telefonică globală şi de citire prin 
interceptare globală a masei informative Internet, cu centrul în Marea Britanie, lînga 
Londra. Colecţia de analize din domeniu a servit, declarativ, la demarajul „luptei globale 
împotriva terorismului”. In anul 2001, la Consiliul Europei este prezentat Raportul 
2001/2098/INI, intitulat „Report on existence of a global system for the interception of 
private and commercial communication (ESCHELON intrception system)”, care are ca 
motto un citat din Juvenal, „Sed quis custodiet ipsos custodes” (Saturnalii, 6.347), adica, 
„si pe controlor il controleaza cineva”. 
Şi multe altele... Atunci, de ce ne mai miram si ne revolta ca un „junior” NSA-ist ca 
Snowden „dezvaluie” brusc un program ca PRISM, care e doar o perfectionare a ceva 
foarte robust si activ de multa vreme? 

Nici evenimentul de la Ialta - februarie 1945 şi nici cel de la Malta - decembrie 
1989, nu au fost generatoare de atît de profunde transformări, ci, practic, Malta a 
confirmat  efectele logice ale Pactului UKUSA.  

Noua Ordine s-a insinuat temeinic în Lumea noastră fără ca majoritatea 
covîrşitoare a documentelor ce au făcut-o posibilă să fie pînă azi date publicităţii. Cu atit 
mai putin, in viitor. 
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Vavila POPOVICI (Carolina de Nord, SUA) – Câmpeni  
    
   
„Avem o ţară unde au stăpânit odată/ Vitejii daci, bărbaţi 
nemuritori./ Și unde stau de veacuri laolaltă/ Izvoare, văi şi 
munţi cu fruntea-n zări.”  
Radu Demetrescu Gyr 
 
    La Câmpeni, în Transilvania, localitate atestată 
documentar din secolul al XVI-lea, aflată în judeţul Alba, la 
77 de kilometri distanţă de reşedinţa de judeţ - Alba Iulia, 

am ajuns împreună cu părinţii. Aveam pe atunci vreo trei anişori. Eram trupeşte şi 
sufleteşte precum o salcie, un copil sensibil căruia nu-i lipsea însă curajul, curiozitatea 
pătrunderii în locuri şi taine. Unii copii erau mai rigizi, mai egali în acţiunile lor, mai puţin 
oscilanţi, mai reci. Eu, priveam şi reacţionam sub impulsul inimii mele de copil, primeam 
mesaje din exterior sub forma unor unde care îmi atingeau intens simţurile.  
    Deseori mă plimbam, de mână cu părinţii, prin acea parte a văii Arieşului, deosebit 
de pitorească. Am păstrat vie imaginea stălucitoare a râului care curgea fericit pe timpul 
verii, primind săruturile fierbinţi ale soarelui.       
    Arieş, în limba latină Aureus (monedă romană de aur), izvorăşte din Munţii 
Bihorului şi se varsă în Mureş, traversând judeţele Alba şi Cluj. Râul străbate Țara Moţilor, 
o regiune rustică plină de farmec, unde se mai păstrează locuinţe vechi din lemn, precum 
şi multe obiceiuri strămoşeşti, iar locuitorii se numesc moţi, denumire ce vine de la chica, 
moţul de păr pe care îl purtau în trecut bărbaţii din bazinul Arieşului. Bazinul râului 
cuprinde o regiune minieră foarte importantă – Roşia Montană, Baia de Arieş şi Bucium - 
bogată în aur, argint şi alte minerale.  
    Oraşul Câmpeni este un oraş cu mare încărcătură istorică, datorită luptelor sociale 
ale moţilor din secolele XVII – XIX; este o localitate cu o mare rezonanţă emoţională în 
sufletul multora, pentru frumuseţea peisajului, dar mai ales pentru personalităţile care au 
marcat profund istoria neamului românesc, cum au fost marii eroi Horea, Cloşca şi Crişan, 
conducătorii răscoalei pentru drepturi sociale şi naţionale de la 1784-1785 şi Avram Iancu 
- Crăişorul Munţilor – care, prin personalitatea sa excepţională şi-a adus o contribuţie la 
evenimentele din anii revoluţionari 1848-1849.  
    Avocat de profesie, Avram Iancu a avut un rol activ în revoluţie, la acei numai 24 
de ani ai săi. Făcea parte din fruntaşii intelectualităţii româneşti transilvănene, a ştiut şi a 
putut să adune ţăranii din jurul Câmpeni-ului; a  iniţiat şi a organizat adunările de la Blaj 
din anul 1848 şi a condus cetele înarmate de ţărani şi de mineri din Munţii Apuseni care 
au luptat pentru desfiinţarea iobăgiei în Transilvania şi libertatea naţională a românilor. El 
a fost, de fapt, conducătorul moţilor în anul 1849, când a comandat armata românilor 
transilvăneni, cu ajutor austriac, împotriva trupelor revoluţionare maghiare ale lui Lajos 
Kossuth. Și deoarece dragostea nu cunoaşte graniţe, alungă ura şi ia în braţe frumosul 
sentiment al sacrificiului, iubita Crăişorului, o tânără maghiară din Abrud, i-a salvat viaţa în 
momentul (1848) când maiorul maghiar Hatvani a vrut să-l prindă chiar în casa tatălui 
fetei. Aceasta l-a scos pe Crăişor prin grădina din spatele casei. Astfel Iancu a părăsit 
Abrudul în ultima clipă şi s-a îndreptat spre Câmpeni, unde a organizat contraofensiva. Se 
spune că a fost o bătălie sângeroasă pentru eliberarea Abrudului ocupat. Crăişorul 
munţilor a murit în 1872 şi a fost îngropat la Țebea, un sat din judeţul Hunedoara, 
mormântul lui aflându-se lângă Gorunul lui Horea, un stejar vechi de circa 400 de ani. Sub 
acel copac Horea îi chemase la luptă pe moţii iobagi, în anul 1784. Au rămas amândoi în 
amintirea oamenilor ca mari luptători pentru emanciparea neamului românesc.  
   Un ziar londonez, scria la acea vreme: „Aceşti oameni sunt valahi (Wallachians), 
coborâtori la origine din coloniştii romani care au fost aşezaţi în Dacia. Cei mai mulţi ţin de 
Biserica Grecească, iar populaţia ţării pe care o locuiesc este crezută să fie de 670.000 
de suflete. Sunt de constituţie puternică, înalţi şi bine făcuţi; deşi sunt supuşi celui mai 
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împovărător jug al guvernării feudale, ei nu îşi dezmint originea romană. Reduşi la cel mai 
abject statut de sclavi, nu li se îngăduia să se bucure de niciun fel de drept de proprietate, 
fiind la mila stăpânilor lor, care nu puteau accepta că aceşti chinuiţi vasali ai lor ar putea 
gândi că ar avea nişte drepturi de revendicat”.   
    Horea, dar şi Avram Iancu i-au inspirat pe mulţi poeţi şi prozatori. Liviu Rebreanu a 
fost pasionat de istoria românilor, preocupat şi de evenimentele răscoalei lui Horea, 
Cloşca şi Crişan, de premisele izbucnirii ei, de desfăşurarea ostilităţilor şi a căutat să 
explice de ce totul s-a terminat atât de tragic şi fără obţinerea drepturilor mult visate, în 
romanul său istoric „Crăişorul Horia”, romanţând faptele, Horia având momente de 
cumpănă, coşmaruri în care se visează pedepsit, o întreagă zvârcolire a sufletului său 
este descrisă de autor. Scriind despre copilul născut cu destinul său tragic dar glorios, 
Rebreanu afirma: „Era al treilea copil, cei doi dinaintea lui muriseră până a nu împlini anul. 
Fiindcă se născuse între Crăciun şi Anul Nou, popa îl botezase Vasile, dar în casă ii 
ziceau Ursu, ca prin farmecul numelui să-i dea mai multă putere de viaţă. Ursu i-a zis pe 
urmă toată lumea, până şi împăratul.” Îl descria astfel: „…drept ca totdeauna, cu  căciula 
neagră apăsată puţin pe urechea dreaptă, cu ochii culoarea oţelului călit, cu mustaţa 
românească răsucită tinereşte, cu sumanul negru tivit şi înflorit cu şireturi vinete subt care 
se vedea cojocelul alb vrâstat pe piept de cureaua de la traista de piele, încălţat cu cizme 
cu turetcii moi şi încheiaţi numai până deasupra gleznelor.”  
    Scriitorul Dumitru Velea citează cuvintele lui Eminescu dintr-o scrisoare: „Panule, 
tu ştii că-n lumea asta nu este nimic mai interesant decât istoria poporului nostru, trecutul 
lui, tot-tot este un şir neîntrerupt de martiri…” Lui Horea îi dedică Eminescu, versurile: „Să 
privească Ardealul lunii i-e ruşine/ Că-a robit copiii-i pe sub mâini streine/ Ci-ntr-un nor de 
abur, într-un val de ceaţă/ Îşi ascunde trista galbena ei faţă./ Horea pe-un munte falnic stă 
călare:/ O coroană sură munţilor se pare...” 
    Horea luptase pentru popor, dar trădarea a jucat un rol determinant în înăbuşirea 
răscoalei. 
                                                                       ***                                                                           
    Îmi amintesc ca prin vis… Aveam de acum patru ani când mă aflam în casa în care 
locuiam, într-o cameră cu glasvand. La deschiderea acestuia, în faţa ochilor mei apăruse 
bradul de Crăciun, imens, până în tavan, luminat de mici lumânărele, globuri strălucitoare 
şi alături, Moş Crăciun aşezat pe un scaun, întâmpinându-mă cu un râs zgomotos şi 
rugându-mă să mă apropii. Mă aflam în braţele protectoare ale mamei, tremuram de 
teamă şi auzeam cum Moşul mă ruga să-i spun o poezie. Printre lacrimi şi sughiţuri i-am 
spus o poezioară. Ce i-oi fi spus, nu ştiu. Mi s-a povestit mai târziu că m-am oprit din 
tremurat şi din plâns, în momentul în care, de sub mantia lungă şi roşie a Moşului, am 
zărit pantofii negri de lac ai bunicului...  
    Pentru familia mea Câmpeni-ul era un loc minunat, cu multă linişte şi aer curat. 
Oamenii de aici erau cinstiţi, aveau o demnitate cu care se puteau mândri. Moţii nu 
puteau fi călcaţi în picioare. Părinţii găsiseră aici oameni cu principii şi valori autentice. 
Dovadă că la Roşia Montană în vremurile de curând trăite, ca de altfel şi în alte părţi ale 
ţării, au existat luptătorii anti-comunişti din munţi şi eroii din decembrie 1989 care au luptat 
pentru libertate şi dreptate, pentru respectul faţă de om, păstrând în suflete un puternic 
sentiment patriotic. 
    Tatăl meu administra extracţia sării, inspecta extracţia aurului de la Roşia montană 
- o localitate minieră situată în Valea Roşiei, străbătută de râul Roşia bogat în minerale, în 
special fier care îi dădea o nuanţă roşiatică. Localitatea avea o existenţă milenară, fiind 
cunoscută încă dinaintea cuceririi Daciei, amintită de istoricul grec Herodot, de eruditul 
imperiului roman Plinius cel Bătrân, de istoricul roman Titus Liviu, şi era  una din cele mai 
vechi localităţi cu tradiţie în exploatarea metalelor preţioase din Europa. Localitatea a fost 
înfiinţată de către romani în timpul domniei lui Traian, ca oraş minier. Legenda Întemeierii 
Roşiei spune că aurul a fost descoperit prima dată în zonă de către o femeie pe nume 
Cotroanţa care venea cu caprele pe un deal. Aici a găsit un bulgăre care strălucea la 
soare, dându-şi seama că era de aur. În urma acestei legende, una din fostele galerii a 
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primit numele Cotroanţa. În galeriile  minelor au fost descoperite între anii 1786 şi 1855 
Tăbliţele Cerate prin care se confirmă existenţa acestei mine de aur din anul 131 d. Cr., 
atestând documentar şi una dintre cele mai vechi localităţi europene numită Alburnus 
Maior - Roşia Montană de azi, Abrudul fiind numit Alburnus Minor. Dar, la Roşia Montană 
s-au găsit urme evidente de minerit înaintea cuceririi Daciei de legiunile romane. Se 
spune că înfrângerea Daciei în 106 d. Hr. a adus imperiului Roman tone de aur şi argint, 
considerată cea mai mare pradă de război din toată istoria imperiului.   
    Aurul, considerat la începuturile descoperirii sale ca metal sacru, cu timpul a 
devenit metalul îmbogăţirii şi al obţinerii puterii în lume… Fascinant prin strălucire 
asemeni soarelui, maleabil  şi ductil – adică bătut şi întins fără a se rupe, bun conducător 
de căldură şi electricitate, solubil în apa regală (amestec de acid clorhidric cu acid azotic) 
şi cianuri alcaline, aurul este cel mai nobil, îndurător şi preţios metal. 
                                                                     *** 
     Tata avea o maşină marca Ford cu care se deplasa şi de multe ori ne lua şi pe noi, 
pe mama şi pe mine, spre Abrud sau spre Roşia Montană. Conducea, oprea maşina, de 
dădeam jos, ne mai plimbam prin păduri şi tata ne făcea poze. Păşeam prin pădurile de 
conifere, ne odihneam când descopeream câte o pajişte mică, intimă, odihnitoare, cu 
cerul descoperit, albastru şi strălucitor, pitită printre copacii munţilor, cu flori sălbatice mici 
şi divers colorate, împrăştiate printre ierburi. Mai păstrez şi acum câteva din acele 
fotografii. Una în care mama era legată la cap cu o băsmăluţă. Legat de aceasta, îmi mai 
amintesc că odată tata venise din deplasarea sa, din capitală, şi ne adusese multe daruri. 
Dintre ele mi-a rămas în minte o cutie mare, cilindrică, cu multe pălării pentru mama şi 
altă cutie din care mama scosese câteva perechi de mânuşi colorate din piele fină. Mă 
mirasem de cutia din care ieşeau pălăriile suprapuse; mă încântaseră culorile, materialul 
catifelat al mănuşilor şi le mângâiam ca pe nişte animăluţe. Atunci am primit în dar  jucării 
cu care m-a fotografiat tata. Îmi alesesem o păpuşică frumoasă de care nu mă mai 
despărţeam, dormeam şi noaptea cu ea în pat. O botezasem Sabina. Într-o zi când mă 
jucam cu o fetiţă, aceasta îmi ceruse toate jucăriile şi eu i le dădeam să se joace cu ele; 
când a ajuns să-mi ceară păpuşa, am refuzat să i-o dau, ea m-a muşcat de mână aşa de 
tare încât am zbierat, a venit mama şi cu toate că mă muşcase până la sânge, nu i-am 
dat păpuşa, am strâns-o în braţe cu lacrimi în ochi. Nici mamei nu am vrut să i-o dau. „Ai 
să-ţi iubeşti mult copiii!” mi-a prezis cineva mai târziu… Era vârsta când imaginaţia 
copilului dădea viaţă păpuşii… 
    Într-o zi tatăl meu mă dusese să vizitez şteampurile din lemn care erau folosite la 
zdrobirea rocilor în procesul de extracţie a aurului. Ce puteam înţelege la acea vârstă de 
cinci-şase ani? M-a impresionat apa care curgea pe şteampuri, zgomotul ei şi formele 
pietrelor care purtau cu ele aurul strălucitor, bogăţia ţării. În urma vizitei, ştemparii 
făcuseră o machetă pentru copila şefului, cu şteampuri, apă şi pietre încrustate cu aur. 
Macheta a stat în casa noastră mulţi ani de zile, până când părinţii au trebuit să restrângă 
spaţiul de locuit şi pe atunci… a dispărut. Îmi povestea, mai târziu, cum în timpul Primului 
Război Mondial multe mine s-au închis, minerii au fost trimişi pe front, iar, după război a 
trecut ceva timp până când mineritul a revenit la ritmul anterior războiului şi s-a recuperat 
tot ce s-a pierdut. „Pe atunci, îmi spunea tata, totul mergea bine, minereul era scos din 
galerii, dus la şteampuri; era folosită forţa apei, care înlocuise forţa animală sau umană 
folosită pe vremea romanilor. Munca o făceau ştemparii, bărbaţi dar şi femei. Se folosea  
diferenţa de nivel pentru curgerea apei, aşa încât şteampurile erau amplasate în cascadă 
de-a lungul văilor, apa folosindu-se la zdrobirea şi separarea aurului. Totul era organizat 
ca pe bandă rulantă. De atunci tehnica a evoluat, şteampurile au fost puse în mişcare de 
motoare electrice…” 
   Din moşi strămoşi, iată, această bogăţie a fost exploatată raţional şi nu a fost uitată. 
Țara noastră stă pe tone de aur, este necesar doar să veghem a nu se distruge această 
bogăţie în numele lăcomiei. Nu putem acţiona nici în mod egoist, neavând respect pentru 
vremurile trecutului, dar nici fără să gândim la avantajul tehnologizării, pentru cei care 
sunt în viaţă şi pentru generaţiile viitoare. Cred că ţara noastră ar avea de câştigat prin 
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exploatarea eficientă şi folosirea proceselor tehnologice moderne, prin încheierea unor 
contracte clare, pe baza unor legi clare, ţinându-se cont de faptul că Roşia Montană este 
o suprafaţă minunată de pământ cu floră carpatică şi cu o populaţie densă în satele 
respective. Oare nu se pot face lucrări cu propuneri şi soluţii de extragere a metalelor 
preţioase fără să se folosească substanţe toxice pentru mediu? Credinţa mea este că 
lucrurile trebuie să se mişte din loc şi totul să fie făcut în folosul ţării şi al protejării vieţii 
oamenilor. Să nu ne batem joc de aceşti munţi care poartă aur în pântecele lor şi… să nu 
mai cerşim „din poartă-n poartă!”  
                                                                      *** 
   Peste mulţi ani am plecat în regăsirea timpului pierdut, am ajuns în Câmpeni, am căutat 
casa în care mi-au spus părinţii că am locuit, m-am uitat din stradă şi, ca şi cum aş fi 
văzut un film cândva, aşteptam să văd la una dintre ferestre pe cei doi părinţi, tineri şi 
frumoşi cum erau… Ne-am urcat în maşină şi am plecat mai departe. Foarte aproape de 
Câmpeni, la aproximativ 15 km distanţă, am dat de satul Avram Iancu. Am plecat apoi 
spre Peştera Scărişoara de care mi se povestise cu entuziasm, fiind al doilea gheţar 
subteran ca mărime din lume. Peştera, la 40 de km distanţă de Câmpeni, se află la o 
altitudine de peste o mie de metri şi este renumită datorită prezenţei în interiorul ei a unui 
gheţar imens, cu vechime de peste 3000 de ani. Legenda spune că în peşteră trăia, în 
vremuri vechi, un balaur care fura câte o fată frumoasă, fie în Noaptea de Anul Nou, fie în 
noaptea dinaintea Târgului de Fete de la Găina şi le ascundea într-un palat de gheaţă pe 
care niciunul dintre localnici nu avuseseră ocazia să-l vadă. Dar, cum orice legendă este 
o povestire tradiţională transmisă, de obicei, pe cale orală, faptele fantastice pot avea un 
suport istoric real, întrucât legendele combină fapte reale cu întâmplări imaginare, 
adevărul neputând niciodată fiind dovedit. Chiar viaţa fiecăruia dintre noi pare a deveni o 
legendă… Împăratul roman Marcus Aureliu spunea: „ unii mai sunt pomeniţi câtva timp, 
alţii devin legendă…” iar alţii încetează a mai fi şi legendă. Peştera este împărţită în mai 
multe sectoare cu diferite denumiri. Senzaţia pe care am avut-o vizitând această Peşteră, 
a fost a unei lumi de basm, nimic nu părea natural, ci spectacular, fantastic. După ce ne-
am răcorit în Peşteră, temperatura ei fiind în jur de un grad, am ieşit la suprafaţă. Era 
cald, era vară şi le-am povestit celor cu care venisem despre Târgul de fete de la Găina, 
ceea ce ştiam de la părinţi. Nu ne mai puteam încumeta să urcăm muntele, dar de 
povestit puteam povesti. Eram doar în atmosfera fantasticului acestor locuri ale moţilor.  
   Cât am stat în acest orăşel, părinţii nu puteau lipsi de la frumoasa sărbătoare a Târgului 
de fete de pe Muntele Găina. Se spune că este politicos şi instructiv să încerci să cunoşti 
tradiţiile locului în care trăieşti şi să te adaptezi lor. Aşa au şi făcut. Dar mergând la 
sărbătoarea Târgului de fete, au cunoscut unicitatea acestui mit arhaic românesc, şi-au 
dat seama şi de diversitatea, bogăţia şi frumuseţea geniului nostru popular. Mircea Eliade 
scria: „Creaţia folclorică este un proces nedisociat de subconştientul uman din toate 
timpurile. Este un contact direct cu fantasticul”. Târgul este atestat documentar din 1816, 
dar are o vechime mult mai mare. Există şi aici mai multe legende legate de zona 
muntelui. Și cum întotdeauna mi-a plăcut legenda - mitul care amestecă cerul cu 
pământul -  am fost foarte atentă şi la această legendă a muntelui Găina. Se spune că 
înainte, când moţii se ocupau cu extragerea aurului, o găină de aur venea din mină şi se 
aşeza în vârful muntelui, unde era cuibul său în care erau ouă de aur. Locuitorii au vrut de 
multe ori să o prindă, dar găina fugea, luând cu ea şi aurul din munte… Mă întreb: Oare 
nu mai vin şi acum nişte „găini” să ne fure aurul? Că de ştiut, ştim bine că el există acolo. 
În prima zi a târgului, feciorii veneau să petreacă şi abia a doua zi veneau fetele şi 
nevestele şi atunci se încingea dansul. La târg participau fetele de măritat şi fetele mari 
(câte or mai fi rămas acum?) şi care doreau să fie peţite. Fetele care luau parte la târg se 
pregăteau din timp, pentru că luau şi zestrea cu ele. Cel mai important moment era şi a 
rămas târguirea fetelor. Purtau costume populare, multe cusute cu fir galben, firul galben 
fiind simbolul aurului Apusenilor; costumele  cu acest fir erau purtate mai ales de fetele de 
mineri care erau mai bogate. După ce cădeau la înţelegere, fata era invitată la joc şi apoi 
cântărită pe o scândură, în balans, la capătul căreia era pusă zestrea. Moţii aveau 
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credinţa că cele târguite pe culmea Găinii aduceau noroc. Femeile cântau din bucium 
chemând oaspeţii, anunţând începerea sărbătorii, fiindcă tulnicele se foloseau, în general, 
pentru semnale, chemări. Un loc - simbol a fost şi a rămas, acest munte supranumit şi 
Muntele dragostei, prilej de bucurie, de cântec, de dans.  
   Tulnicele - vechi instrumente muzicale de suflat, sunt obiecte de lemn confecţionate din 
trunchiuri de molid fără noduri, scobite înăuntru şi apoi legate cu cercuri de lemn, iar între 
cercuri au diferite desene populare. Șlefuite de mâinile ţăranilor, cu lucrătură minuţioasă 
şi delicată, sunt făcute din dragoste de frumos, cu încrustări şi desene fermecătoare prin 
simplitatea lor. Tata îmi spunea de cei care fac desenele, că le fac de fiecare dată 
imaginând altceva, şi eu îmi închipuiam că ei sunt asemănători poetului care de fiecare 
dată, deşi simte la fel, găseşte alte cuvinte să-şi exprime simţirea. Dar ce nu făceau 
harnicii locatari ai acestui ţinut! Femeile duceau cofiţele cu apă sau cu lapte pe care le 
purtau deasupra capului. Apa de băut era păstrată în casă într-o aşa numită doniţă, un fel 
de găleată lucrată din lemn şi care avea un capac. Când mi-era sete trebuia să aştept ca 
mama sau servitoarea să umble la doniţă şi să-mi umple cana cu apă. Rufele se spălau, 
îmi amintesc, şi am şi o fotografie, într-o copaie din lemn, lucrată şi ea cu măiestrie, care 
folosea şi la îmbăiat.  
   A fost cândva, dar astăzi nu mai este… Pe-aici, mi-s nişte ani rămaşi cu câteva amintiri 
răzleţe, dar frumoase, din acele locuri minunate. Un astfel de tulnic a stat sprijinit în colţul 
unui perete din casa noastră, tot până când spaţiul de locuit al familiei noastre a fost 
restrâns. Mă uitam uneori la lucrăturile delicate, colorate în culoarea cojii arborilor şi mi 
se părea că seamănă cu o poezie scrisă; suflam uneori în tulnic şi mi se părea că sunetul 
era jalnic, suna a dor, a înstrăinare… Îmi inspira un sentiment de tristeţe, de regret, 
precum cântul specific poporului român, acea „Doină ce străpunge timp şi univers/ doină 
ce e şoapta Tatălui Ceresc/ doină ce poetul a numit-o vers/ doină ce mai ţine neamul 
românesc… ” Da, tulnicul suna a jale…  
 
Nu ştiam, însă, la acea vreme, dar menţionez acum, faptul că cea mai veche scriere din 
Europa (atestată arheologic în 1961) a fost în satul Tărtăria din comuna Săliştea, pe râul 
Someş, în acest judeţ binecuvântat. Profesorul Nicolae Vlassa de la Universitatea din Cluj 
a descoperit trei tăbliţe din lut ars inscripţionate cu o scriere pictografică asemănătoare cu 
cea sumeriană, dar mult mai veche, de peste 7000 de ani, deci cu peste un mileniu mai 
vechi decât cele sumeriene, trăgându-se concluzia că „sumerienii au ajuns în 
Mesopotamia, migrând de pe teritoriul vechii Dacii, şi ducând cu ei o scriere deja 
cunoscută”. Cu alte cuvinte, locuitorii de pe aceste meleaguri ştiau să scrie acum 7000 de 
ani. În 2003 a fost ridicat un monument drept mărturie a primului mesaj scris din istoria 
omenirii, aici, în ţara noastră - România. (Fragment din cartea „Popasurile vieţii”- în 
pregătire) 
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Mihaela ALBU 
Trecere 

 
Răbdarea cu care piatra aşteaptă Râul 
Ce-i mângâie alunecând spinarea 
E asemenea omului spălat de unda Clipei. 
 
Timpul şi-a pierdut încălţările 
Şi umblă de colo până colo 
cu picioarele goale ... 
de aceea nu-l auzim 
cum intră tiptil-tiptil; 
deschide poarta 
cu băgare de seamă; 
eu îi privesc chipul perfid 
în oglinda sufletului. 
 

Infinire 
 
Rotirea roţii în rotunda infinire 
poartă cu sine gând de-nfăptuire; 
 
Cum unda duce frunza rătăcită 
din ramul ce-o născu cândva, 
vântul zvbate val după val 
şi-nvaţă malul gustul durerii; 
 
În această fără de capăt rotire 
limba de şarpe a timpului 
îmi culege cu lăcomie 
fir după fir 
din ţărmul vieţii 
şi-mi topeşte 
până-i vasul plin 
  în faptă nouă durerosul chin ... 
 

Neascultare 
 
De ce o văd din când în când? 
Vine către mine îmbrăcată în haine trandafirii 
    înşelătoare; 

par straie de sărbătoare. 
În tradiţia ţării mele Ea este o femeie bătrână 
       (Timpul – se vede – pe nimeni nu iartă!) 
 

O aud când mă cheamă; 
yâmbetu-i perfid uşor i-l ghicesc. 
 
 Mă leg de un catarg verde 
şi, ca Ulise, îmi astup  cât pot de bine urechile, 
 deşi ... visez uneori Liniştea. 
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Vocea îi e prea prietenoasă ca să fie adevărată. 
 
 Mă leg şi mai strâns de catarg 
                  O las să mă aştepte ... 
 
încerc să ridic un yid din speranţe sparte. 
 
Corabia – oricum – merge mai departe. 
 
 

Ioan PINTEA 
 

descriere chipului după a doua natură 
 
astfel 
stau și veghez 
meditând peste lume cu gândul atârnat ca o limbă 
roșie 
înecându-mă-n spuza 
lucrurilor 
fosforescent de la un capăt la celălalt 
 

să nu luați în deșert deșertul 
 
cea mai verde iarbă crește pe platourile de nisip 
cea mai curată apă curge între aceste platouri 
gura cârtiței întredeschisă scoate mușuroaie 
searbede și seci 
între rădăcini și izvoare 
strălucește fosforul  
solzii peștelui sunt colții câinelui 
colții câinelui sunt solzii peștelui 
domestica mare neagră îi amestecă 
gurile noastre laudă masa și cântă 
cea mai verde iarbă crește pe platourilede nisip 
cea mai curată apă curge între aceste platouri. 
 

la marginea deșertului 
 
cine ridică ceața de pe ochii noștri 
este bun de înveșmântat în lumină 
cine întreabă este bun de ioan 
cine întreabă este bun de tipsie 
columba vine peste urechile apei 
fâlfâind din pene 
ce asurzitoare este o pasăre înainte de bătrânețe 
strigă urlă se tânguie 
înfrumusețând  
cerul cu suferință 
 

ioan 
 
înainte de a scrie înainte de a vorbi 
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înainte cu mult timp de venirea îngerului el vede 
el vede cum insula aceea alcătuită din ape 
se înconjoară cu nesfârșite valuri de pământ 
cum trâmbița de alamă se înfundă cu oase și câlți 
urechile fiarei 
cum gura șerpilor 
varsă între miresme duhori și urzici 
lâna de aur 
 
vede glasul care vorbește cu el 
și aude scrisul norilor precum 
niște chei zornăind peste pecețile încă nedesfăcute 
din șapte în șapte zile se arată 
orbilor și surdomuților 
și le vorbește despre 
ochii serafimilor 
vocea heruvimilor 
cuvintele nedesprinse din carnea fecioarelor 
încet încet focul inundă apele 
încet încet pământul plutește deasupra 
 
 

ION CRISTOFOR 

 
BLUESUL NOPŢII 

 
Singurătatea cerului inventează păsări. 
 
Tânărul mort de curând  
face exerciţii ca să devină iarbă.  
 
Şi iată ce limpede 
printre arborii întunecaţi 
luna se iveşte deodată  
cu strălucirea ochilor scoşi din orbite  
cu ochii iubitelor moarte  
cu ochii melancolici ai rudelor plecate într-o ţară îndepărtată.  
 
Târziu, atât de târziu 
după o îndelungă judecată  
avocaţii au admis că pielea ei jupuită  
e o piele de om nu de înger, 
e o piele de fată. 
 
Când iată ce limpede 
printre arborii întunecaţi 
dureros de clară  
luna se iveşte deodată.  
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Păşeşte cu grijă prin noapte: 
sub fiecare piatră plânge 
un bătrân părăsit, un copil  
sau o voce de fată. 
 

BLUESUL SPĂLĂTORIEI DE CREIERE 
 

    În memoria lui Petru Poantă 
 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
Aici pute îngrozitor a teancuri de bani a ordonanţe de urgenţă a mizerie 
E aşteptată o mamă de bătaie în societatea anonimă a pungaşilor 
Parlamentele şi vespasienele publice dorm liniştite 
Arcturus Pleiadele trec limpezi impasibile peste toată bulibăşeala aceasta 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
La radio răsună un discurs convingător ca umbra unei spânzurători 
Înţelepţii moţăiesc în fotolii alţii şi-au cumpărat din vreme locuri de veci săpun şi funii 
La Academie s-a descoperit o nouă metodă ştiinţifică de a tăia frunze la câini 
Tot ce contează acum e un os în plus o bucată mai mare din halcă 
În laboratoare aseptice se pregăteşte o sită de mătase din coada câinelui mort 
Ochii şi buzunarele noastre sunt tot mai flămânde 
Socotelile mortal de precise ale monopolurilor au pătruns în pagina cărţilor sacre 
Cineva întunecat la faţă distribuie sfârleze biciuri bombe şi lumânări 
 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
La subsolul albei clădiri geme neauzită o corabie cu sclavi 
În drum spre New York se trage la rame se trage la zaruri cămaşa mortului 
Spălătoria de creiere îşi scoate clăbucii prin televizoare ziarele fumegă 
Dicţionarul armatei vocabularul puştilor sunt alcătuite doar din câteva cuvinte 
Enciclopediile se umflă de otrăvuri de frunze uscate de vaiete 
Prosperă crescătoriile publice de iepuri de casă de clone de monştri 
Şi vai ultimele spirite s-au retras ca sobolii sub pământ 
Ultimele voci sporovăiesc în teşchereaua domnilor ce fumează havane 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
N-a mai rămas nici un cântec de pasăre n-a mai rămas nimic de cântat 
Socrate învaţă să cânte la flaut i se întinde grabnic paharul cu cianură  
Arborii plâng suspină sau blestemă e greu de aflat 
Cine să le mai poarte de grijă şi lemnelor din munţi 
Un vânt năprasnic răstoarnă masa poetului călimările pline de sânge 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
 
N-a mai rămas nimic de vândut n-a mai rămas nimic de trădat 
Iarba e întâmpinată peste tot cu cea mai mare cinste 
După noi pustiul după noi potopul după noi vântoasele 
După noi uraganele cu delicate nume de femeie   
După noi concasoarele ce nivelează suflete consţiinţe grădini şi gunoaie  
După noi n-a mai rămas nimic de vândut 
După noi n-a mai rămas nimic de trădat. 
 

BLUES 
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Înţelepciunea moţăie lângă umărul tău, vorbeşte în somn 
Dreptatea atârnă cu limba scoasă în arborele uscat din curtea ospiciului. 
 
Amarnic gonesc în capul domnului senator şobolanii navelor părăsite în grabă 
Şi nu fapte ci bani se adună năvalnic în hambarele goale ale creierelor. 
 
E toamnă şi singurătatea morţii e singura opţiune a acestui conubiu 
În care din nimic rodeşte cu zgomot nimicul. 
Trebuie grabnic să numeri stelele serii  
Mai puţine vei găsi în registrul bătrânului soare dimineaţa. 
 
Şi iată încredinţati suntem de bătrânul magistru înghesuit în cuşca 
Biciută de fulgere sub ploaie  
Că oamenii de marmură vor pieri în neant  
Că oamenii de câlţi vor sfârşi în cenuşă 
Până atunci bucură-te când dragostea îţi sare ca un animal feroce în faţă. 
 
O, gâtlej de piatră mai cântă dacă-ţi dă mâna 
Răcneşte din răsputeri sub brusturi, sub busuiocul uscat al cimitirului. 
Fii fericit căci magistrul ne asigură de sub pământ 
„Ceea ce aprig iubeşti nu-ţi va fi jefuit”. 
 
Paiaţă, coboară din palatele tale împuţite în piaţă 
Coboră şi tu, câine bătut de grindină, în stradă şi latră 
Coboară în piaţă şi tu papă-lapte, fiu de bani gata 
Voi, toţi cei alăptaţi la tâţele de lupoaică ale fricii coborâţi grabnic în stradă 
Căci doar aici veţi afla ceea ce omul din cuşcă ne strigă 
Ceea ce aprig iubeşti îţi poate fi jefuit peste noapte. 
 

DUPĂ DILUVIU 
 
Unii arbori se prăbuşesc în tăcere în bezna nopţilor asemenea oamenilor. Alteori cad, cu 
vuiete şi vaiete aproape omeneşti, în vârtejul furtunii ce năvăleşte nebună în vieţile 
păsărilor şi jivinelor, îndurând cu stoicism dezlănţuirea elementelor. 
 
Privesc apele râului în creştere de pe balustrada podului, iar mâlurile galbene şi toată 
fierberea lui mi-aduc imagini din copilărie. Cu drumurile de ţară pe care se înfundau roţile 
carelor cu boi până la butuc. Cu cai biciuţi de stăpâni nemiloşi, înpotmoliţi cu căruţele ce 
veneau de la târg. Cu imaginea ciuhelor înmuiate de ploaie, cu turme de vite ce se târau 
prin noroaiele ce le ajungeau până la uger. Cu cadavre de câini umflate de ape, cu 
păpuşi de cârpă şi orătănii moarte. Cu imaginea unui copil, în haine de pănură udate de 
ploaie, ce merge la şcoală pe catalige, sedus de voluptatea amestecului de pământ şi de 
apă. Cu umbrele întunecate şi morocănoase ale ţăranilor ce-şi vedeau înnămolite 
recoltele de pe câmp. Cu corbi posaci şi cete de grauri adunaţi în frunzarele pregătite să 
întâmpine sfârşitul verii. 
Râul geme sub picioarele tale ca o femeie în rut, iar sub întunericul vânăt al serii arborii 
smulşi de furtună lovesc în lemnele podului ca nişte turme de berbeci înfuriaţi. 
 
Astfel trecu - năvalnică, tulbure, nebunatică -  şi tinereţea noastră, dusă de acest râu 
cuprins de furie, cu ape întunecate. Un râu pe care-l mai aud vuind, retras în bătrâna 
casă părintească de la ţară. O casă plină de umbre din altă viaţă, de devastatoare furtuni 
de vară şi luminată încă de fulgerele ce brăzdau cerul altui secol.  
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TEII DOMNULUI EMINESCU 
 

                         De ziua limbii române 
 
Uneori bunul Dumnezeu 
Nu e decât un bătrân, umil zeţar 
La tipografia ziarului „Timpul” 
Care încurcă literele de plumb 
Şi destinele noastre. 
 
Care iată, uneori, o iau razna 
Când te îndrăgosteşti de o defunctă femeie 
Şi câţiva arbori te urmează primăvara 
Prin tot oraşul, 
Pe toate străzile 
Cu o fidelitate de câine. 
 
O, Doamne, 
Iar au înnebunit 
Teii domnului Eminescu. 
 

George TEI 
RONDELUL REVENIRII 

 
Am dorit să rătăcesc prin cord. 
Lunec spre o nouă aventură; 
Iarăşi, viaţa asta ce mă fură 
N-am s-o ard, că nu e scrisă-n Word ... 
 
Abordez acelaşi dezacord. 
Ghemuită, scap de vechea ură 
Hotărând să rătăcesc prin cord; 
Evident, spre-o nouă aventură ... 
 
Revenită chiar din propriul nord 
Gravitez către o geamandură, 
Hieratic... Pentru alt acord 
Intru, iar, în proprie armură 
 
Numai azi... Să rătăcesc prin cord ... 
 

POEŢII ... 
 
Se duc poeţii, către alte lumi 
Dorind să-şi vadă visele-mplinite, 
Ca, mai apoi, sau poate chiar de ieri 
Să se întoarcă-n văi desţelenite 
 
Că nu mai pot să stea în “casa lor” 
De-atâta nepăsare şi de ură 
Şi cad pe malul mării, printre scoici; 
Căderea lor nici ulii n-o îndură! - 
 
Şi lasă drum spre alte insomnii, 
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Dezmoşteniţii vieţii viitoare - 
Că n-au putut, sau n-au avut cu ce 
Să-şi mai petreacă înserarea... Oare, 
 
Mai pot să stea fără să îi cuprinzi 
Cu dragostea ce nu le-a fost rostită, 
Între flămânzi, asemenea flămânzi 
Ce caută, printre dureri, o pită? 
 
Deci, ei s-au dus la Dumnezeu să ia 
Norocul pentru-ntreaga omenire 
Şi se întorc cu ce a mai rămas 
Din moartea lor: un gram de nemurire ... 
 
 

Coriolan PĂUNESCU 
Peisaj sonor 

 
Toamna 
aruncă păsări galbene 
pe creanga de aramă 
a copacului verde 
 
şi eu mă ascund 
în coroana teilor nebuni 
care singuri se pregătesc 
de-a doua înflorire. 
 
Trompeta cayărmii 
din colţul luminii sună stingerea, 
în mahalaua kaki 
a soldaâilor. 
 
Obosit, comandantul e gata  
să doarmă iepureşte, 
cu mantaua trasă peste ochii săi 
mai verzi decât lacul. 
 

Trece-mă 
 
Trece-mă tu, iubire solară, 
printre mălinii 
înfloriţi a doua oară. 
 
Mi-e tare dor 
de sufletul meu fde copil pribegind 
printre stele 
şi învârstat cu trupul tău 
în foşnetul vântului 
de mătase nebună. 
 
Sunt încă  
înmărmurit de chemare, 
ca şi când din nou m-ai privi 
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scânteind 
cu ochii tăi de fiinţă lunară 
privindu-mă hipnotic 
din nurii îmbobociţi într-un iris. 
 
O, şi când vin peste noi crizantemele  
din amintirile toamnelor fulgerate! 
 

Al. Florin ŢENE 
     
 Ciobanul de pe pajiştea lunii 
 
Iarba crescuse pe pielea lui, 
devenise o pajişte pe care o păştea oile, 
avea plăcerea de a bea 
lapte din ţâţa prunei 
până se îmbătau oile. 
 
Cerul începuse să ameţească ţinându-se de-o stea 
iar ea 
sculându-l din somn s-a speriat 
de ploaia florilor de tei 
mirosind a lapte de prună 
vărsat peste întregul sat 
pe când câinele cerului umbla în coadă 
cu-n covrig de lună. 
 
Ciobanul obosit de atâta somn s-a trezit 
pentru o clipă, 
apoi a adormit din nou 
să-i crească iarba mănoasă pe piele, 
de atâta risipă 
de timp, rămăsese ne păscut un bou… 
 
           
     Contemporan cu Dumnezeu 
 
Mirosea dimineaţa însorită a mir, 
Tăcerile alunecau pe nesimţite-n mers, 
Nu ştiam că alături poetul Radu Gyr 
Îşi înveşnicea suferinţa-n vers. 
 
Cânta amiaza tristeţea-n flori 
Uitase să-nbobocească şi mălinul, 
Iar cerul desena o cruce din cocori 
Ridicând la rang de virtute chinul. 
 
Amurgul jelea cu nuanţe închise 
Şi câmpul trimitea culorile la culcare 
Pe când clipele albe cădeau ucise 
De nu se-ntorceau din nou în soare. 
Şi azi noaptea mă-nveleşte cu frig, 
Mă tem de visul care iată vine 
În miezul întunericului, cu speranţă strig: 
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Doamne, îţi mulţumesc, sunt contemporan cu tine! 
 
 

Doina CHERECHEŞ 
 

INTEROGAŢIE 
Spune-mi dacã pleci în noapte 
unde te gãsesc în zori, 
Idila mea… 
Pe drum, cu lacrimã de ploaie 
îţi ‘nalţ o tâmplã de odaie 
sã te feresc de vremea rea, 
cu lava inimii de foc 
mã strãdui sã te-opresc în loc 
şi glezna mea de catifea 
aleargã sã te afle 
cândva… pe undeva… 
şi-atunci mã întreb: 
De ce ai mai pleca? 
 
                                             NENUMITĂ 
 
Mã cauţi peste tot şi nicãieri, 
eu sunt himera vieţii tale, 
cãlãuzind pe zãri corãbieri 
spre vagi ţinuturi septentrionale 
 
şi cine sã afle povara 
dorului cuprins în jind, 
când tu mã vei numi doar ocara 
revenirii aceluiaşi gând… 
 
Pe urmele tale ca o umbrã, 
sporindu-ţi statura, 
sau mâna ce se preumblã, 
poemelor tale punând semnãtura. 
 
Vom dispãrea precum o cometã, 
strãluminând în abis, 
sau ca muritori ce regretã 
neîmplinirea unui vis… 
 
 

Marin MOSCU 
 

Nu disperaţi! 
Nu disperaţi, mai e până la ziuă, 
Vin din belşug, frigare cât se poate 
Şi crişmăriţe dulci ca în poveste 
Te-ncântă cu surâsuri şi cu şoapte. 
 
E Vrancea plină de îmbelşugare 
Şi dragostea e-o stea ce luminează 
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Sânge-nvolburat de pasăre rănită 
De glonţul ce prin inimă pulsează 
 
Nu disperaţi şi mâine vom petrece, 
Vom fi născuţi parcă din nou, în vis, 
Plăcerea de-a petrece e un dar 
Spre orizontul dragostei deschis 
 
Sunt crâşmăriţe dulci precum e vinul 
Cu spume jucăuşe în pocale – 
Simţi că trăieşti o nouă viaţă 
Dacă mergi pe-a bărbăţiei cale 
 
Nici mult, dar nici puţin nu se cuvine 
Să iei din toamna Vrancei temerară, 
Vin din belşug, frigane cât se poate, 
Şi dragoste în fiecare seară! 
 

Stâlpi de ţară 
Vino cu mine 
Să vezi 
Cum ţăranii 
Şi-au dat foc... 
 
Lumina lor 
E-n recoltă, 
În sămânţa 
Existenţei 
Neamului 
Şi-a veşniciei. 
 
Ţăranii ard 
Şi noi ne mirăm 
Cum din cenuşă 
Răsar sărbători 
Mai reale 
Decât închipuirea 
Durerii, 
Mai trainice 
Decât hulpăriile 
Bancherilor, 
Mai pure decât 
Pârjolul realităţii 
Ce-i înconjoară ... 
Ţăranii ard 
Stâlpii 
De ţară! 
 

Sens 
Ramuri subţiri se-ntind spre ceruri, 
Retina-ngheaţă geana luminând 
Norii devin o nebunie cruntă 
De ceaţă trupurile se ascund 
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Îngăduie-i norocului culoarea 
Văzduhului pătruns de astre, 
Ca desenând, imaginar, iubirea 
Să aibă puritatea paserii stelare. 
 

Ionuț ȚENE 
 

 
 
 
 
 
 
 

De ce plouă peste Cluj 
 
S-a lăsat seara şi ploaia peste Cluj 
Picură cu întrebări, mirări şi răspunsuri 
Vara ne-a părăsit cum iubirea pe plaja Mării Negre 
cum o rochie adolescenta îndrăgostită prin cluburi 
E miros de toamnă, fum şi ceaţă în Parcul Central 
Pensionarii zdrobesc boabe de struguri între dinţi 
Iar mustul fierbe deja în crame amintirile verii 
S-a lăsat ploaia ca o plapumă groasă peste Cluj 
Şi oamenii aleargă zgribuliţi prin norii oglindiţi de bălţi 
Aşteptarea cuibăreşte cafenele cu geamuri aburinde 
de mirosul catifelat al cafelei 
iar ploaia bate acoperişurile oraşului cum clopotele catedralei 
Şi tinerii spun că nu a plouat de mult pe la Cluj 
Şi e o vreme numai bună de iubit 
  

La o poveste cu toamna 
 
Vara s-a scurs prin cimitirul memoriei 
Nu mai cheamă pescăruşii dimineţile uitării 
Timpul a îmbrăcat haina de ploaie 
Şi gâtul tău e un fular gros de ceaţă 
Şi părul îţi miroase a fum pe dealuri 
Vara a plecat goală la o plimbare pe marea sudului 
Umbra ei a rămas pe  bancă în parc precum bruma 
Şi doar eu împreună cu tine povestim 
despre singurătate şi toamnă 
despre cerul senin 
  

Poezia a trădat oraşul 
  
Poezia a trădat oraşul 
Poeţii şi-au luat braţele felinarelor 
pe străzi agăţate de crengile parcului 
Metafora a părăsit cum amantele oraşul 
Teii vorbesc pe silabe toamna 
Cuvintele au deşirat aleile memoriei 



45 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Oraşul a trădat poezia 
Şi pâinea a frânt timpul 
Şi muzele se lasă despletite în garsoniere întunecate 
Poeţii se retrag strategic prin cârciumi aromate 
Unde fierbe mustul de ţigară butoaiele 
Unde dospesc cuvintele declaraţii de dragoste 
Unde coapsele incendiază priviri adolescente 
Oraşul a rămas singur pe bancă 
cu dimineaţa goală puşcă 
cu amintirea unui sân de statuie 
şi departe se aude cum cade bruma 
poeţii mahmuri vorbind despre lună 
  

Ultima strategie de vară a zilei 
 
Ultima zi de august Singura zi de vară 
Ultima nostalgie de seară 
Ultima zi Prima întrebare 
Despre lumina arsă de iarbă 
Despre ultima mirare plămădită din smoala tăcerii 
Ultima răsuflare a zilei rămâne să plece 
Ultimul cântec al greierilor 
Mierea de linişte a salamandrelor 
şi ochiul lunii închide buzele triste 
Ultima zi de vară e prima dintre ultime 
fecioare ce scaldă goale râul 
Şi tu ţi-ai uitat sutienul acasă 
Iar toamna şi-a îmbrăcat ultimele frunze 
cu pojghiţa călduroasă de brumă 
  

Maria-Patricia BIRTOCEAN 
 

Idilă în oraşul cu tramvaie 
 
Trufaş, priveai cum mor de cald. 
Mi-ai tăiat un deget 
Prin care mi s-a scurs tot sufletul: 
„Oraşul nostru nu are răcoare 
Doar tramvaie care taie degete!” 
Şi ai râs ... 
 
Te-ai plimbat nestingherit prin inimile mele. 
De durere de picioare 
Te-ai descălţat de glezne 
Şi le-ai pus în pungă, 
Ai spus că poţi să mergi în mâini 
Până când, degetele umflate, 
Arse şi tocite s-au desprins, 
Şi s-au rostogolit în Styx. 
Ai râs fără gingii. 
Ţi-ai fi dat un ochi albastră să poţi scăpa 
Din faţa tramvaiului 
Care zbura spre necunoscutul de tine 
Şi ţi-ai pus pielea pe băţ 
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Doar să mai trăieşti o secundă. 
Te priveam cum te chinui 
Şi călcam peste buzele-ţi care 
Se coceau ca merele pe asfalt: 
„Oraşul nostru nu are răcoare, 
Doar tramvaie care dau peste necunoscuţi ...” 
Şi am zâmbit. 
 

Anotimp incomplet 
 
Azi sunt fericită, 
Râd ... 
Cu două mânuţe mici, cu degete gingaşe, 
Sunt un copil ce caut înţelepciunea 
În găleata unei lumi paralele. 
 
Azi sunt fericită, 
Cânt ... 
Cu două tâmple negre, 
Sunt un adolescent ce meditează 
La nemurirea sufletului, într-o noapte. 
 
Azi sunt fericită, 
Plâng ... 
Cu doi ochi vii şi timizi, 
Sunt o bătrână care priveşte 
Cum sufletul meu nemuritor fuge de mine, într-o iarnă .... 
 

Inundaţie 
Inundaţie într-o mansardă goală 
fericirea se scurge din mine 
ca mercurul din palme. 
Ploaie torenţială la etajul superior 
gândurile mele fac numai ce vor ... 
 
 

Constantin RUSU 
Dorul din rugăciune pentru iubire 

 
Învăluitoare umbre acoperă pianul 
plin de clape albe şi negre care sunt silabe 
ale insomniei prinse lângă orgoliul mut 
care traversează certitudini descifrate 
de visele cu floarea scuturată a vieţii. 
 
Oboseala se acoperă cu vinovăţia 
căutându-se ţărmurile care aduc valuri 
şi nu se mai ţin colinele pline de daruri 
pentru convieţuiri născute în certitudini. 
 
Secundele risipite în taina misterelor  
nu vor să sugrume ura cu dragostea 
nu vor să mângâie umbrele cu lumină 
nu au formule pentru mediatizare 
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şi nu ştiu egalul plusului cu minusul. 
 
Peste cântul clapelor de pian adormit 
un ecou îmi şopteşte cu glas de pace 
să aduc iubirea lângă rugăciune 
şi dorul din rugăciune pentru iubire. 
    

Drumuri cu labirinturi acoperite 
 
Pe drumul meu cuvintele devin paşi, 
iar silabele sunt ecouri în vise,  
aşa precum faptele trecute  
sunt prezicerea purtării viitoare. 
 
Clopotul bisericii limpezeşte euri 
lăsate în beznele neînţelese, 
pe drumuri cu labirinturi acoperite 
unde eu evit umbre şi ziduri mari. 
 
Nu vreau orizont în marginea lumii,  
când frunzele aduc adierea toamnei, 
iar drumul zilei mi-e cadoul care face 
să ascult simfonia izvoarelor cu inima. 
 
Aşteptările din lumină devin flori 
cu răsăritul în petalele noastre 
şi las pe coaja copacului vieţii mele 
un buchet de flori de nu-mă-uita. 
 

Monica Ioana GUGURA  
Ochi de tigru 

Ochii mei nu mai privesc înapoi.  
Urechile nu mai aud  
cântecul de sirenă.  
Sângele meu otrăvit  
nu mai locuieşte în vene.  
O, imperiu prăbuşit,  
dispărut  
şters de pe harta inimii de un nor,  
nici un dor nu te plânge:  
ca într-un luminiş de munte  
eu sunt lamentaţia negată a unui izvor.  
 

După o lungă iarnă 
După o lungă iarnă  
sufletul este  
ca ochiul fremătând în frunze  
cu inima-n galop, ţâşnind prin ram:  
şi vreau acum şi te voiam  
Luceafăr  
strâns în braţe,  
când, lunecând pe tobogan,  
din înălţimi profunde, doar amintirea  
mă mai răsfaţă…  
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Titina Nica ŢENE – PUNTEA  
 
 Aparent, eu nu am avut în viaţă motive pentru care să fiu fericită, dar mă consider 
totuşi un om fericit. Am pornit de la premisa că viaţa e ca o punte pe care trecem. 
Excesele de niciun fel nu sunt bune. Nici în bine, nici în rău. Riscăm să ne dezechilibrăm 
şi să cădem de pe punte. 

Am fost opt copii la părinţi. M-am născut acum 59 de ani, în satul Uşurei, judeţul 
Vâlcea. Mama nu ştie carte, iar tata avea şase clase primare. Nu ţin minte să mă fi 
mângâiat mama vreodată. Nu avea timp. Dar eu eram foarte fericită. Număram furnicile, 
mă jucam pe drum cu copiii. admiram stelele, florile, animalele şi mi se părea interesant 
tot ce mă înconjura. Tata ne spunea mereu să învăţăm carte. Numai aşa putem pleca „în 
lume”, să scăpăm de sapă şi de noroaiele pârâului Beica. 

„Învăţaţi carte, ca să nu munciţi! “, spunea tata. 
După şapte clase primare, la vârsta de 14 ani, am plecat cu tata la Drăgăşani. 

Auzise el că acolo e o şcoală viticolă,unde nu se plăteşte nimic. Maşini care să lege satul 
de oraş nu erau. Am parcurs cei 30 de kilometric pe jos, într-o încântare continuă. 
Ascultam cântecul păsărilor, culegeam flori şi mă gândeam ce bine o să fie la oraş.Tot ce 
faci cu plăcere nu te oboseşte. Când am ajuns la Şcoala viticolă, m-au cântărit şi, 
stupoare, aveam 28 kg, la 14 ani! Deci, m-au respins. Acesta era examenul. Reuşita la 
vizita medicală. Era şcoală cu profil agricol, unde trebuia să dăm cu sapa şi eu eram mult 
prea slabă pentru aşa ceva. Tata m-a luat de mână şi m-a dus la Consiliul popular din 
oraş. A zis: „Am venit cu fata asta la Şcoala viticolă şi nu au primit-o că nu are greutatea 
necesară. Eu o las la dumneavoastră. Nu am ce face cu ea acasă, că am opt copii, iar 
pământul mi l-a luat la colectiv.“ Nu m-am speriat. Întotdeauna am fost o norocoasă şi am 
crezut cu tărie în bine. 

Acolo era un inginer agronom, Baractaru, om cu suflet nobil, care m-a luat la el 
acasă şi a aranjat să mă primească la şcoală. Am fost un fel de copil de trupă. Învăţam 
bine şi nu prea mă puneau să dau cu sapa. Am terminat şi şcoala tehnică horticolă. 

Am ieşit un fel de săpător cu diplomă. Eu credeam că ies cel puţin ingineră. Când 
l-am întrebat pe tata că de ce dau cu sapa, dacă am învăţat carte - nu-mi spusese el să 
învăţ ca să nu muncesc - el a răspuns: „mama ta, ieri, s-a tăiat la picior cu sapa, tu nu o 
să te tai, că ai învăţat carte.” 

Într-o zi însorită de vară, iunie 1963, stăteam pe o bancă din parcul oraşului 
Drăgăşani. Terminasem şcoala şi nu ştiam ce-mi rezevă viitorul. Dar tot tata îmi spusese 
că nu aduce anul ce aduce clipa şi să fiu atentă ca niciodată să nu cad dintr-un rău în alt 
rău. Lângă mine s-a aşezat un băiat înalt şi brunet, care m-a întrebat: 

- Ce faci? 
La care eu am răspuns: 
- Sunt puţin supărată că nu am cu cine merge la serbare pe stadion! 
- Nu-i nimic, mergi cu mine! 
Această naivitate şi simplitate a mea l-a cucerit din prima clipă. Tot împreună am 

mers şi la Tarna Mare, o comună de graniţă, din judeţul Satu Mare, unde aveam un frate 
director de şcoală şi unde era mare nevoie de cadre didactice. Peisajele de vis, copiii 
minunaţi, pui de oşeni care erau în clasele mici, m-au făcut foarte fericită. Eram un copil 
care învăţa alţi copii. 

Ne-am căsătorit singuri, într-o cameră cu chirie, cu verighete din fire de iarbă. 
Bogaţi spiritual şi foarte săraci material. Iată că au trecut 40 de ani. O căsnicie fericită, cu 
doi copii minunaţi, cu patru nepoţi şi două nurori fumoase ne fac să fim veşnic tineri. 
Zilele trecute, băiatul meu, Ionuţ, m-a întrebat: 

- Mamă cum faci tu că poţi să fi mereu veselă pentru nimic? 
- Cum pentru nimic? Sunt fericită că pot să merg, pot să văd, pentru că voi sunteţi 

sănătoşi şi mai ales că vine din nou Crăciunul. E puţin? 
 



49 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

 

Getta BERGHOFF (Israel) – Bătrâneţe... 
 

Silvia  călătorea în fiecare an, ca omul, prin lume, unde dorul o chema,  traversa 
Oceanul şi ateriza la Tel Aviv doar pentru o noapte. Închiria o cameră la hotel nu de cinci 
stele nici de patru, dar o cameră curată unde să-şi lase bagajele, să-şi aşeze necazurile, 
să-şi tragă sufletul după care, primul drum o ducea la coafor. Prima impresie, cea dintâi 
privire asupra ei trebuia să bucure, să surprindă pe fiecare. Coaforul ei, acelaşi de peste 
patru decenii, îi pieptăna aceeaşi coafură impecabilă, chiar dacă pe undeva interveneau 
mici schimbări, în final  din mâinile lui coafura era a unui artist. Se simţea îndatorat faţă 
de clienta care venea de peste ocean, an de an, preţuindu-i talentul... O primea cu 
braţele întinse şi ea-l răsplătea cu aceeaşi bucurie a revederii şi fără comentarii amândoi 
ştiau că rândul e al ei.  

Aşezată în faţa oglinzii scotea din poşetă o nimica toată, totdeauna o atenţie 
adusă din America îndepărtată şi râvnită de lumea de aici... Zâmbete reciproce de 
recunoştinţă, coafura aranjată, refăcută, o readucea în proprii ei ochi în anii de demult 
trecuţi, aceeaşi blondă, aceeaşi distincţie şi pentru o secundă, privindu-se în oglindă trăia 
triumful de-o clipă: „s-ar putea spune că  n-au trecut anii şi nici n-am îmbătrânit”. Se 
despărţeau cu acelaşi zâmbet cald şi speranţa pentru anul următor. În stradă, în urma ei 
dispărea şi zâmbetul de atâta aşteptare la sosirea autobuzului. Avea mult de călătorit dar 
nimic nu-i putea stăvili inima. Urcă în primul autobuz care soseşte, cere informaţia 
şoferului unde trebuie să coboare ca să ajungă la destinaţia ei. Călătoria e lungă, aruncă 
o privire cartierelor devenite de nerecunoscut dar ajunge acolo unde vroia ea. 
Recunoaşte cartierul, poarta, o trece, traversează aleea după ce-şi alege un buchet de 
flori. Nehotărâtă, le refuză şi alege în schimb un ghiveci cu violete. 

Cu pasul încă sigur, străbate aleile, se fereşte de „profesioniştii” care din dureri 
ştiu să facă bani, îi ocoleşte şi loveşte asfaltul cu pasul rămas încă sigur. Merge repede, 
soarele arde şi pârjoleşte spre orele de amiază, iarăşi se fereşte de cei care-i aţin calea, 
se decide totuşi şi spune unuia „vii aici peste o oră dacă vrei să spui kadiş şi nu mă 
deranja acum....” 

Rămasă în picioare, privea piatra acoperită de praful şi intemperiile aşezate de-a 
lungul anului care-a trecut şi cu amândouă braţele cuprinde soclul, glasul şi-l simte înecat 
şi se reţine de la orice exclamaţii sonore, numai lacrimile curg ca picăturile de ploaie într-
o zi de vară. O ploaie liniştită... Priveşte piatra şi recunoaşte că n-are cine să vină să 
cureţe mormântul. Doar grădinarul cu care convenise, îl plătise şi-l rugase să-i cureţe 
piatra o dată pe săptămână. Îmbrăţişează soclul, se lipeşte de piatră şi şopteşte: 

- Sandule, sunt aici, sunt cu tine, am venit pentru tine şi cât o să trăiesc îţi promit să 
 vin în fiecare an, nu pot  mai des, este imposibil dar acum sunt aici şi vom vorbi despre 
noi şi copiii noştri. Tu ştii că totdeauna îţi aduc veştile bune. Acum vreau să-ţi vorbesc 
despre nepoţii noştri, au crescut, copii reuşiţi, băieţi mari numai Destinul să le fie bun, să 
le ocrotească drumurile., asta este, nu mai sunt copii... Interveni o pauză. Gândurile ei se 
întorceau prea departe, temeri îi traversau sufletul şi ea  alegea, selecta vorbele, ocolea 
situaţiile, gândurile, cele rele să rămână deoparte, să le uite şi în liniştea dimprejur să-şi 
continue monologul 

- Şi aici  multe s-au schimbat, oraşul e frumos, modern şi am observat multe 
parcuri, multă verdeaţă. De-am fi rămas aici, ne puteam şi noi odihni pe o bancă 
povestindu-ne poveşti, amintiri ale zilei trecute, pe cine-am întâlnit, cine s-a bucurat să 
ne vadă ... Păcat, tare mă doare că nu te amesteci în vorbă cu noi... Copiii, Michael e 
student în anul doi, Hary începe facultatea la toamnă, iar Miry şi Beno... Se opreşte, 
respiră zgomotos, intervine altă pauză şi o îneacă  şuvoiul de lacrimi, plânge în hohote şi 
totuşi reuşeşte să-i spună:  se descurcă foarte bine, şi-au făcut o profesie, negustoria şi 
ea devine o profesie când ştii să o faci. Poate că şi negustoria devine o artă, nu orişicine 
ştie să fie negustor! 
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Femeia ocoleşte piatra şi se aşează de cealaltă parte cu sentimentul că-l are în 
ochi şi-i vorbeşte în faţă... 

Îţi aminteşti tu în sărbătorile de toamnă din anul acela,  noaptea aceea, acel 
Octombrie 1973 când seara, la televizor l-am recunoscut pe Ben printre prizonierii legaţi 
la ochi şi mâinile ridicate după ceafă...buclele deasupra cârpei negre care-i legau ochii 
ne-au ajutat să-l recunoaştem. Ţii minte cum am sărit unul peste celălalt într-o 
înmbrăţişare de groază de parcă locuinţa noastră se surpa sub noi, ţipetele noastre, 
şocul lui Miry cum se lovea cu pumnii în cap... Numai tu, în panica de-atunci ai strigat ca 
să acoperi spaima cu vorbele tale „Dumnezeu e mare, e în viaţă, tăceţi să auzim ce 
spune crainicul.” Şi după câteva minute ai adăugat „să gândim la bine, o să vină acasă”... 

Şi a venit, îţi mai aminteşti tu ce bucurie, ce chef am făcut noi între noi când s-a 
întors?  Tu te-ai îmbătat ca niciodată, doar nu-ţi dădeam voie să consumi alcool şi-atunci 
băuseşi cât inima ţi-a cerut, deşi n-aveai voie.... 

Cum zboară timpul, cum fug anii, Sandule! Ce zile fericite au urmat  pentru noi 
când am reuşit să le cumpărăm casa... patru camere în cartier, aproape, Miry era deja 
gravidă şi noi  fericiţi ne agitam şi ne întrebam de unde adunăm banii?. „În toate e mâna 
lui Dumnezeu!” spuneai tu şi-aşa a fost.  Nimic n-a fost uşor, dar ştiam că vom avea un 
nepot şi ce bucurie pe noi, ce zile fericite, se mărea  familia şi tu căutai un nou 
angajament de muncă, un câştig în plus. Tocmai ieşeai la pensie şi ce bine veneau banii 
aceia, era de fapt pensia ta de bătrâneţe la care-ai renunţat  şi cu aceşti bani fata noastră 
a cumpărat casă... 

Şi-a vrut Dumnezeu şi a venit al doilea nepot. De câte zile fericite am avut parte în 
viaţa noastră... 

Îţi aminteşti cum ne pregăteam să-l sărbătorim pe Hary, împlinea un an... Plecam 
spre ei, eu cu torta pe braţe şi-o coroniţă cumpărată de la florar, tu adunai pachetele, 
cadourile cumpărate, nu le-ai putut cuprinde pe poate în mâini şi, nu ştiu cum, te-ai 
împotmolit, ai căzut şi te-ai lovit la cap. 

Era nenorocirea noastră, atunci începuse nenorocirea  mea şi a ta. Tu ai coborât 
aici, eu am rămas afară, în viaţă! Până atunci, la greu şi la bine eram amândoi, dar, după  
ce te-am pierdut, eu n-am mai avut nici o zi liniştită. Tu, eşti liniştit? Ţi-e bine aici? Eşti 
departe de noi, de obiceiurile lumeşti. „departe de viaţa lumească, rămâi departe de 
toate..” cugetă în tăcere Silvia. 
. Copiii aveau opt şi zece ani când Ben mi-a vestit surpriza la masă, într-o zi de 
sărbătoare: mamă soacră eu nu vreau ca băieţii mei să facă războaie, să fie prizonieri, 
cum am fost eu!... Îi duc în America, ne ducem în America  pentru ei.. 

- În America? repetasem speriată şi, ce vom face noi? 
- Care noi? întrebă Ben surăzând foarte bine dispus: tu o să vii cu noi după ce vei 

ieşi la pensie... şi până atunci,  învaţă engleza. Da,  Ben m-a trimis să învăţ engleza.. 
Sandu, dragul meu, vorbeşte sprijinindu-şi amândouă mâinile de piatra pe care 

şedea, am început lecţii de engleză, ştii unde? la Ambasada Americană... tu ştii doar că 
eu, când trebuie să fac ceva iau lucrurile în serios.... 

Doi ani am rămas ruptă de copii şi de nepoţi, departe de ei, dar în tot acest timp 
am învăţat limba cât s-a putut şi m-am zbătut să vând casa noastră. Trebuia. Ţi-o mai 
aminteşti? Un cuib mic, într-un bloc de cartier unde fericirea era a noastră şi-a trebuit s-o 
părăsesc, m-am rupt de ea pentru dânşii, trebuia s-o vând şi toţi banii să îi trimit copiilor. 
Trebuiau să-şi construiască acolo o casă. Dar ce copii buni, mi-au trimis să văd proiectul 
construcţiei, camera mea era proiectată cu o ieşire separată ca să nu fiu deranjată şi eu 
să nu-i deranjez pe dânşii. Ştiau amândoi că eu sunt o fire independentă, ei aşteptau 
banii, dar eu am mai rămas aici, un an întreg am stat la vecina nostră, Clarisa, o ţii 
minte? Şi ea e singură, copiii-s departe şi Clarisa era foarte bucuroasă de prezenţa mea. 
La despărţire a fost greu pentru fiecare,  am plâns amândouă în hohote, parcă eram 
surori, da,  surori de suferinţe, plângeam durerile nerostite, plângeam acea zi de 
despărţire. 
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Sandu dragule, mi-atât de greu fără tine şi nu ştiu ce va fi mai departe... Miry nu 
m-a lăsat să mai călătoresc de una singură şi, ca să fi venit cu mine, ştii tu, cheltuiala ar 
fi foarte mare, dar eu îţi promit că până la capătul zilelor mele voi veni la tine în fiecare 
an. Îmi pun deoparte cu grijă, din lună în lună, banii pentru viitoarea călătorie. E prima 
grijă a mea în fiecare lună, pentru anul care vine.. 

Silvia se plecase deasupra monumentului şi schimba locul violetelor...  
Sosise şi grădinarul, curăţă mormântul şi jură că în fiecare săptămână curăţă 

piatra... ”dar nisipul se aşează imediat..” Rămase în picioare până ce hazanul rostise 
rugăciunea. Le plăti amândorura şi încercă să-i îndepărteze. Se uită împrejur să fie 
sigură că nimeni n-o mai asistă. Mai avea de vorbit cu Sandu: de la tine, chiar azi plec la 
surorile mele, la Aşkelon . Niciodată nu mi-am închipuit că vom fi despărţite la bătrâneţe. 
Fiecare dintre noi am îmbătrânit şi ele mă aşteaptă. Dar la întoarcere mai trec pe aici... 
Am adus cu mine câteva albume de fotografii atâtea câte s-au adunat în anul din urmă, 
să le privească, să se bucure şi ele... 

Şederea la Aşkelon  era scurtă şi insuficientă pentru a-şi descărca sufletul. Nici n-
avea putere, nu vroia să le povestească surorilor că Hary, viitorul student în aşteptările  
familiei, primise  ordin de concentrare în armata americană, care continuă războiul în 
Afganistan. Nu, asemenea  gânduri nu-şi găseau loc în nici un ungher al sufletului ei, 
niciunde în raţiunea ei şi cuvintele nu puteau traversa buzele ei. Doar lacrimile şi-le-au 
amestecat la despărţire... 

Sandu, dragul meu, iată-mă, sunt iar aici, nici nu ştii cum fuge timpul, cum zbor 
zilele, ce repede au trecut cele două săptămâni după atâta aşteptare... Noaptea ne uitam 
la fotografiile din albume,  ziua nu ajungea să ne spunem câte aveam pe suflet... Şi nici 
nu ştiu dacă ne-am spus tot. Surorile mele s-au obişnuit cu viaţa de aici,  televizorul, 
buletinele de ştiri  aceleaşi dintotdeauna, căldurile, nu prea ies din casă, în schimb citesc 
reviste, cărţi, se scrie foarte mult în limba de-acasă... Se scrie, dar  amănuntul esenţial, 
ştii bine, de adevăr nu te poţi atinge, niciodată, n-ai voie să-l aşezi pe masă ca un menu 
de prânz, să-l tai cu cuţitul şi să-l duci cu furculiţa la gură să-l mestecăm vorbind, să-l 
degustăm... N-ai voie şi ele sunt bătrâne şi-a venit ziua când a trebuit să ne despărţim... 

Iar făcea o pauză, tăcerea mărturisea  gândul, vorba care vroia să o rostească.  
  Şi-acum, eu, aici, voi face acelaşi lucru. Dacă ar fi posibil ca piatra să se ridice, să-
mi faci loc lângă tine, ce bine ar fi... Câte lucruri s-ar rezolva! 

Tăcea, parcă aştepta un răspuns, urmărea placa, poate totuşi se va mişca, un 
semn, privea soclul de piatră, totul stătea pe loc chiar şi violeta care se uscase. Silvia 
rămase într-acelaşi loc şi dânsa împrăştia acum  pe toată piatra garofiţele aduse din 
Aşkelon şi ele deja ofilite. 

Numai în drum spre aeroport şi-a amintit că nu cumpărase nimic nepoţilor. „Nu, 
asta nu”, vorbise de una singură şi deschise portofelul. Ce ar putea să-i intereseze pe 
băieţi? Şi totuşi trebuia să le dăruiască ceva, ceva care să le amintească de existenţa ei 
în viaţa lor, în familia lor.. Fără de calcule se aşezase vis-a-vis de vitrina cu bijuterii de pe 
aeroport. Exponatele din vitrină  radiau  lumini care o orbeau, îşi schimbase ochelarii cu 
cei de soare şi totuşi mii de săgeţi luminoase emanate din fiecare obiect îi străpungeau 
pupilele... „dacă mă gândeam din timp, puteam lua din Tel Aviv cu un sfert de preţ...” se 
ridică, traversă  palierul şi aproape de vitrină îşi opri ochii pe cel mai mic Maghen David 
care, de minuscul ce era  părea o stea, o steluţă din miile care împânzesc în fiecare 
noapte  cerul de câte ori îl privim, în fond,  îşi spuse, din înălţimile lor stelele par atât de 
mici, exact cât scânteia de evreitate care trebuie să rămână în fiecare din noi. şi deschise 
uşa magazinului.  

 „Două” ceruse şi alese şi cele mai delicate lănţişoare... „să le poarte şi să-i 
apere”, vorbea cu ea şi neavând numerar oferise spre plată card-ul 

Dar, în tot timpul călătoriei era stăpânită de această unică bucurie, alegerea ei, 
magen davidul, două steluţe mici  ce vor rămâne nepoţilor. Umbla la poşetă şi mângâia 
ambalajele de câte ori presentimente  rele îi invadau inima şi gândurile... Doamne, să fie 
a bine, repeta de câte ori neliniştea o traversa.. 
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Slavă Domnului, iată, avionul a aterizat, totul a trecut cu bine, eu mă simt bine.  
Coborâse din avion, aştepta să-şi recunoască valiza, iat-o! şi-o ridică repede, 

singură şi cu căruţul se îndreaptă spre ieşire. 
Dragii de ei, copiii mei, uite-i cum flutură mâna, m-au şi văzut,  Miry şi Ben au 

venit amândoi să mă întâmpine... şi un val de duioşie îi linişti inima. 
Şi câte pupături, ce bucurie pe ei că m-am întors nevătămată, gândea în drumul 

lor comun.„Ei, doar e fiica mea, sunt mama ei....” ce e nefiresc în această explozie de 
bucurie?” vorbea cu sine pe drumul spre  parcare. Vorbeau, adică ea povestea despre 
fiecare, despre surorile ei, o bună dispoziţie luată nici ea nu ştia de unde o făcea mai 
guralivă decât îi era obiceiul, apoi remarcă traseul necunoscut, maşina gonea şi Silvia, 
îmbujorată de mulţumire  întrebă : „dar de ce ocoliţi pe drumuri necunoscute, niciodată n-
am trecut pe aici...” 

Nu sesiză liniştea, pauza intervenită decât când Ben  se hotărî să-i vorbească: nici 
nu ştii ce surpriză ţi-am făcut mamă... Totdeauna te plângeai de singurătate, de lipsa 
noastră de-acasă, n-ai cu cine vorbi, uite ţi-am rezolvat  necazurile. Imediat o să vezi de 
ce locuinţă şi anturaj vei beneficia ... şi maşina gonea mai departe, apoi simţi încetinirea 
roţilor, a motorului care-şi continua  mersul de a lungul unui gard imens acoperit de 
verdeaţă  până motorul s-a oprit. Pe zidurile înalte ale construcţiei era scris: Old father’s 
house of State...   
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Al. Florin ŢENE – Metafora ca ritm al gandirii poetice 
 

Poezia este „timpul” izvorât din spaţiul unui impuls 
ritmic de existenţă. În acelaşi moment este un loc al 
metaforei. Fiindcă, în aceste condiţii, metafora 
caracterizează gândirea poetică, fiind fundamentul 
acesteia.  Câmpul magnetic creeat de metaforă are 
propietatea de a coordona semnificaţiile. Astfel, prin 
metaforă se realizează inspiraţia poetică ca expresie a 
gândirii. Poeţii de mare anvergură au intuiţia de a organiza 
metaforele într-un sistem, creând o profundă gândire 
poetică, cu un bogat fond metaforic. Când abordăm 
universul unei opere poetice, scriem de fapt despre forţa 
cu care poetul a ştiut să-şi construiască paleta sa de 

înţelesuri, subînţelesuri înglobate într-un sistem de semnificaţii, de specificitatea sa, deci 
despre metafora sa.  

Esenţa filozofică, la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic. Când poetul 
este el însuşi, adică în metaforă, se realizează o apartenenţă intimă, de profunzime la 
Idee,într-un univers al conştienţei şi inconştienţei. Metafora este de sorginte filozofică. Un 
tot filozofic şi liric, inseparabil, se realizează. O impresie de atemporalitate se realizează 
prin metaforă când realitatea imediată este aparent respinsă de aceasta. Gândirea 
poetizantă este dată de metafora întâmplătoare, când nu se constituie într-un sistem 
metaforic. În poezie metafora este o necesitate, dar şi semnul conştiinţei creatoare. Un 
ritm metaforic există la fiecare poet autentic, specific fiecăruia. Şi Eminescu îşi are ritmul 
său metaforic, însă, diferit de cel al lui Alecsandri, Blaga, Stănescu, Virgil Mazilescu.  

Universul poeziei este creeat de sistemul metaforic .Prin poezia lui Eminescu,  sau 
a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se evidenţiază o disjuncţie 
metaforică, adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic, o glisare de sensuri. Prin 
metafore Lucian Blaga a recompus Spaţiul şi Timpul. Blaga efectuează însă o dublă 
lucrare: el nu numai că pune în evidenţă metafora ca o celulă poetică sensibilă, ci şi ca o 
celulă sensibilizatoare, prin incantaţia de cuvinte. Însă nu abundenţa de metafore 
imprimă forţă unei opere poetice, ci organizarea metaforelor, atâtea câte sunt, într-un 
spaţiu de semnificaţii.  

Prin metafore se esenţializează o realitate, se realizează o glisare dintr-un spaţiu 
şi timp determinat spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi realului. Am putea spune că 
acest transport se duce spre mit, căci acesta are în sine raţionalul ca domeniu filozofic şi 
imaginarul ca domeniu poetic. Astfel, prin această structură a metaforei ,poemul se 
încarcă cu semnificaţii de memorie a existenţei, aşa cum orice mit este o istorie 
(memorie) despre sine a umanităţii. 

Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii care, 
în final, îl defineşte. Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial. Din păcate, rareori 
judecăţile de valoare făcute de criticii de poezie  se fac din sistemul metaforic respectiv 
asupra acelui sistem. Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi, cum 
şi al maturităţii sale, aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de existenţă iniţiate şi 
fundamentale. Poetul aparţine poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa 
sa cu opera poetică. Chiar dacă prin aceasta nu descoperim întocmai Omul, însă, 
descoperim şi înţelegem o esenţialitate umană răsfrântă în destinul creatorului.  Actul 
creţiei poetice este o angajare la Infinit, iar poetul, conştient de lucrarea sa, nu va putea 
niciodată să fie suspendat într-un punct imobil, ori în zona confortului intelectual, adică în 
spaţiul trăirilor dobândite pe calea ideilor recepţionate. Marea autenticitate eminesciană 
îşi are aici una dintre rădăcinile sale. 
  Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut, o sinfonie ce vibrează în 
spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite, ea este, în fiecare Timp al său, o 
structurare ce tangenţiază filozofia implicată, a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În 
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măsura în care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă, avem clar ritmul interior 
al operei sale. Acesta, adică ritmul, nu este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o 
intimitate spirituală cu poetul, prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce 
rămâne inefabil, adică esenţă. Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate 
necesare. Dacă pentru Mazilescu, poezia este un fel de expulzare a eului, pentru 
Stănescu ea este o adâncire a sinelui. Dar, pentru amândoi sistemul gândirii poetice 
disimulează realitatea, câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din secolul XIX 
numeşte o realitate. Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles 
esenţele, de a o fi trăit printr-o experienţă proprie. O profundă şi puternică experienţă de 
viaţă naşte un sistem poetic. Nu întâmplător că Eminescu, O. Goga, Nichita Stănescu, 
Virgil Mazilescu, Radu Gyr, etc. care au trăit mari experienţe de viaţă, au căutat un nou 
limbaj poetic. 

Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult timp 
printre noi, şi apoi trec în ecou, ca un sistem de citate. Ele sunt, şi devin şi ale noastre, 
pentru că cuprind şi exprimă esenţa umană. Deoarece este revelat eternul uman. O 
chemare lansată, o invitaţie disimulată, spre Întrebare, spre Nelinişte este opera poetică. 
Aceasta trezeşte latenţe spirituale. Ea se identifică uneori cu speranţa, deoarece este şi 
ea o tensiune spirituală spre viitor. 

Poetul este locuitorul operei sale şi cel care încearcă o reaşezare de lumi. El este 
propria sa poezie. Iar Poezia este Poetul. 
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Radu VIDA – Comuniune sufleteasca in apropierea departarilor 
 
                                                     Ei n-au fost aici, 
                                                      Noi acolo n-am fost,  
                                                            Doar dacii ilirici 
                                                               Veghează la post... 
 

Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca. Ordonator 
de... valori. Pe... creditul cel mai de preţ din lumea 
asta: promovarea profesionalismului, a seriozităţii şi 
competenţei. Iar corul “Voci Transilvane” reprezintă 
una din investiţiile, de mare forţă interpretativă, care 
duce cu sine gîndul nostru de bine. În ţară şi 
străinătate. Încă de la primul contact, spectatorul 
devine mai atent, sensibilizat de aceste 
 
Voci care celebrează viaţa 
Încerc, iubite cetitoriule, un fel de reportaj în lumi 
paralele. Asta pentru că, din capul locului, încalc 
regulile acestul gen publicistic. N-am fost acolo! 
Atunci, în perioada 21-28 august 2013, turneul din 
Balcani, la reuşita financiară şi logistică a turneului au 
contribuit şi susţinătorii permanenţi ai corului: 
Asociaţia Culturală VOCI TRANSILVANE şi 
Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar 
Clujean. În 7 zile s-au parcurs circa 2500 de 

kilometri, pentru ca ai noştri să fie în mijlocul formaţiilor corale şi de dansuri trdiţionale, 
participante, alături de cei 400 de artişti din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Israel, Lituania, 
Polonia, Olanda, România, Rusia, Ucraina şi Turcia, la un adevărat turneu al naţiunilor 
din balcani. 22 de corişti şi-au unit glasurile şi au ieşit 8 concerte/recital, în care 
peste 2000 de spectatori au vibrat la unison. Acolo, la Mănăstirea ortodoxă română 
cu hramul Sf. Arh. Mihail şi Gavriil din Malainiţa – SERBIA sau la Porticul Catedralei Sf. 
Sofia, Ohrid, Amfiteatrul antic, Catedrala Sf. Sofia, Ohrid, în Piaţa mare a oraşului 
Ohrid, la Mănăstirea Sf. Naum, sau Biserica catolică Sf. Kiril şi Metodiu, Hotelul 
Desaret Phrid, Macedonia, au răsunat 27 lucrări corale româneşti şi universale, laice 
şi religioase. Şi eu n-am fost acolo ! Dar am rezonat cu acese voci minunate şi i-am 
auzit. De acolo, de departe, înţelegînd comuniunea sufletească între interpreţi şi 
ascultători. Vibrînd la unison. Şi bucurîndu-se de frumuseţea actului în sine.  

Nu cred că trebuie să mai spun: 
acolo unde a răsunat cîntul ansamblului 
coral „Voci Transilvane”, pluşul fotoliilor 
sau colonadele de piatră străveche au 
căpătat obscurităţi enigmatice. Şi un plus de 
căldură. Umană, desigur. Nu voi spune 
nimic nici despre profesionalismul acestor 
oameni, ce  pun în arabescuri cînt de glasuri 
şi inimă dogoritoare. Şi nici n-am să mă 
opresc la bogatul repertoriu al celor care 
reprezintă Clujul, Transilvania, România. În 

toată Europa. Destine, montări, spectatori uluiţi de cristalinul simţirii. Toate acestea le 
ştiţi, sau bănuiţi, presupun, pentru că un ansamblu coral în sine este o mică industrie. 
Care produce plăcere artistică. Şi pentru asta e nevoie de talent, muncă, multă muncă, 
dăruire şi dragoste. Căci numai cu şi din dragostea se pot surmonta obstacolele, 
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provocările unui ev plin de lipsuri, neînţelegeri şi răutăţi. Să lăsăm, însă, toate acestea 
acolo, în aurul balcoanelor de catifea şi strălucirea candelabrelor în lumină difuză. 
Să vorbim despre turneul balcanic al celor de la „Voci Transilvane”. Banal, veţi spune. 
Dacă voi reuşi să vă contrazic, n-o fac din spirit de „Gigi contra”, ci pentru că, realmente, 
partitura pe care v-o propun, are temperatura arcului voltaic al celor mai pure sentimente. 
Iar pentru a descoperi graţia statuară a periplului iniţiatic, propun să urmăm raza de 
lumină ce a călăuzit corul clujean, oprit în Valea Timocului, doar pentru a da 
 

Bună ziua! 
Festivalul se ţinea la Ohrid, în Macedonia. Dar 
drumul trece printre românii din Malainiţa 
(Serbia). Şi alte vreo 154 de sate româneşti şi 
48 mixte, unde  se gîndeşte româneşte. Dar se 
vorbeşte mai puţin! Pentru că, pur şi simplu, nu 
e voie! Nici în afara ocolului, nici la slujbă, în 
biserică. Aici doar, părintele Boian 
Alexandrovici îndrăzneşte. Cu toate şicanele 
populaţiei majoritare, cu toată presiunea lipsei 
de unitate, cu toată furia autorităţilor. Cîte 
pretexte pentru a dărîma lăcaşul de cult! De 

fiecare dată, însă, părintele le-a spus reprezentanţilor statului că el a sfinţi locul. Ei să-l 
dărîme! Şi au rămas doar ameninţările.  
Ne-am oprit la părintele Boian să-l salutăm, ne spune dirijorul corului, dul Adrian 
Corojan. Şi să-i cîntăm lui şi celor prezenţi în faţa micii bisericuţe. Muzică românească. 
Fără manifestări patriotarde, fără tamtam, cum se spune. N-am veni să supărăm pe 
nimeni. Am vrut doar să întindem, inimă de la inimă, şi gînd de bună pace. Dar cum sună 
aici, la mănăstire, „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”... 
Nimic supărător, în asta, îmi zic, dovadă că între sufletele celor de acasă şi a străbunilor 
românilor de acolo distanţele nu s-au agravat. Din contră, parcă tot neamul lui Burebista 
participa la întîlnire. 
A fost magic. Iar cîntul nostru a răsunat mai... altfel. Vibra aerul... Iar noaptea, cu nota ei 
evocatoare a mişcat luna. Şi stelele ne-au vorbit în româneşte. Şoptit. Să nu trezească 
lacrima. Şi Timpul, care s-a opri în loc cîndva, pe apele reci ale Timocului, închizînd în 
suflete limba dacilor şi romanilor de demult. 
Greu s-a risipit vraja. Doar mărturia scrisă de mîna părintelui Boian spunea că ,da, „Voci 
Transilvane” este primul cor care a călcat pe meleag, încălzind cu gîndul, inima şi vocea 
cărările mitice ale Văii Timocului.  

***** 
Persistă spiritul de candoare amară pe tot drumul pînă la Ohrid. Dimineaţa are ceva 

dintr-o statuie de bronz patinat, cele 9 ore 
de odihnă ale autocarului au picurat în 
suflete nostalgii. Pe malul lacului uriaş, 
fiecare val loveşte, cu unduiri line, malul. 
Văd cu ochiul minţii tot ceea ce-mi 
relatează interlocutorii mei. Şi merg la  
  
Festival 
 
Nicidecum concurs, pentru că, zic ei, arta 
nu se măsoară cu şublerul şi nu poate fi 
înghesuită în scheme. Atîţia centimetri..., 
atîta vibraţie..., atîta sentiment... Totul e 

ca manifestarea să ajungă la sufletul  ascultătorului. Şi să trezească acolo lumini colorate 
şi umbre meşteşugite. Restu-i poveste!, aflu.  
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Bas, cu vocea cea mai profundă din cor, dar şi manager al fundaţiei care... gospodăreşte 
treburile Corului „Voci Transilvane”, domnul Viorel Mocan: 
Dincolo de succesul corului nostru, de numeroasele momente de înaltă frăţietate 
artistică, trebuie să remarc comuniunea de comunicare, născută între participanţi. Toţi 
am devenit prieteni. Fraţi întru cîntec şi dans. Cred că şi acum scena din freamătă de 
paşii dansatorilor polonezi, sîrbi, bulgari, greci... 
Ziceaţi de prietenie... 
Ei cîntau pe ritmurile noaste, noi dansam pe ritmurile lor. Au fost pupături, îmbrăţişări, 
schimburi de adresa ca în trecutele tabere de şcolari. Ştrengării. Şi multă voie bună. Prin 
comunicare, la comuniune. Şi invers. Dovadă că nu politicul face casă bună cu 
înţelegerea dintre popoare. Ci sufletul, mîngîiat de unduirea lină a unei ape, unde cîntul 
şi dansul fac legea.  

***** 
Închideţi ochii! Şi imaginaţi-
vă un cor, nu încorsetat în 
frac, papion sau lavalieră, 
ci oameni în costume 
populare. Inimi de aur. Şi 
voci de adamant. Steaguri. 
Cocarde. Locuri 
neconvenţionale. Un şir de 
nume,înspatele cărora se 
ascund voci calde, ce 
transmit, din colţul nostru 
de lume, bucuria şi 
frăţietatea: IONUŢ 

CORNEL ANDREI – tenor, DORINA ANTAL - alt, VIORICA BOGOS - sopran, 
CONSTANTINA DAVID – alt, CRISTIAN GOILĂ – tenor, LIVIA HAIDUC - alt, MARINA 
JELER - sopran, MONICA LUPAŞ - sopran, LĂCRĂMIOARA MĂNUS – alt, VIOREL 
MOCAN – bas, ROMULUS MOLDOVAN – bariton, ALINA MARIA ONĂU – sopran, 
RODICA PEŞTEAN - alt, GEORGETA RADU - sopran, IOANA ROMAN – alt, VIOARA 
TEMIAN – sopran, VETURIA URSA – alt, MARIA VANCA – alt, CRISTINA VARO – alt, 
ALEXANDRU VARGA – tenor 
NATALIA CONSTANTIN - acompaniament  pian/orgă şi ADRIAN   COROJAN – dirijor. 
Un portativ de sentimente. Liant pentru Balcanii de dintotdeauna:  
Salam alecum. 
Shalom. 
Salut...  
Căci, pînă la urmă, am fost şi eu, şi tu, şi ei – toată Transilvania. Acolo, în gînd şi în 
suflete. 
   
 
 



58 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Prof. Dr. Const. MIU – Vegetalul dublu al umanului 
 
De mai bine de 10 ani, gruparea scriitorilor focşăneni, membri ai 
cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu”, în frunte cu liderul acesteia – 
Gheoghe Neagu – încurajează tinerii condeieri să-şi adune creaţiile 
într-un volum, după ce vor fi ucenicit la şedinţele cenaclului şi vor fi 
fost publicaţi în paginile revistei Oglinda literară. Unul dintre aceşti 
ucenici este Marina Raluca Baciu. Ea publică în colecţia Lirik a 
Editurii Armonii culturale din Adjud, în 2013 cartea Eneida 
fantasmelor, marcând astfel debutul său poetic. 

Din păcate, prefaţa semnată de Mariana Vicky Vârtosu nu certifică intrarea 
autoarei în lumea scriitorilor, ci mai curând îi dă un ghiont, dar nu spre autodepăşire: „Nu 
se poate vorbi nici despre încredere sută la sută în rezultatul încercărilor sale (…) Este o 
(in)coerenţă a visului şi visării specifice vârstei, dezvăluind stări şi sentimente pe care, 
zice poeta (sau crede poeta), că, învăluindu-le în figuri de stil, le face indescifrabile 
publicului.” (p. 6). Sesizăm ironia camuflată a prefaţatoarei, care prin felul cum se 
exprimă (în treacăt fiind spus, oare prefaţatoarea nu ştie că visul n-are de-a face cu 
starea de poezie, ci numai visarea?), pare că se bucură că autoarea nu are încredere 
„sută la sută în rezultatul încercărilor sale” ! Acestea sunt aprecieri făcute în şedinţele de 
cenaclu şi n-au de-a face cu prefaţa unui volum de versuri. Şi ele continuă în aceeaşi 
tonalitate răutăcioasă: „Exprimarea oscilează între o îmbinare de mit, incantaţie şi 
reverie, într-o gândire ilogică. Uneori deformată. Confuză.” (p. 6). Asemenea formulări 
depreciative taie aripile unui suflet ieşit la zbor pe tărâm literar! 

În schimb, editorul – dl George Stroia –, pe coperta a patra a cărţii pe care o vom 
discuta, prin vorbele sale dă autoarei încrederea de a continua truda poeticească: 
„Eneida fantasmelor – prin rezonanţele seismice pe care le produce (la nivelul 
spiritului), prin briza de aer proaspăt pe care o aduce, prin (al)chimia spectrală a 
universului său de gând – nu poate fi privit ca un simplu volum de debut, ci ca pe o 
reconfirmare a faptului că poezia nu-şi va (re)cunoaşte niciodată vârsta…” 

Predispoziţia pentru vegetal (ca în poeziile O, bradul meu frumos…, A fost 
odată şi încă tot mai este… şi Moarte surâzândă) îi prilejuieşte Marinei Raluca Baciu 
inserţia unor elemente care ţin de poezia modernă, în speţă teatralitatea limbajului. 

În prima creaţie, la început, autoarea se află în postura unui privitor la spectacolul 
unui brad împodobit de Crăciun: „Printre foiţele cu cetină de jad, / E sufletu’-ncărcat cu 
globuri… al unui brad ce/ îşi înalţă colind de slavă: / O, brad frumos, tu eşti copacul 
credincios…” (p. 18). Propriul colind este un ritual de prohodire a celui sacrificat. 

Pe antinomia aparenţă – esenţă, apare un element de surpriză, redat la nivel 
lingvistic prin sintagma „Chiar când…” şi urmată de un verb al aparenţei – credeam: 
„Chiar când credeam că pomul a pierit, / tăiat ca porcul/ în ziua de Ignat…/ Printre 
beteala veche şi globurile încercănate cu sclipici, /Sub stea cu vârf zimţat/ Se ascundea 
muribundul brad, aproape-mugurit/ Şi niciodată n-a dorit să piară…” (s. n., p. 18). 
Aceasta este realitatea pe care o sesizează privitorul – moartea aparentă ascunde 
continuitatea vieţii vegetalului, prin muguri. 

Abia acum spectatorul înţelege că sub ramurile bradului „Se ascunde o frântură de 
iubire/Şi un colţ de Dumnezeu” (p. 18). Prin incantaţie, sufletul bradului se 
metamorfozează în sufletul privitorului: „O, brad frumos, o, brad frumos/ (…) Sufletul 
meu…/ O, bradul meu frumos” (p. 18). Din această perspectivă, sufletul bradului devine 
dublul vegetal al sufletului umanului: „Printre foiţele de cetină de jad/ E şi fiinţa ce mi-ai 
încărcat.” (p. 18). 

A doua creaţie – A fost odată şi încă tot mai este… – plasează naraţiunea  într-
un illo tempore: „Când lumea se va termina/ va mai exist… într-o stea/ Şi va lumina… 
ani” (p. 28. Incipit-ul trimite la teoria extra-tereştrilor antici, potrivit căreia lumea are 
sorginte astral-celestă şi acolo se va întoarce. 
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Partea mediană a acestei poezii dezvăluie ritualul inerent al acestei presupuse 
existenţe astrale. „Şi tresare/ Verde floare/ Te prezinţi/ Descântată de ninsoare. /   Cântă-
n zare/ Melodia ce mă doare/ şi care-şi vindecă amarul.” (p. 28). 

Invocaţia din final este rodul dorinţei de înveşnicire a umanului, după modelul 
vegetalului. „Algă! / Verdea mea, / molipseşte-mă de viaţă-n zâmbete! / Şi treci în stea, / 
Căci va fi casa mea!” (p. 28). 

Incipit-ul din cea de-a treia creaţie adusă în discuţie – Moarte surâzândă – 
notează rece şi sec auto-extincţia vegetalului, în ipostaza unui zarzăr: „Bietul zarzăr! /  şi-
a fredonat a moarte/ simfonia pieirii. / N-a mai înflorit; / (…)// A pătimit o viaţă, / Şi a 
murit” (p. 47). Moartea zarzărului are aspect diform: Şi a murit. / Cu netezi rădăcini şi-o 
creangă lăsată/ în afara coroanei, /  jertfă de diamant” (p. 47). Se poate sesiza că urâtul, 
în ipostaza diformului, poate căpăta aspect estetic de frumos. 

Intrarea în lumea vegetalului înseamnă substituirea acestuia de către uman. „Îşi 
redactase cu sânge brut / Un testament / Citesc… /  poate visez /  poate valsez / în zeci 
de rânduri, / unite într-un vers / pierdut în cea din urmă roadă” (p. 47). Şi aici, imaginea 
mugurelui este semnul vieţii, însă ea se dovedeşte a fi una aparentă, căci versul final 
dezvăluie dacă nu bucuria, cel puţin liniştea unei morţi surâzânde, prin melos: „Mi-ai 
’nălţat un cânt de moarte surâzândă…!” (p. 48). 

Acestea sunt câteva aspecte ale modernităţii poeziei Marinei Raluca Baciu, în 
care autoarea relevă ipostaze ale vegetalului ca dublu al condiţiei umane.  
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V. O. GOGA – Jurnal de spioană (III) 

Stabilirea textului şi note de dr. Dan BRUDAŞCU 

     1936 
 
(Consemnările sunt pe acelaşi tip de agendă. S-au folosit: cerneală neagră şi albastră, 
creion roşu, negru sau chimic, precum şi, din când în când, creioane de alte culori.) 
 
Miercuri, 1 ianuarie: Zűrich Sanatoriu Berchez-Benner. Ne sculăm mai târziu – ne 
ducem în oraş să visităm Gerverbe muzeum – un muzeu imens şi foarte bogat. dejun. 
d.m. cinematograf. 
937 vineri. Anul nou la San Remo – plimbare 
Joi, 2 ianuarie: dim. plimbare. bae electro. dejun. somn. plimbare 
sâmb(ătă). Ne odihnim adevărat 
Vineri, 3 ianuarie: plimbare dim. dejun. Regenbad dela 24-10 grade. dejun. somn 
Hohensome 
dum.(inică). plimbare, mese şi odihnă. o vreme minunată. 
Sâmbătă, 4 ianuarie: dim. plimb.(are) transpirare. dejun. plimbare în oraş 
luni. Începe Tavi cu dorinţa cinemato.(grafica) 
Duminică, 5 ianuarie: plimbare – escursie pe vârful Utilberg – dejun. plimbare pe lac, 
cafea Huginner. cinematograf. să anunţă Boerescu 
marţi. plimbare pe jos la Ospedalleten [...] vânt. Tavi însă a rămas mulţumit. Hotărâm să 
plecăm la Nissa 
Luni, 6 ianuarie: dim. plimb.(are) Regenbad. dejun. d.m. vine Boerescu cu flori minunate 
– acasă cu Brânceni la o proastă representaţie de Music Hall 
miercuri. plecăm dim. la Nissa. Eu intru imediat la cumpărături. găsesc ce căutam. o 
catifea foarte frumoasă. Dejunăm la Stelieni. Plecăm. Tavi mă face să despachetez 
catifeaua. E o nenonorocire. Să desface un maţ lung. La debarcare ne tragem la o parte 
şi ajungem  [...] stofe. –  
Marţi, 7 ianuarie: dim. plimbare – transpirare. dejun. somn. plimbare în oraş. cafea 
joi. destindere de escursia de ieri. pregătire pentru primirea Stelieni şi Saveanii. La 
Casino Vogelhamdles cu o trupă Berlineză. foarte drăguţ, , cu fast şi antreu, numai 
exagerare de glume bădărane. Ce simpatice melodiile vechi de Zelles, Schenkt man sich 
Rosen in Tirol weiss man was das  [...] soll. 
Miercuri, 8 ianuarie: plim. dim. Regenbad – la dejun sosesc Schiopu şi Broju – d.m. 
facem plimbare pe lac. – Cafenea şi seara acasă 
vineri. am aşteptat şi primit lumea foarte frumos. masa noastră hors d’heuvres pesculeţi 
prăjiţi, friptură, salată, [...], souflee, brânză, fructe, cafea, flori. 
Joi, 9 ianuarie: plimb. dim. plouă, plouă. bae de transpirare. dejun. plimbare în oraş şi 
ne luăm rămas bun de la Paradeplatz 
sâm.(bătă) plimbare la Ospedaleten şi Col di Rodi. Suim până aproape un vânt 
năprasnic. Fricile încep. Tavi transpirat. O Doamne. Cinema. 
Vineri, 10 ianuarie: dim. plimb. şi încep să fac bagajele – dejun. rămas bun – la ora 4 ½ 
plecăm spre Viena 
dum.(inică) Tavi a răcit, dimpotrivă să simte bine de tot. –  
Sâmbătă, 11 ianuarie: sosim dim. la Viena. Ne anunţăm la Dr. Edelman care e foarte 
mulţumit dar tensiunea lui Tavi nu mai vrea să scadă. – dejunăm la Meissl şi Schaden cu 
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Iunieni. – Să restabileşte imediat legătura. – d.m. Kamerspiele – Kameraden de 
Strindberg – Schauerlich – cum să răzbună asupra femeilor. ear seara Der Lugner de 

Goldoni la Burgtheater. minunat jucat şi o mis en scenă 
perfectă 
Duminică, 12 ianuarie: dim. la Musickverein. Symphonia 
9 – cu Furtwangler. O impresie mare de tot. – dejun la noi 
cu Iunienii şi gen. Condiescu. – d.m. Kamerspiele. l’Espoir 
de Bernstein – rămânem înapoi faţă de Paris. ear seara la 
Milionärin de B. Shaw. plin de glume pişcătoare şi f. 
spiritual. – seara la B. Kunstube cu noi şi Condiescu. 
Veselie – 
Luni, 13 ianuarie: luni dim. alergătură multă. cumpărături. 
– dejun pe Kahlenberg unde e foarte frumos şi un soare 
cald. – d. m. mergem cu toţii la Buregtheater la o minunată 
represent. Der VI Heinrich. Else Wohlgenter este în 
apogeul ei, frumoasă, costume strălucite, Balser. O cafea 
la Krantz – d.m. Corneliu şi Marie Alix la noi 

Marţi, 14 ianuarie: Caut să-mi aranjez ultimele drumuri şi fac bagaje. – Tavi să duce cu 
Lulu la Legaţie. dejunăm acasă şi închidem geamantanele. ne mai plimbăm puţin şi 
plecăm la gară. Pleacă şi Iunienii şi fam. Ottulescu. – 
Miercuri, 15 ianuarie: Ne trezim. suntem la Oradea. La Ciucea suntem aşteptaţi. Virgil a 
aranjat minunat biblioteca, tâmplaru a lucrat frumos, casa simpatică cu atmosfera ei. Ne 
bucurăm. dejunăm cu Paicu, Ştefănescu, Gabor, Virgil. La ora 3 plecăm la Cluj. Era să 
fie o mare nenorocire. am călcat un om. Îl ducem la spital plin de sânge. Radiografia 
arată că nu-ii nimic. – O visită impresionantă la Ivan, care să stinge. Manifestaţie de 
iubire. Ce copil drăguţ. O iubifre foarte multă. Luăm masa şi plecăm la gară – 
Joi, 16 ianuarie: sosim la Bucureşti. Casa curată. Două mese de felicitări. – dejun cu 
Lizica cu fetiţele – Bunica şi Claudia cu Bucşan şi Diţi. Cadourile mele sunt ceva puţin. – 
Caută să îmi aranjez lucrurile. E aşa de greu. ce mică e casa. Trebue să fac o forţare 
mare şi să încerc cu clăditul casei. – E o mizerie. Lume multă,. până seara târziu. 
Vineri, 17 ianuarie: dim. Tavi pleacă la Severin. Mi aşa de frică de sănătatea lui Tavi. Va 
avea destulă putere să resiste? – Dejunez singură. Mai aranjez unele lucruri – şi primesc 
pe Dna Pruteanu. Jenica Atanasiu cu Doamna şi Savu cu Doamna. – Pregătesc să mă 
îmbrac pentru Legaţia Polonă. Concertul lui Rubinstein. E dinamic şi o tehnică mare însă 
rece. – vorbesc cu vreo câţiva miniştri. – Îi aranjez carnetul lui Virgil – 
Sâmbătă, 18 ianuarie: Umblu prin oraş – o întâlnesc pe Nora – dejun la Dna Procopiu. 
Adela Cantemir, Bunica şi eu. d.m. Alisa Şirianu (?), - fina Bagulescu cu Dşoara Severin. 
Claudia în poveşti. – operă prin Radio Ernani 
Duminică, 19 ianuarie: dim. concert simfonic. dejun Mme Deleanu. o cafea la Sylvia. 
ceaiu la V. Papp. 
Luni, 20 ianuarie: dejun Dna Marinescu. ceaiu Mme Antonescu, Rene, Tanţi, Stelian, 
Frantzi, Delenii 4., Pica, Duţi, - Claudia, Lizica, Haţeganu, Comnen, - Liliana cu bărbatu, -  
Marţi, 21 ianuarie: dejun la mine. fam. Marinescu. plecare Ciucea 
Vineri, 24 ianuarie: merg la grădina mare – [...] cam şubredă. facem ordine – covor – 
tâmplărie (cu creion roşu) 
Sâmbătă, 25 ianuarie: aranjamentele cu slugile – pachetăm (cu creion roşu). La 
Bucureşti încercare de spargere - nereuşită 
Duminică, 26 ianuarie: plecăm la Bucur(eşti). fam. Barbul, Virgil, Geana şi eu. sosim, 
merg la teatru (cu creion roşu), eu obosită, plec acasă – 
Luni, 27 ianuarie: dejunăm numai cu Geana. aştept ştiri dela Tavi. – nu vine. – 
Marţi, 28 ianuarie: vine Tavi – Barbii sunt la Ciulniţa. e bine şi cu antren. Claudia şi 
Bucşan la masă. – 
Miercuri, 29 ianuarie: fam. Barbul la dejun. seara Gica - (cu creion roşu) 
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Joi, 3o ianuarie: dejun singuri. d.m. Arapu alb – cu Geana şi alţii. Silvia cu Vânjos (?) şi 
Petre. Samson la Ateneu cu Sibienii - (cu creion roşu) 
Vineri, 31 ianuarie: dejun Dna Procopiu (cu creion roşu) Comneni, Otteştii, Brăiloii8. 
Geana injecţie. seara Claudia cu soţul, Savu, Virgil, Lizica9 
Sâmbătă, 1 februarie: dejun witzleben (cu creion roşu) cu Comnen, ministru Olandei – 
seara la Lischen (Katzenmusik) –  
Duminică, 2 februarie: dejun Pica. seara Dna Deleanu 
Luni, 3 februarie: dejun Claudia (cu creion negru) telefon Dnei Lahovary (cu creion 
roşu) Gica ora 6 (cu creion negru) 
Marţi, 4 februarie: dejun Gica Ştefănescu (cu creion negru) 
Miercuri, 5 februarie: dejun cu Comneni 2, Marinescu 1, (text tăiat: Savu 2, Fulga 1) 
Deleanu 2, Atanasiu 2, Gigurtu 1. plecare la Cluj (cu creion roşu şi cerneală neagră ) 
Joi, 6 februarie: (text, cu cerneală neagră, tăiat: contessa della Porta dejun 1 ½) 
înmormântarea lui Ivan10. Tristă ceremonie, un capitol de viaţă încheiat. După masă la 
Ciucea (cu creion roşu) 
Vineri, 7 februarie: multă bătaie de cap. plecare cu pers. la Cluj – cu acelaşi la 
Bucureşti (cu creion roşu) 
Sâmbătă, 8 februarie: dejun Elena Perticari [...] Turcii – C. Manu ect. seara masă Dr. 
Danielopol11. Prat şi Soutzo12. Cella-Filip, Dr. Burileanu, M. Mitilineu13 
Duminică, 9 februarie: acasă singură. d.m. Claudia. seara la ei la masă 
Luni, 10 februarie: dejun Dna Savu. d.m. Cotroceni. seara singuri 
Marţi, 11 februarie: soseşte Dna Barbu. dejun –  
Miercuri, 12 februarie: la V. Papp pentru Lucaciu. 8 ½ Principesa Ghica 
Joi, 13 februarie: ceaiu Dr. Enescu Bul. Carol 14 (cu creion negru) 
Vineri, 14 februarie: telefoane 15 
Sâmbătă, 15 februarie: ora 4 Ana Lahovary (cu creion albastru) Geana injecţie (cu 
creion negru). Dna Gigurtu, Deleanu, Claudia, Gabriela 
Duminică, 16 februarie: dejun L. Popescu 
Luni, 17 februarie: Mercalli 6-8 ½. (cu creion roşu). Nelli (cu creion albastru) Claudia -  
(cu creion roz) 
Marţi, 18 februarie: Alegerea Mehedinţi (cu creion roşu) 
Miercuri, 19 februarie: ceaiu Mme Ilasievici14 (cu creion roz) Pleşa, Vâlcovici (cu creion 
roşu) 
Joi, 20 februarie: ceaiu Dna Gigurtu. operă 
Vineri, 21 februarie: dejun Procopiu. (cu creion roz) ceaiu Sandi Vidrighin 
Sâmbătă, 22 februarie: ceaiu ataşatul Poloniei (cu creion roz) Dna Negruzzi15 (cu creion 
roşu) Taşca (cu creion negru) 

                                                 
8
E vorba despre familia lui Constantin Brăiloiu (1893-1958), compozitor, muzicolog, etnomuzicolog român, membru 

corespondent al Academiei Române. Secretar general şi membru fondator al Societăţii Compozitorilor Români  
9
Pagina intitulată Recapitulation de Janvier conţine o listă cumulativă de cheltuieli, structurată pe domenii sau 

persoane. Lista este redactată cu cerneală neagră.  
10

Nicolae Ivan (1855-1936) episcop ortodox al Clujului, membru de onoare (1934) al Academiei Române, fost 

professor, la Sibiu, al poetului. În calitate de ministru al Cultelor şi Artelor, Octavian Goga a înfiinţat o serie de episcopii 
ortodoxe, între care şi pe cea de la Cluj, a cărei conducere o mîncredinţează lui Nicolae Ivan. 
11

Daniel Danielopolu (1884-1955), medic, fiziolog şi farmacolog român, profesor universitar la facultatea de medicină 

din Bucureşti. Precursor al teoriei sistemelor biologice şi al biociberneticei, promotor al farmacologiei nespecifice. 
Membru al Academiei Române. 
12

 Praty Soutzo, ministru plenipotenţiar al Spaniei naţionaliste la Bucureşti. 
13

Ion Mitilineu, politician (lider al Partidul Conservator Progresist), ministru de Justiţie (4-17 iun.1918; 24 oct. - 6 

nov.1918) şi ministru de externe (30 martie 1926 - 3 iunie 1927) în guvernul prezidat de generalul Alexandru Averescu. 
14

Soţia lui Constantin Ilasievici (1881-1955), politician şi general român. În perioada 28 octombrie 1939-3 iunie 1940, 

generalul de corp de armată Constantin Ilasievici a condus Armata a IV-a. A murit în închisoare la 6 octombrie 1955. 
15

Văduva lui Iacob Negruzzi (1842-1932), scriitor, fiul lui Costache Negruzzi. Şi-a făcut studiile în Germania. A fost 
profesor la Facultatea de drept din Iaşi şi preşedinte al Academiei Române. Membru fondator al societăţii Junimea a 
condus timp de peste 28 de ani revista Convorbiri literare. La 28 octombrie 1866, Iacob Negruzzi a intrat în masonerie, 
în 1867 a ajuns al doilea secretar şi mare expert iar în 1868 ajunsese venerabil. În 1888, Iacob Negruzzi a depus pe 
biroul Camerei Deputaţilor o petiţie din partea unui număr de cetăţeni din toate zonele ţării, pentru un proiect de lege 
prin care să se i se acorde poetului Mihai Eminescu, de către stat, o pensie viageră  
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Duminică, 23 februarie: Niţescu Blv. Regina Maria 29 bis 
Luni, 24 februarie: dejun la Condiescu (cu creion roşu) 
Marţi, 25 februarie: Tavi ora 6 Arczyssewsky (cu creion roşu) Fidelio. seara Legaţia 
germană (cu creion negru) 
Miercuri, 26 februarie: (text, cu creion roşu, tăiat: dejun prof. Simionescu) Procopiu 1 ½. 
ceaiu Gina Otes(cu) (cu creion roşu) Dna Perticari (cu creion negru) 
Joi, 27 februarie: (text, cu creion roşu, tăiat: Simionescu) acasă. [...] concert Ateneu (cu 
creion negru) 
Vineri, 28 februarie: (text, cu creion negru, tăiat: Simionescu) Savu dejun 
Sâmbătă, 29 februarie: Prodan dejun 1 ½ (cu creion roşu) 
Notă: Pagina de Notes conţine diverse date calendaristice, cu preciyarea unde se afla 
autoarea consemnărilor, împreună cu soţul, în momentele respective. S-a avut în vedere, 
se pare, şi anul precedent 
Duminică, 1 martie – Luni, 2 martie: (nici o consemnare) 
Marţi, 3 martie: Franasovici 1 ½ (cu creion roşu) 
Miercuri, 4 martie: Simionescu (cu creion albastru) ceaiu Nelly. Baffigi (cu creion roşu) 
Joi, 5 martie: Buşilă dejun 1 ½ (cu creion albastru) 
Vineri, 6 martie: (text, cu creion albastru, tăiat: Prinţesa Ghica) dejun acasă. Dna Barbul 
d.m. Academie. Discursul lui Tavi – morţii îl vor binecuvânta – (cu creion albastru) 
Carmen Sylva. seara Savu (cu cerneală neagră)   
Sâmbătă, 7 martie: Petrovici (cu creion roşu). seara Dna Procopiu 
Duminică, 8 martie: Ciucea –  
Luni, 9 martie: Cluj  
Marţi, 10 martie: ceaiu d’Ormesson. seara teatru  
Miercuri, 11 martie: seara teatru  
Joi, 12 martie: d.m. Maniliu. seara A. Enescu  
Vineri, 13 martie: ceaiu Butu (cu creion negru)  
Sâmbătă, 14 martie: Pilat16 dejun (cu creion negru) 
Duminică, 15 martie: ceaiu ministru Mogaddam Str. Polonă 2 
Luni, 16 martie: (nici o consemnare) 
Marţi, 17 martie: dejun Vâlcoviciu. ceaiu M. Antonescu (cu creion negru) 
Miercuri, 18 martie: dejun Tavi, Tilică, Hodoş 
Joi, 19 martie: fam. Barbul 
Vineri, 20 martie: Franasovici 2, Necolau 2, Nelly 1 Arczyssewsky 2, noi 2, Tilică 1, 
Lola 1, Ottavieni 1. ceaiu Mme Antonescu 
Sâmbătă, 21 martie – Duminică, 22 martie: (nici o consemnare) 
Gusti17 2, Condiescu 2, Urdăreanu18, noi 2, Tilică 1  
Marţi, 24 martie: dejun Gigurtu. ceaiu Witzleben 5 – 7 ½ ora 10 Severeanu19 Miercuri, 
25 martie: Ilasievici 2, Condiescu 2, Gusti 2, Urdăreanu, noi 2, Tilică. Rebreanu20 – ora 6 
str.  Blank 4 et II  

                                                 
16

Ion Pillat (1891-1945), academician, antologator, editor, poet tradiţionalist şi publicist. Este rudă pe linie maternă cu 

familia Brătianu. Bunicul său este cunoscutul politician Ion Brătianu, de altfel evocaţi în poeme din volumul său cel mai 
complet din punct de vedere estetic, Pe Argeş în sus, în poeme ca Bunicul, Bunica, Aci sosi pe vremuri sau Ochelarii 
bunicului. Şi-a petrecut copilăria la moşiile Florica, pe Argeş şi la Miorcani, pe râul Prut. După 1945 poezia sa este 
trecută la index, evident din raţiuni strict politice. 
17

Dimitrie Gusti (1880-1955), filosof, sociolog şi estetician. Membru al Academiei Române din 1919, preşedintele 

Academiei Române (1944 - 1946), ministru al învăţământului între 1932 şi 1933, profesor la Universităţile din Iaşi şi 
Bucureşti.A iniţiat şi îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor din România (1925 - 1948). A obţinut 
legiferarea serviciului social (1939), prin care se instituţionaliza, pentru prima oară în lume, cercetarea sociologică, 
îmbinată cu acţiunea socială practică şi cu pedagogia socială. A fondat şi condus Asociaţia pentru Ştiinţa şi Reforma 
Socială (1919 - 1921), Institutul Social Român (1921 - 1939, 1944-1948), Institutul de Ştiinţe Sociale al României (1939 
- 1944), Consiliul Naţional de Cercetări Ştiinţifice (1947 - 1948). A creat, împreună cu Victor Ion Popa, H. H. Stahl şi G. 
Focşa, Muzeul Satului (1936). 
18

Ernest Urdăreanu (1897-1985), adjutant regal şi prefect al Palatului (1935), vice-mareşal (1936) şi din 1937 mareşal 

al Palatului, ministru al Casei Regale de la 27 martie 1938 până la 4 septembrie 1940. Influent membru al Camarilei 
regale. După renunţarea la tron a lui Carol al II-lea, îl va însoţi pe acesta şi pe Elena Lupescu (Wolf), în 1943, la Rio de 
Janeiro. Au existat bănuieli că ar fi fost amantul Elenei Lupescu. 
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Joi, 26 martie: (text, cu cerneală neagră, tăiat: Argetoianu 2, Guillaume 2, Procopiu 2, 
Prodan 2, Ottescu 2, Noi 2) Arczyczewsky. ceaiu 5-7 Arnin (?) Fonard 
Luni, 6 aprilie: dim. Parastas, mormânt. Metropolitul. dejun Barcianu. Răşinar. 
Plecare la Ciucea ora 10. Tavi ora 12 cu Virgil şi Geana 
Vineri, 27 martie: pleacă Tavi. dim. Mme Ana. d.m. Cotroceni. ceaiu Titulescu. Dna 
Manliu ora 7. Johanes Passion21 
Sâmbătă, 28 martie: 6 Angelescu 
Duminică, 29 martie: ora 11. Mathaeus Pasion22 . d.m. Cămărăşescu 
Luni, 30 martie: ceaiu Dna Donescu. seara teatru 
Marţi, 31 martie: Pelivan. – Str. Romanescu 55 III. (cu creion roşu: vagoane) 
Miercuri, 1 aprilie: Prinţesa Ghica dejun. ceaiu Legaţia turcă 
Joi, 2 aprilie: Argetoianu 1 ½, (text tăiat: Buşilă) absent, (text tăiat: Procopiu), 
Prodan 2, Ottescu 2, Burileanu 2, Noi 2, Dadi Grueff, Tilică. ceaiu Darvari. W. Vota  
Vineri, 3 aprilie: Titulescu noi, Savel Rădulescu, General Antonescu, Profesor 
Panaitescu23 
Sâmbătă, 4 iulie: Pat şi dejun. ceaiu Ivonne Br. ceaiu Tillea 
Duminică, 5 aprilie: plecare la Sibiu dim 7 ½ sosire 1 ½ - dejun Bulevard. – Răşinar 
(sic !). – seara Pompiţi. Soseşte Tavi ora 11 cu Virgil, Paicu, Ştefănescu. dim.  (text 
tăiat: Parastas, mormânt – dejun Barcianu. plecare) 
Marţi, 7 aprilie: dejun – supă de găină, prăjituri cu mere. ceaiu. seara şuncă, gulaş 
cu mămăligă, compot 
Miercuri, 8 aprilie: dejun prost – eu sunt la Cluj. ceaiu. seara fasole cu ceapă, 
ghiveci călugăresc, salată de cartofi, endive, ridichi, ceapă, ect. fructe 
Joi, 9 aprilie: ciorbă, Szekely gulas, cârnaţi proaspeţi, prăjituri cu brânză. ceaiu. 
seara supă, rasol, cartofi, diferite rânduri. mere. noaptea soseşte Bucşan şi 
Tomoroveanu 
Vineri, 10 aprilie: ciorbă de fasole albă, salată de endive, salată de cartofi, salată de 
fasole, ridichi, ceapă, roşii umplute, compot, cafea neagră. Scridon. seara. ceaiu. 
fasole frecată, salată endive, sparanghel, ridichi, ceapă, compot 
Sâmbătă, 11 aprilie: ciorbă, fasole verde cu roşii, sărmăluţe de post, peşte păstrăvi, 
compot de piersici. ceaiu. Înviere 12 – Geni, Geni, - ouă roşii, paşti – supă, fripturi, 
prăjituri 
Duminică, 12 aprilie: sarmale, friptură de curcan, sălături, tortă de alune prăjite. 
ceaiu. seara supă, friptură rece cu sălături, creme Schmitten. 
Luni, 13 aprilie: borş, friptură de porc, Kurtos. ceaiu cu Dna Barbul şi Roşca24 prof. 
seara supă. găină în aspic, salată de zarzavaturi. Prăjitură 
Marţi, 14 aprilie: ciorbă de macriş, cotlete la grătar. tortă. – ceaiu. cârnaţ afumat, 
pure de cartofi. mere coapte. 13 
Miercuri, 15 aprilie: sarmale. friptură de purcel, endive fierte, prăjitură ciocolată. 
pleacă Tomoroveanu. sosesc Gaborii, Baltă, Micu, Bărbulescu, Gicu, A. Popa, şi 
alţii. eu plec la Batăr şi înapoi. seara şuncă, pure de cartofi şi mazăre. prăjituri cu 
mere. 17 la masă 
Joi, 16 aprilie: mămăligă cu brânză. chiftele cu fasole albă cu salată şi salată verde. 
minciunele. seara endivii fierte calde şi friptură de purcel. Prăjituri 

                                                                                                                                                                
19

Probabil e vorba despre George Severeanu (1879-1939) - medic, colecţionar, om de cultură. Intemeietorul 

radiologiei româneşti. Colecţionar de antichităţi şi monede. Intemeietor al Muzeului de Istorie al oraşului Bucuresti 
(1931) şi al Pinacotecii (1933). Şi-a donat colecţiile Muzeului de Istorie al oraşului Bucureşti  
20

Liviu Rebreanu (1885–1944), romancier, dramaturg şi academician. În pofida originii ardelene comune, între cei doi 

scriitori au existat grave neînţelegeri datorate, probabil, situării lor în tabere politice diferite. Jurnalul lui Liviu Rebreanu 
conţine virulente atacuri la adresa poetului. 
21

 Johannes Passion de J. S. Bach. 
22

 Mathaeus Passion de J.S. Bach. 
23

Petre P. Panaitescu (1900-1967), istoric şi filolog, membru corespondent al Academiei Române.  
24

Dumitru D. Roşca (1895-1980), filosof, membru titular al Academiei Române, profesor al Universităţii clujene. 
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Vineri, 17 aprilie: pleacă Pica, Pilu şi Diţi. dejun ciorbă, vol au vent cu ciuperci, 
costiţe afumate, prăjitură, cafea. pleacă Bucşan, Claudia, Lizica, fetiţele. seara 
trasu vinului. 
Sâmbătă, 18 aprilie: la dejun Ion Iacob25 cu nevasta şi fiul, Gabori, supă, pilaf cu [...] 
şi ciuperci, sparanghel, prăjitură cu alune, cafea, bomboane – seara gustări, 
friptură de porc, orez cu ciocolată 
Duminică, 19 aprilie: la dejun, Lupaş, Bornemisa. seara singuri 
Luni, 20 aprilie: dejun A. Popa. plecăm la Cluj. ceaiu la Dna Barbul. seara plecare 
Bucur(eşti) 
Marţi, 21 aprilie: Începerea lecţiilor. sosire Bucureşti 
Miercuri, 22 aprilie: singuri 
Joi, 23 aprilie: dejun. Petroviciu 2, Crainic 2, Savu 2, noi 2 
Vineri, 24 aprilie: dejun [...] şi Mimi Deleanu 
Sâmbătă, 25 aprilie: dejun Dna Procopiu 
Duminică, 26 aprilie: Botez după masă. dejun [...]. cununie d.m. Postelnicu. Tavi 
pleacă Sibiu 
Luni, 27 aprilie: la Predeal dim. 7. d.m. ceaiu Cionca-Pipaş. seara teatru “Pisconi” 
Fritz Lange26. frumos, păcat că publicul are o emoţie falşă, nu pricepe 
Marţi, 28 aprilie: dim soseşte Tavi. dejun Barbul la noi 
Miercuri, 29 aprilie: dejun la Petrovici. filmul sovietic. metropolitul Iaşului 
Joi, 30 aprilie: dejun la noi. Mecus – simpatic, Carlier -, Baffigi -, Marinescu 2 -, 
Voinescu 2 -, noi. icre, sărmăluţe, şuncă, sparanghel, brânză -, îngheţată, compot 
Vineri, 1 mai: plimbare în pădure. dejun singuri. seara Gigurţii. Claudia Bucşan. 
cinematograf. prost. plimbare în pădure 
Sâmbătă, 2 mai: dejun singuri 
d.m. Tătărăscu ceaiu. seara Ping-Pong. Josefstaedter Theater mediocru Duminică, 3 
mai: plecare Predeal. foarte frumos. masă la Savu cu gen. Antonescu. eu ocupată cu 
toate. Hamenschild ceaiu. sunt încântată. ne întoarcem la 7 ½ . Mie o injecţie pentru 
ficat.  
Luni, 4 mai: dejun. Cioflec27 2, Bucşan 2, Tomorovean 2, noi 2, Lizica 1, Bunica 1. 
gustări, sărmăluţe, curcan, sparanghel, brânză, îngheţată, cafea. Marţi, 5 mai: plec 
Ciucea. dejun singuri. pregătiri – de plecare. nu ştiu unde’mi stă capul. Plec încărcată – 
La gară fam. Savu şi Deleanu. Tavi pleacă în Basarabia  
Miercuri, 6 mai: Ciucea (amorul meu). Toate îmi par mai frumoase ca ori când, fiindcă 
sunt singură. Pământul crapă să dee viaţă în natură. – Merg la grădina mare. Să face un 
lucru foarte drăguţ. Sunt mulţumită. la întoarcere mă voi ocupa mai mult, ca să termin şi 
aici. Caii foarte frumoşi. seara Radio din pat  
Joi, 7 mai: dim. vorbesc cu Tavi. Îi vine dorul să’şi vadă proprietatea. Mă bucur. poate 
vine în lipsa mea. Gabor şi Ignat să pune la cale [...] Huedinului. poate reuşeşte. – 
vorbesc iar la Bucureşti. şi noaptea plec la Viena  
Vineri, 8 mai: sosesc la dejun, foarte drăguţ cum ştiam. În oraş şi doctorul, care pare 
liniştit – însă îmi exagerează regimul. Vom vedea – seara Burgtheater cu Vivien  Karl des 
V de Felix Braun28 

                                                 
25

Dr. Ioan Iacob, lider orădean la PartiduluiNaţional-Agrar, devotat colaborator politic al poetului. 
26

Friedrich Christian Anton "Fritz" Lang (1890–1976) regizor, scenarist şi producător austriaco-germano-american 

(ocazional) de film. Unul dintre cvei mai cunoscuţi émigrés din şcoala expresionismului german, denumit “maestrul 
întunericului”. Cele mai cunoscute filme ale sale sunt Metropolis (cel mai costisitor film mut la momentul premierei lui în 
1927) şi M, realizat în 1931 înainte de a pleca în SUA.  
27

Romulus Cioflec (1882-1955) scriitor român. S-a născut în Araci, judeţul Covasna. Şi-a început activitatea ca 

învăţător în comuna Chiojdeanca, judeţul Prahova. A fost apoi profesor la liceele "Alecu Russo" din Chişinău, "C. 
Diaconovici Loga" din Timişoara şi "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti. 
28

Felix Braun (1885-1973), poet, dramaturg şi romancier austriac, prieten al lui  H. von Hofmannsthal. A fost profesor  

la Palermo între 1928 şi 1937; a emigrat în Anglia în 1939, unde a rămas până în  1951, ulterior trăind la Viena. 
Delicata lui poezie e inspirată de neoromantismul vienez ca şi de mediul catholic (Gedichte, 1909; Das neue Leben, 
1913; Hyazinth und Ismene, Das Haar der Berenike, ambele 1919; Das innere Leben, 1925; Viola d'amore, 1953). A 
scris drame în versuri (Tantalos, 1917; Kaiser Karl V, 1936; Rudolf der Stifter, 1953). Romanul Agnes Altkirchner 
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Sâmbătă, 9 mai: dim. scriu lui Tavi. alerg prin oraş, cumpăr o cravată lui Tavi, 
şurţuri Geana, mici nimicuri. seara Burgtheater cu Richard al III-lea. – în care 
werner Krauss29 este un titan. Ceva din tragediile antice. Mare a fost Shakespeare 
şi interpretul lui. 
Duminică, 10 mai: dim. plec la Purkersdorf – un capitol trist, o dramă umană, a 
căzut un zăvor pentru totdeauna. Dela 10 – 6 – Mă întorc la Viena. mergem la opera 
Othello. Acasă vine Viorica şi’mi spune că Tavi a telefonat, e şi Claudia, e şi Lizica, 
e şi-o soră de caritate, cad – mă îngrozesc. Cel dintâiu tren pleacă mâine ora 11, nu 
rămâne decât cu aeroplanul. Dacă aş ajunge cu 5 minute înainte şi plec. 
Luni, 11 mai: plec Karlsbad. Săvenii, Marie Alix aleargă pentru mine. afară plouă, eu 
mă sui întrun (sic !) autobus spre aeroport: N’am nici o sensaţie, numai durerea 
imensă a distanţei. Uneori mi se pune serios. Plec dela Aspern cu aeroplanul. 

gândul a deschide uşa şi să mă prăbuşesc. Urlu alături de helice. 
Plecăm la 1.50 şi la 7.40 după orariul nostru sosim. – Distanţa 
dela aterisare până la rampa unde mă aşteaptă Claudia Bucşan şi 
omul nostru cum se cade Paicu. Caut în ochii lor şi nu dau nimic 
pe ce spun, numai impresia mea mă desluşeşte – sunt sigură că 
e rău – Ajungem acasă. strada plină de maşini, nu pot intra 
imediat – o sforţare cred că plesneşte pieptul şi sunt la patul unui 
greu bolnav. Plângem împreună şi ne liniştim. Sosesc seara la 
7.40 – reciproc. Văd tot mai bine, e greu, e greu. 
Marţi, 12 mai: Tavi bolnav. 39 grade – 39.8. agitat, impresionat. vai 
de noi. noaptea delir 

Miercuri, 13 mai: 39.4 – 40. agitat. impresionat. vai de noi. noaptea delir. Începe să 
cadă perdeaua/Am înghiţit vântul/Am semănat furtună/şi scuip sânge /Peste capul 
meu vâjâie vântul/Basarabiei,/Dacă eu mor are să vâjâie şi mai tare 
Joi, 14 mai: Tavi, Tavi – 38.9 – 40. agitat. vai de noi, vai de noi, Tavi. Au intrat 
oameni noi, A început/să cadă zidul peste mine. ../Mulţumesc la toţi novicii/Au 
primit să care în spinare atâtea/încât forţele mele fizice sunt prea mici./Eu numai 
atâta vreau să fug/să scap, sunt în pragul nebuniei. 
Vineri, 15 mai: Tavi al nostru. 38.7 – 38.2. s’ar părea că cedează boala. încep cu 
mică nădejde 
Sâmbătă, 9 mai: dim. scriu lui Tavi. alerg prin oraş, cumpăr o cravată lui Tavi, 
şurţuri Geana, mici nimicuri. seara Burgtheater cu Richard al III-lea. – în care 
werner Krauss30 este un titan. Ceva din tragediile antice. Mare a fost Shakespeare 
şi interpretul lui. 
Duminică, 10 mai: dim. plec la Purkersdorf – un capitol trist, o dramă umană, a 
căzut un zăvor pentru totdeauna. Dela 10 – 6 – Mă întorc la Viena. mergem la opera 
Othello. Acasă vine Viorica şi’mi spune că Tavi a telefonat, e şi Claudia, e şi Lizica, 
e şi-o soră de caritate, cad – mă îngrozesc. Cel dintâiu tren pleacă mâine ora 11, nu 
rămâne decât cu aeroplanul. Dacă aş ajunge cu 5 minute înainte şi plec. 

                                                                                                                                                                
(1927, reintitulat în 1959 Herbst des Reiches) are ca fundal declinul şi prăbuşirea monarhiei dualiste. Alte romane sunt 
Die Taten des Herakles (1921), Der unsichtbare Gast (1924), şi Der Stachel in der Seele (1948). Autobiografia sa este 
intitulată Das Licht der Welt (1949). 
29

Werner Johannes Krauss (1884–1959), actor german de film, fiu de preot. A fugit de acasă şi s-a alăturat unei trupe 

de teatru ambulante. Aici l-a întâlnit pe regizorul de teatru Max Reinhardt. Acesta l-a luat pe Krauss la Berlin unde a 
devenit actor de film în 1916. A devenit cunoscut pentru portretul demonic al eroului titular din filmul lui Robert Wiene 
The Cabinet of Dr. Caligari. A interpretat, de asemenea rolul titular din Othelo de William Shakespeare într-o adaptare 
din 1920 adaption, şi al lui Iago într-o adaptare din 1922. A deţinut roluri principale în Waxworks (1924), de Paul Leni,  
Variété (1925), de Ewald Andre Dupont,  Herr Tartüff,  şi The Student of Prague (1926) de FW Murnau. 
30

Werner Johannes Krauss (1884–1959), actor german de film, fiu de preot. A fugit de acasă şi s-a alăturat unei trupe 

de teatru ambulante. Aici l-a întâlnit pe regizorul de teatru Max Reinhardt. Acesta l-a luat pe Krauss la Berlin unde a 
devenit actor de film în 1916. A devenit cunoscut pentru portretul demonic al eroului titular din filmul lui Robert Wiene 
The Cabinet of Dr. Caligari. A interpretat, de asemenea rolul titular din Othelo de William Shakespeare într-o adaptare 
din 1920 adaption, şi al lui Iago într-o adaptare din 1922. A deţinut roluri principale în Waxworks (1924), de Paul Leni,  
Variété (1925), de Ewald Andre Dupont,  Herr Tartüff,  şi The Student of Prague (1926) de FW Murnau. 
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Luni, 11 mai: plec Karlsbad. Săvenii, Marie Alix aleargă pentru mine. afară plouă, eu 
mă sui întrun (sic !) autobus spre aeroport: N’am nici o sensaţie, numai durerea 
imensă a distanţei. Uneori mi se pune serios. Plec dela Aspern cu aeroplanul. 
gândul a deschide uşa şi să mă prăbuşesc. Urlu alături de helice. Plecăm la 1.50 şi 
la 7.40 după orariul nostru sosim. – Distanţa dela aterisare până la rampa unde mă 
aşteaptă Claudia Bucşan şi omul nostru cum se cade Paicu. Caut în ochii lor şi nu 
dau nimic pe ce spun, numai impresia mea mă desluşeşte – sunt sigură că e rău – 
Ajungem acasă. strada plină de maşini, nu pot intra imediat – o sforţare cred că 
plesneşte pieptul şi sunt la patul unui greu bolnav. Plângem împreună şi ne 
liniştim. Sosesc seara la 7.40 – reciproc. Văd tot mai bine, e greu, e greu. 
Marţi, 12 mai: Tavi bolnav. 39 grade – 39.8. agitat, impresionat. vai de noi. noaptea 
delir 
Miercuri, 13 mai: 39.4 – 40. agitat. impresionat. vai de noi. noaptea delir. Începe să 
cadă perdeaua/Am înghiţit vântul/Am semănat furtună/şi scuip sânge /Peste capul 
meu vâjâie vântul/Basarabiei,/Dacă eu mor are să vâjâie şi mai tare 
Joi, 14 mai: Tavi, Tavi – 38.9 – 40. agitat. vai de noi, vai de noi, Tavi. Au intrat 
oameni noi, A început/să cadă zidul peste mine. ../Mulţumesc la toţi novicii/Au 
primit să care în spinare atâtea/încât forţele mele fizice sunt prea mici./Eu numai 
atâta vreau să fug/să scap, sunt în pragul nebuniei. 
Vineri, 15 mai: Tavi al nostru. 38.7 – 38.2. s’ar părea că cedează boala. încep cu 
mică nădejde 
Sâmbătă, 16 mai: 37.4 – 36.2. mergem spre bine. rinichiul începe să nu se supună. 
Duminică, 17 mai: 36.4 – 36.7. fără temperatură. rinichiul trebuie îngrijit. mână 
păcătoasă/mână criminală/vom mai vorbi/vom desluşi. Am fost la înmormântarea 
lui Baffigi. –  
Luni, 18 mai: Începem să trăim 
Marţi, 19 mai: mergem înainte 
Miercuri, 20 mai: (nici o consemnare) 
Joi, 21 mai: Tavi mai slab decât ieri 
Vineri, 22 mai: concert simfonic (Berlin) 
Sâmbătă, 23 mai: dejun Legaţia germană. concert simfonic (Berlin). primire seara 
leg. 11.30 
Duminică, 24 mai – Marţi, 26 mai: (nici o consemnare) 
Miercuri, 27 mai: Schimbare cu Tavi. mi s’a năruit voinţa mea de a cumpăra locul 
(cu creion roşu) 
Joi, 28 mai: Predeal cu Dna Barbul. Sunt tot mai mulţumită. Aştept nerăbdătoare să 
se isprăvească (cu creion roşu) 
Vineri, 29 mai: Plimbare cu Tavi, Claudia, Pica. Tavi primeşte lume. Nelly săraca. (cu 
creion roşu) 
Sâmbătă, 30 mai: Ziua naşterei – plimbare cu Tavi. o zi ca alta – fără reculegere – 
fam. Petrovici, Voinescu, Deleanu, Claudia, Pica (cu creion roşu) 
Duminică, 31 mai: (nici o consemnare) 
Luni, 1 iunie: întoarcere. Petroviciu – Păun, Bacaloglu – Râs, Sachelarie – Şobolan, 
Teodorescu – Hârciog. doctorii 
Marţi, 2 iunie – Joi, 4 iunie: (nici o consemnare) 
Vineri, 5 iunie: Bardossy31 9.30 

                                                 
31

László Bárdossy de Bárdos (1890-1946), prim ministru (de orientare accentuat pro-hitleristă) al Ungariei din 1941 

până în 1942. Şi-a început cariera guvernamentală în Ministerul Cultelor. În 1920 s-a transferat în Ministerul Afacerilor 
Externe, fiind şeful departamentului presei din 1920 până în 1931. Între 1931-1934 a fost membru al Legaţiei ungare la 
Londra. În 1934 a fost numit ambasador în România. Ca prim ministru a acţionat pentru anularea Tratatului de la 
Trianon, a trimis trupe în vederea ocupării Jugoslaviei de către Germania, obţinând ulterior, ca recompensă, anexiuni 
teritoriale din Vojvodina, Croaţia şi Slovenia. A iniţiat şi adoptat legi anti-semite, în august 1941, limitând oportunităţile 
economice şi interzicând căsătoriile evreilor cu ne-evrei. A aprobat deportările ne-ungurilor din Jugoslavia şi a autorizat 
uciderea a mii de evrei la Novi Sad. A declarat, fără accordul Parlamentului sau al lui Horthy,  război Uniunii Sovietice, 

http://en.wikipedia.org/wiki/1890
http://en.wikipedia.org/wiki/1946


68 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Sâmbătă, 6 iunie: seara la Palat. Concert – Eu singură. multă lume 
Duminică, 7 iunie: Sinaia – Predeal. Palace Hotel cu Gigurţii şi Savii. – La ministru 
Tchechoslovaque 
Luni, 8 iunie: Tot Sinaia. ce plăcere – Nenorocirea dela Cotroceni. E îngrozitor. 
plecăm spre casă 
Marţi, 9 iunie – Vineri, 12 iunie: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 13 iunie: dejun Virgil. lume multă. Tavi în audienţă. manifestaţia fun. (?) 
Naţ. Creşt. seara Hubrecht 
Duminică, 14 iunie: Predeal. d.m. Sărbătoare câmp.(enească) la grădina de tir – Gică 
Ştefănescu. seara masă Lizica şi fetiţele (cu creion negru) 

Luni, 15 iunie: pregătire de plecare. d.m. nevasta doctorului 
Theodorescu32. – Marga şi mirele. Claudia şi toată familia 
(cu creion negru) 
Marţi, 16 iunie: plecare Ciucea. oprire Predeal şi Sibiu – 
Cluj. seara sosire. Tavi, Virgil, Bucşan, Ştefănescu, Paicu, 
Gabor. - (cu creion negru) 
Miercuri, 17 iunie: dim. grădina mare. ciorbă de gulii, 
mămăligă cu brânză, cotlete la grătar, gogoşi, fragi. d.m. 
Dna Gabor. seara Elena Popescu. icre bătute, şuncă cu 
spanac şi cartofi, fragi. (cu creion negru) 
Joi, 18 iunie: dim. dejunul mic Bibescu33 cu nevasta. multă 
multă alergătură – era să’mi strice maşina. M’am supărat 
tare. – Acasă am mai găsit pe Scridon şi Ivanoff. ciorbă de 

macriş, peşti, friptură de porc cu zarzavaturi şi salată, fragi. seara gulii umplute, 
fripturi, fragi. a plecat Bucşan cu Bornemisa şi Ignat 
Vineri, 19 iunie: la dejun Floasin, Veştemeanu şi Pompiţi. ciorbă de mazăre, 
păstrăvi, frip. de raţă, zarzavaturi şi salată, fragi. pleacă Sibienii 
Sâmbătă, 20 iunie: Gaborii, Dşoara Popea34 – supă, rasol, prăjituri, fragi. seara 
mămăligă cu brânză, şuncă cu spanac, fragi 
Duminică, 21 iunie: plecare Viena. Gaborii şi Popa, Marinescu, Sextil35, Lupaş – A 
Popa. dejun, cciorbă, păstrăvi, sărmăluţe, friptură de bibilică, fragi. seara curcan în 
aspic. plecăm la gară 
Luni, 22 iunie: sosire Viena căldură şi plictiseală. – seara la Burgtheater Gyges u. 
sein Ring36 de Hebbel37. bine jucat. seara vine Marie Alix 
Marţi, 23 iunie: dim. pachetez şi plecăm la Karlsbad. cald, cald. în apropiere plouă 
groaznic. ne întâlnim cu fam. Barbul. ne bucurăm 
Miercuri, 24 iunie: dejun mic la Kaiserpark, dejunul la Richmond cu Arczyssewska şi 
fam. Comnen. ne-am bucurat de întâlnire. e fantastic ce bine e mama, fata 
simpatică şi deşteaptă, îţi face plăcere [...] seara acasă 
                                                                                                                                                                
după bombardarea, la 26 iunie 1941, a oraşului Kassa. La fel a procedat şi la 13 decembrie 1941, când a declarat 
război SUA, dând curs solicitării lui Hitler.  
32

Basil Theodorescu (1891-1967), medic, membru al Academiei Române.  
33

George Valentin Bibescu (1880-1941), unul dintre cei mai buni piloţi români. Între anii 1911-1912, George Valentin 

Bibescu a fost comandant al Şcolii de pilotaj de la Cotroceni. De asemenea, în perioada 1920-1923, a deţinut funcţia 
de preşedinte al Comitetului Olimpic Român. 
34

Elena Popea (1879-1941)  este unul dintre artiştii plastici foarte apreciaţi de o minoritate de cunoscători, dar din 

păcate necunoscută publicului larg. In mare parte pictor autodidact, Elena Popea a studiat la Paris şi in Germania, f iind 
foarte deschisă spre experimente şi influenţe, cum sunt cele orientale, în special în ultima parte a creaţiei sale.  La 
Casa memorială de la Ciucea pot fi văzute tablouri semnate de artistă. 
35

Sextil Puşcariu (1877-1948), filolog şi lingvist, istoric literar, pedagog, cronicar muzical şi teatral, publicist şi 
academician român. A scris peste 400 de lucrări de o mare valoare ştiinţifică. A iniţiat şi a coordonat Dicţionarul limbii 
române (Dicţionarul tezaur al Academiei) şi Atlasul lingvistic român. A fondat şi a condus revista Dacoromania şi a 
întemeiat, în toamna anului 1919, Muzeul Limbii Române din Cluj. A fost unul dintre cei mai mari lingvişti ai României, 
adevărat şef de şcoală.. A susţinut insistent intrarea poetului în rândul corpului didactic al Universităţii clujene, 
contribuind şi la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa acestuia, în 1931, cu ocazia semicentenarului naşterii sale. 
36

Gyges und sein Ring, tragedie scrisă în 1856 de Hebbel, considerat în epocă drept cel mai mare dramaturg în viaţă 

şi onorat cu înalte ordine şi distincţii de monarhii germani. 
37

Christian Friedrich Hebbel (1813 –1863), poet şi dramaturg german. 
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Joi, 25 iunie: Richmond cu Arczssewska. seara acasa 
Vineri, 26 iunie: plecare la Karlsbad. masă la Loib cu Comneni şi fam. Prager. 
Sâmbătă, 27 iunie: Mme Cantacuzino, foarte vie şi ageră. Arczssweska şi noi 
Duminică, 28 iunie: Kaiserpark. Richmond. Arczyssewska şi Comneni. seara acasă 
Luni, 29 iunie: Kaiserpark. Richmond MMe Cantacuzino. Când era acum un 
an/Sburam ca un lipiţan/- Ano, lipiţano. Ce?/Cum?/Nu mai poţi? /Atunci [...]/ Atunci 
nastupişte (?) pe jos. 
Marţi, 30 iunie: Richmond singuri. lume multă la apă. fotografii cu colonia 
românească 
Miercuri, 1 iulie: dejun cu Barbii la Richmond. Ei pleacă mâine. mă gândesc cu drag 
la Geana şi Predeal. – seară oribilă la Orpheum cu program mediocru –  
Joi, 2 iulie: plec dim. la gară şi petrec pe Barbii. dejun Richmond. Singură cu 
Nataşa. Tavi mănâncă la Papi. seara la masă cu Harden cu Valentin Arcz şi Gomez 
ministrul Uruguayului – un meridional latin în tot înţelesul cuvântului. Spontan, 
vorbăreţ, încrezut, amusant. 
Vineri, 3 iulie: dejun Richmond cu Nataşa Arczy. după masă fac prima probă a 
pelerinei, e foarte frumoasă. seara acasă 
Sâmbătă, 4 iulie: dejun Richmond fam. Negulescu38, Solacolu39, Valentin Argetom 
(?). Tavi a trimis flori. seara acasă 
Duminică, 5 iulie: Grysin (?)  - Richmond cu Arczyssewsky el şi ea. (text tăiat: seara 
fac bagajele) 
Luni, 6 iulie: Grysin (?). Luni – Richmond. Sabina Cantacuzino – seara fac bagajele 
Marţi, 7 iulie: Pupp – Pupp cu Mme Scully Logotetis. d.m. plecăm. la gară Negrilă, 
Prager cu Doamna, Popescu primar, Constantinescu cu tata, Bredişteanu şi Lecca 
cu Doamna. foarte bine aranjaţi. călătorim cu Şahul Persiei40. un tren special. 
Suntem singuri în tot trenul. Noaptea tună şi ploaie cu grindină. 
Miercuri, 8 iulie: sosim dim. 6 ½ la Nancy – Săraca Franţa ce atmosferă simpatică. 
Asistăm la sosirea trenurilor pline de lucrători. De unde mai poate scuipa 
împrejurimea atâta lume? i unde se duc? Toţi grăbiţi, prost îmbrăcaţi, nemâncaţi şi 
urâţi. La 7.40 plecăm spre Vitiel în necunoscut. Afară plouă continuu. Vitiel ce 
atmosferă dela ţară, pare că intrăm întro proprietate privată cu un imens castel în 
mijlocul unui parc splendid. Suntem foarte mulţumiţi. Mâncare bună. Doctorul ne 
încurajează. 
Joi, 9 iulie: Începem cura. Apă [...] dimineaţa în pat. Deloc Karlsbad unde luam 2 ½ 
kg am fost redusă la ½   kg. Vom vedea. După masă ducându-ne la plimbare, aud 
voci cu esclamaţii de bucurie. – Gina cu soţul ei. – Ne pupăm şi ne bucurăm. Stăm 
toată seara împreună. mai vine ministru Collas şi Gurănescu 
Vineri, 1o iulie: Tavi nu să prea simte bine. Ne dăm jos la dejun şi după masă ne 
punem în pat. – Afară plouă şi noi luăm masa şi ne culcăm la 10 – Nu m-am văzut 
cu Gina toată ziua. – Mi-a telefonat de 3 ori şi mi-a trimis flori frumoase. 
Sâmbătă, 11 iulie: Ne sculăm la ora 11. Scrisori de-acasă mulţumitoare. după masă 
la isvor ne întâlnim cu Gina. ne invită pentru mâine la ei. Seara teatru Embrassez 
moi41 de Tristan Bernard. Cam, cam 

                                                 
38

Petre P. Negulescu (1872-1951), filosof şi om politic român, membru al Academiei Române. 
39

E vorba, probabil, despre Şerban C. Solacolu (1905-1980), academician român, inginer chimist, membru 

corespondent (1963) al Academiei Române. 
40

Reza Shah Pahlavi (1878-1944), împărat al Iranului (1925-41), fondator al dinastiei Pahlavi (1925-1979). În timpul 

domniei sale, începe un amplu proces de dezvoltare şi modernizare social-economică a ţării, inclusiv renunţarea la 
obligativitatea purtării vălului de către femei. Obligă companiile petroliere să majoreze taxele achitate statului, fapt ce 
conduce la intensificarea presiunii britanice. Începând cu anul 1933, intensifică legăturile cu Germania nazistă. La 
declanşarea celui de al II-lea război mondial, Iranul îşi declară neutralitatea. În august 1941 trupele britanice invadează 
Iranul, iar la 16 septembrie Reza abdică, succedându-i la tron fiul său Muhamad Reza. În 1942 Reza Pahlavi pleacă în 
exil în Mauritius, iar de acolo în Africa de Sud, unde va muri în 1944.  
41

Embrassez moi (1932), piesă de teatru a dramaturgului francez Tristan Bernard (1866-1947). Piesa va fi 
ecranizată, cu titlul Kiss Me, după un scenariu de Jean Boyer, bucurându-se de un mare succes internaţional 
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Duminică, 12 iulie: dejun la Gina la Ermitage. Frumos Hotel şi totul e nou. – Să 
mănâncă şi să bea. Vorbe multe. Acasă ora 5 sosesc Gigurţii. Îi instalăm în odae 
bună şi luăm masa împreună 
Luni, 13 iulie: Pouă, plouă – necontenit. Tavi îl ţiu în casă, el să sbuciumă şi scrie o 
scrisoare lui vodă. Are dreptate. Dejun cu tombolă şi seara tombolă. pare că sunt 
copii. 
Marţi, 14 iulie: dejun acasă. să cântă Marseiillaise în parc, bărbaţii cu capetele 
descoperite, femeile plâng. Noi suntem în rând cu ei deprimaţi. – seara masa 
acăssă şi plecăm la serbarea Naţională. Tombolă, câştig cel mai frumos obiect. – 
Miercuri, 15 iulie: dim. luăm dela Gigurtu gazeta Curentul – ce ştire îngrozitoare – a 
murit iubitul nostru prietin Iancu (Păucescu). Suntem uluiţi. Casa noastră rămâne 
văduvită de prietini. Săraci de noi. Facem după masă o mică plimbare prin 
apropiere. –  
Joi, 16 iulie: Ne întrebăm mereu ce-a fost? De ce? Cum? N’am fost preveniţi de 
nimeni, ce boală? Aşteptăm ştiri şi nu vine nimic. 
Vineri, 17 iulie: Plecăm dimineaţa la Nancy. Un drum foarte frumos, livezi, dealuri, 
păduri, grădini, un parc imens. Nancy, oraş plin de mişcare, forfotă multă. Piaţa şi 
clădirile un salon imens, de foarte mult bun gust, sub Stanislav clădite, inspirate 
dela Versailles. Dejunăm întrun mic restaurant specialităţi de ale lor. Ne întoarcem 
acasă. A fost prea cald. – Tavi cred că nu trebue să facă escursii prea obositoare. 
Sâmbătă, 18 iulie: dejunăm la Gina. – Lume internaţională. Tavi a răcit pentru nu 
ştiu unde? – Adică cred că puţin pretutindeni. Primim dela Claudia o scrisoare 

detaliată. bietul Iancu.  
Duminică, 19 iulie: Să scurg zilele – la fel – 
Luni, 20 iulie: Plecăm dim. la Baden – ora 8. Drumul 
minunat ca natură şi îngrijire. Ajungem la 10 la 
Strassburg, oraş mare şi multă mişcare. [...] Ne 
apropiem de frontieră. Rinul. trecem mai multe 
canaluri şi ajungem la Rin. Majestuos şi liniştit 
desparte cele 2 ţări “pe aici nu se trece”. Funcţionarii 
ambelor vămi foarte politicoşi. Ne apropiem de Baden-
Baden. Un paradis. – dejunăm şi ne întoarcem acasă. 
Eu mai obosită şi Tavi mai binişor. 

Marţi, 21 iulie: Plouă, plouă, nu se mai oboseşte cerul. Îl întâlnesc pe Breed la apă. – 
Gina e invizibilă. Tavi mai răcit. încercăm de toate. 
Miercuri, 22 iulie: Dejunăm la “Ferme des eveques”. Foarte drăguţ şi mâncare bună, 
veselie, râs. – Tavi îşi dă drumul. îl secondează Mme Gigurtu. Sosim mai târziu 
acasă. Gigurtu pleacă la Paris. Noi ne ducem la cinematograf şi eu adorm. –  
Joi, 23 iulie: dejun cu Doamna Gigurtu. eu mă simt tot mai obosită. ora 2 balul 
copiilor, adorabil. seara teatru Embrassez moi – de Fran. Curel. bine jucată, dar 
piesă slabă 
Vineri, 24 iulie: dejunăm în 3 – d.m. soseşte Gigurtu. seara vorbe 
Sâmbătă, 25 iulie: Îmi pregătesc plecarea. fac o cumpărătură simpatică mie, vase 
pentru Predeal – Serată cu Breed-zii şi Gigurţii 
Duminică, 26 iulie: Ne luăm rămas bun dela Doctoru, prieteni. lucrez până noaptea 
ora 1 ½ 
Luni, 27 iulie: dim. ora 5 ne sculăm. plouă, plouă. N’avem servitor pentru plecare. 
De-abea în momentul din urmă vine portarul. Ne urcăm în tren. Înainte de Mirecourt 
ne dăm jos. trebue să schimbăm trenul, plouă de varsă. nu este hamal. Tavi refuză, 
eu râd ca o proastă, şeful gărei ne ajută la bagaje şi plecăm imediat la Nancy unde 
nu avem legătură. Trebue să aşteptăm 3 ore. Plecăm în oraş. plouă teribil. la o 
cafenea. – La 11 plecăm la Strasburg, suntem la ora 2 acolo. Mâncăm la Taverne 
Royal, escepţional de bine, ficat de gâscă şi choux croatte. visităm oraşul, care are 
o catedrală impresionantă, museul pentru vechia “petite France” o frumuseţe. 
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Luăm locuinţă la un modest hotel Excelsior la gară. Mergem la Cinema. vedem 
“Meyerling”. Ne culcăm şi visăm. 
Marţi, 28 iulie: Plecăm dim. ora 8 la Berlin – Schimbăm la Karlsruhe. – Tavi în fiecare 
gară cumpără ceva, fructe, crenvurst, ciocolată, gazete, vine încărcat cu de toate. 
Sosim seara ora 8 la Berlin. Ne aşteaptă în gară Vintilă (?) şi Ilcuş. Sunt simpatici 
băieţii. Îşi dau multă osteneală. Suntem găzduiţi la Ilcuş. Foarte bine şi suntem 
liberi. Stăm de vorbă şi mâncăm în casă. Despachetez. Ne culcăm. 
Miercuri, 29 iulie: Dim. telefonează ofiţerul care este ataşat lui Octavian. vine să’l ea. 
Dejunăm la Petala42, casă frumoasă, - mâncare bună, dispoziţie prietenească. 
Cumpăr un guler de biber. D. masă ne pregătim că suntem poftiţi pentru deseară, 
în espoziţie Pergamon, concert şi dans cu cântec. Vorbim cu ministrul Frick şi 
Russ. Noi suntem poftiţi de Rosenberg43 la masă. Eu stau între A.S. Regală ducele 
de Mecklenburg cu care petrec bine şi Rosenberg de al (sic !) cărui gură trebue să 
ştii să’ţi fie frică. Ne despărţim prieteneşte de tovarăşi şi plecăm acasă. Mi-am 
inaugurat blana şi am murdărito. – Păcat 
Joi, 30 iulie: Vine Mimi la mine. ies cu ea la cumpărături. La dejun mă duc la Legaţie 
dar mai bine era nu. – Câtă dreptate are Tavi. – Ne întâlnim la ora 5 şi nu’l mai las 
să iese. – Mâncăm acasă şi stăm liniştiţi 
Vineri, 31 iulie: dejun oficial la Legaţie. 14 persoane. Mimi cântă frumos de tot. d. m. 
escursie Brumengslinde – Kalte Ente – Eden garten terasse 
Sâmbătă, 1 august: deschiderea Stadionului ora 4. seara Olympische Jugen 
Duminică, 2 august: Dejun la Ciro Mansee. Stadion 10 km. seara acasă. 
Luni, 3 august: dejun Vintilă. Oreste 
Marţi, 4 august: dim. Tavi în escursie. dejun Krantzler. seara cinematograf 
Miercuri, 5 august: dejun Urban. seara Mayer 
Tavi (text tăiat: dejun  ministerial) [...] 11 ½ Neurath.44 seara primire la Operă. o 
FeerieMiercuri, 19 august: plecăm Sibiu – Răşinar ora 1 ½ ajung Sibiu 6 ½ - la Predeal 9 
½. Întâlnire cu Doamna Barbul. Casa. Mă uit cu lumânarea – Mă tăvălesc. – Aştept 
dimineaţa. Sunt fericită. – Încep cu lucrătorii, şantier, tâmplar, zidari, salahori  ect. 
Dejunez la Buzuatu, plecăm cu Nora la Sinaia. Ajung la Bucureşti ora 5, nu prea e pusă 
casa la punct. Alerg prin oraş (cu creion negru) 
Joi, 20 august: oraş, oraş, toate. dejun Gigurţii. seara Splendid cu Picu şi 
Tomorov(eanu). culcare ora 11 ½ (cu creion negru) 
Vineri, 21 august: mă scol ora 5 plecăm 6 – Predealul meu frumos – Sunt încântată. 
Fac unele rectificări. Merge frumos, aştept chemineul. Plec la Răşinar după un 
dejun drăguţ la Doamna Barbul. – ajung ora 6 – toţi să bucură şi povestim impresii, 
eu pe larg. ne culcăm târziu -(cu creion negru) 
Vineri, 28 august: Îmi fac unele cumpărături. dejunăm împreună şi seara plecăm 
Sâmbătă, 29 august: sosim şi facem un mic popas de 3 ore 

                                                 
42

Nicolae Petală, general român; a îndeplinit funcţia de comandant al Armatei 1 (13 - 21 octombrie 1916). Generalul 

de divizie Petală a condus Comandamentul Trupelor de Vest, de la Cluj (1 iulie - 30 septembrie 1920) şi apoi Corpul 6 
Armată de la Cluj (24 martie 1921 – 1 aprilie 1924). 
43

Alfred Rosenberg (1893-1946), membru al partidului nazist. Rosenberg a ocupat un număr de posturi importante în 

guvernul nazist. Considerat iniţiatorul unor importante elemente ideologice naziste, inclusiv teoria rasială, persecuţia 
evreilor, Lebensraum, abolirea tratatului de la Versailles şi opoziţia faţă de arta modernă "degenerată". Rosenberg a 
susţinut şi neopăgânismul. La procesele de la Nürnberg, Rosenberg a fost acuzat de crime de război, găsit vinovat, 
condamnat la moarte şi executat prin spânzurare. Se pare că Rosenberg s-a numărat printre înalţii oficiali germani cu 
care Octavian Goga a avut întâlniri după 1933. 
44

Konstantin Freiherr von Neurath (1873 –1956), diplomat german, ministru de externe al Germaniei (1932-1938) şi  
Reichsprotektor (guvernator) al Protectoratului Boemiei şi Moraviei (1939-1941). În 1941 a fost eliberat din funcţie, dar 

Neurath a rămas Protector titular până în 1943, când i s-a aprobat demisia. A instituit legile germane pentru cenzurarea 
presei, abolirea partidelor politice şi a sindicatelor şi pedepsirea drastică a studenţilor protestatari, mai ales în 
octombrie şi noiembrie 1939. A fost judecat la Nűremberg, declarat criminal de război şi ăntemniţat până în anul 1953. 
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Duminică, 30 august: Întrunire. La masă, fam. Barbul 4, fam. Gabor, băeţii 3, Doamna 
Baciu, Doamna Brăescu45, ect. Multă lume în vizită 
Luni, 31 august: Gaborii şi fam. Tilea 
Marţi, 1 septembrie: Doamna Ţăranu cu fata, Dna Mocanu, Mitruţă ect. 
Sâmbătă, 22 august: dim. după dejun plecăm la Sibiu, unde dejunăm şi plecăm la 
Ciucea. – ajungem ora 6. – Pupături cu Geana. Vin şi Gaborii. - (cu creion negru) 
Duminică, 23 august: Aurel Popa, Grigoriu Popa, Vlăduţ, Gaborii şi noi. - (cu creion 
negru) 
Luni, 24 august: Gigurtu, Deleanu, Gaborii, Vlăduţ toată ziua planuri, planuri, d.m. 
somn şi bucuria noastră pentru Bridge – Tavi să opune cu privirile, eu mă supun şi 
ne culcăm. 
Marţi, 25 august: dim. Cluj. Geana insistă şi eu cedez, în drum i se face rău. – 
Alergăm prin Cluj. Terminăm la 12 ½ - la Huedin îl suim şi pe Gabort şi plecăm 
acasă. Seara pleacă Deleanu şi Gigurtu. Noi noaptea în drum 
Miercuri, 26 august: toată ziua în drum, uşor – Tilică încă n’a sosit 
Joi, 27 august: revedem lucruri cunoscute. Îl aşteptăm pe Tilică. soseşte tocmai 
seara când îl căutăm cu telefonul. – Eu merg singură, cu o babă, care să destăinue 
ca bucătăreasă 
Joi, 7 august: dejun Tavi în oraş (cu creion negru) 
Vineri, 8 august: dejun Caradja Brandenburghe 20 
Duminică, 9 august: Esplanade S[...] (cu creion negru) 
Luni, 10 august: plecăm ora 10 ½ Műnchen. sosim Műnchen seara (cu creion negru) 
Marţi, 11 august: ora 1 ½ plecăm Viena. sosim Viena seara(cu creion negru) 
Miercuri, 12 august: Viena (cu creion negru) 
Joi, 13 august: plecare dela Viena – Ciucea (cu creion negru) 
Vineri, 14 august: sosim Ciucea – Geana – cămaşă albastră. Gabor – Pompiţi – d.m. 
doamna Gabor – Baltă (cu creion negru) 
Sâmbătă, 15 august: Savu + toţi, Gaborii, Baltă, Doamna Barbul, Barbul (cu creion 
negru) 
Duminică, 16 august: (nici o consemnare) 
Luni, 17 august: Lupaş, şi (cu creion negru) 
Marţi, 18 august: fam. Panaitescu cu copiii, Gaborii, Hodoş, Paicu, Popa, Vlăduţ (cu 
creion negru) 

Miercuri, 2 septembrie: Dna Hodoş, Gabor, Manoilescu, să 
dărâmă gardu. Tavi fericit 
Joi, 3 septembrie: Domnu şi Doamna Russu. seara Hodoş 
Vineri, 4 septembrie: plecăm cu maşina la Bucureşti – Predeal. 
Tavi şi Hodoş – drum simpatic, plin de veselie de vară. 
Dejunăm la Sibiu – ajungem Predeal. Merge încet de tot. 
Sâmbătă, 5 septembrie: dejunăm cu Săvuleştii la Sinaia. Ne 
bucurăm şi d.m. plecăm spre Bucureşti (cu creion negru) 
Duminică, 6 septembrie: Ordine, ordine – d.m. facem o 
escursie la Giurgiu, drum prost făcut de franţuzi asemenea 
ca cel dela Ciucea. – vedere foarte frumoasă, şi plaje ca la 
mare – Ne întoarcem şi mergem la cinema. – Tinereţea unei 

Regine – Mediocru. Eu adorm – (cu creion negru) 
Luni, 7 septembrie: de dimineaţa alerg prin oraş – Pachetez pentru plecare de 
dimineaţa (cu creion negru) 

                                                 
45

E vorba, probabil, despre  Smaranda Brăescu, (1897-1948), prima femeie pilot din România, prima femeie 

paraşutist cu brevet din România, campioană europeană (1931) şi campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7.200 
m la Sacramento, SUA). 
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Marţi, 8 septembrie: Plec cu Mircea Deleanu Predeal – Ultimele, ultimele, ordine, 
dejun la Gigurţii casă frumoasă – O visită la Stelian – plecăm la ora 4 direct Ciucea, 
ajungem la 12. Găsim pe Gaborii, Virgil, Marie Alix (cu creion negru) 
Miercuri, 9 septembrie: ne instalăm şi caut să împac toate lucrurile. (cu creion 
negru) 
Joi, 10 septembrie: plec ora 3 la Bucureşti. – dorm la Sibiu (cu creion negru) 
Vineri, 11 septembrie: dim. plecăm din Sibiu cu automobilu – ca prin urechile acului 
scap de accident. – sosim dim. 8 ½ la Predeal. merge încet de tot. Sunt însă 
mulţumită. - (cu creion negru) 
Sâmbătă, 12 septembrie: plec după masă cu Săvuleştii la Predeal. Stau la Doamna 
Barbul (cu creion negru) 
Duminică, 13 septembrie: dim. plecăm prin Sibiu la Ciucea – Cluj. Ajungem la ora 4. 
– Geana cu şalul meu răşu învelită doarme dusă (cu creion negru) 
Luni, 14 septembrie: Gaborii, Virgil, Marie Alix, Mimi, să pune covoru (cu creion 
negru) 
Marţi, 15 septembrie: ţesătorii toată ziua, seara bridge (cu creion negru) 
Miercuri, 16 septembrie: soseşte Tavi – noaptea. Gaborii, Virgil, Marie Alix, Mimi (cu 
creion negru)  
Joi, 17 septembrie: cu toţii. d.m. 2 ingineri dela Bucureşti şi fratele lui Gabor cu nevasta. 
– se face muzică şi cântare. (cu creion negru)  
Vineri, 18 septembrie: noi toţi. Geana foarte drăguţă. (cu creion negru) Sâmbătă, 19 
septembrie: cu toţii. Tavi luptă pentru a începe lucrările. Pleacă Tavi la Blaj cu Virgil, 
Gaborii şi Marie Alix (cu creion negru)  
Duminică, 20 septembrie: Suntem singure cu Mimi şi Geana. Tavi e la Blaj – soseşte 
noaptea ora 3 – Nu m’a ascultat să vină cu o maşină. Eu îl aştept,însă nu pot pleca dim. 
fiind prea obosită. (cu creion negru)  
Luni, 21 septembrie: pleacă Mimi singură. Eu plec seara – Cu bagaj mult pentru 
Predeal. – Sosesc noaptea ora 4 [...] şi un hamal păduchios, plecăm împreună la casă 
(cu creion negru)  
Marţi, 22 septembrie: Mă ocup de toate şi dejunez la Stelieni. d.m. ora 4 plec la 
Bucureşti. – Seara îmi aranjez lucruri şi mă culc din vreme (cu creion negru) 
Miercuri, 23 septembrie: dim. soseşte Tavi – Eu plec imediat la Predeal cu material 
electric ect. – Mă întorc seara. O zi minunată. Sunt amorezată de Predeal – 
Pregătiri de nuntă (cu creion negru) 
Joi, 24 septembrie: dim. coaforul. Ora 13 nuntă. Tavi nu’şi găseşte [...] sentiment de 
nelinişte (cu creion negru) 
Vineri, 25 septembrie – Sâmbătă, 26 septembrie: (nici o consemnare) 
Duminică, 27 septembrie: Plecăm dim. din Predeal ora 7. La 9 ¼ suntem în Sibiu. 
Tavi nervi şi n’a dormit. Are mai puţină resistenţă decât până acum. – De-ar trece 
odată peste – Lume multă, [...] costume,  [...] şi înţelegere. – Seliştencele şi [...] 
foarte frumoase. – Tavi vorbeşte ca un apostol. Banchet şi însufleţire. – Eu mă 
culc. Tavi are masă la metropolitul. Nu ştiu cum mai poate. (cu creion negru) 
Luni, 28 septembrie: dim. parastas Răşinari. la dejun plec cu Mme Catargi şi Diţi prin 
Braşov – Predeal – Bucureşti. Merg direct la Ştefăneşti. S’ar părea că este peste 
atenuată dorinţă de-a se onora, sau este o politică de-a se deroba de lume. seara 
îmi telefonează Claudia că Tavi are temperatură. Mai vorbesc de 2 ori noaptea. Nu 
mai cred nimic şi plec (cu creion negru) 
Marţi, 29 septembrie: plec la Sibiu ora 11 – prin Predeal. ajung ora 4 la Sibiu. Tavi 
mai bine – Mănânc la Restaurant. Me culcăm, sunt moartă de oboseală (cu creion 
negru) 
Miercuri, 30 septembrie: Stăm la Sibiu care s’ar părea că nu ne mai lasă din ghearele 
lui. - (cu creion negru) plecăm seara cu îndrăsneală – ajungem ora 1 noaptea 
Joi, 1 octombrie: Suntem singuri. eu plec la (text tăiat) la Flunteru la Iacob [...] la 
M.A. plec 1 
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Vineri, 2 octombrie: stăm de vorbă cu Doamna S. şi Tăvicuţu  
Sâmbătă, 3 octombrie: o dimineaţă calmă şi necunoscută. Toate aceiaş orânduială. 
Stăm de vorbă, lămurim şi s’ar părea că sbor ca gândul –  
Duminică, 4 octombrie: Tavi pleacă la Cluj. îmi telefonează. mă anunţă că soseşte 
seara, numai stă la banchet. bine face  
Luni, 5 octombrie: mă ocup de plecare, bilete, bagaj. Culegem mere, să sapă – 
Vorbesc la Predeal – totul s’ar părea că e în ordine. Aştept impacientă  
Marţi, 6 octombrie: plecăm la Bucureşti (cu creion negru) 
Miercuri, 7 octombrie: sosim dim. eu despachetez şi mă pregătesc pentru Predeal 
pentru ziua de mâine (cu creion negru) 
Joi, 8 octombrie: plec Predeal şi mă întorc după masă. – Cred că se face ceva 
frumos (cu creion negru) 
Vineri, 9 octombrie: dejunăm la Dna Procopiu. – Alerg după pregătiri. mâine plec din 
nou (cu creion negru) 
Sâmbătăă, 10 octombrie: ajung la 12 Predeal. Începem cu fel şi fel de pregătiri. 
Lucrăm până seara târziu (cu creion negru) 
Duminică, 11 octombrie: dim. la 6 să mobilează casa. dejunez la vila Crăciun. foarte 
drăguţ  - Cu ministrul Turciei. d.m. vine părintele şi facem sfeştanie – iar la ora 5 
soseşte Tavi. – Sunten la ceaiu prelungit la Gigurtu – seara Dna Barbul veselie 
mare (cu creion negru) 
Luni, 12 octombrie: la dejun Gigurtu şi seara Dna Barbu cu (text tăiat: Mimi şi băeţii 
– e multă veselie. Mimi cântă frumos la pian) este papricaş de pui (cu creion negru) 
Marţi, 13 octombrie: (text tăiat: la dejun la Gigurtu. pleacă tineretul imediat 
dimineaţa. -) (cu creion negru) 
Miercuri, 14 octombrie: dejun 1(cu creion negru) 
Joi, 15  octombrie: (nici o consemnare) 
Vineri, 16 octombrie: am colorat podelele şi le-am ceruit. – seara mă culc obosită şi 
tărziu de tot  (cu creion negru) 
Sâmbătă, 17 octombrie: plec la Predeal. ahjung la dejun – mă pun pe lucru – încerc 
să fie totul gata pentru mâine când vine Tavi, Să prepară să fie foarte drăguţ. O 
vreme minunată. Sâmbătă după masă soseşte Tavi cu Virgil şi Claudia. S’ar părea 
că e frumos. un ceaiu cu prelungire la Dna Gigurtu. – (cu creion negru) 
Duminică, 18 octombrie: dim. aperitive la Antonescu şi concertul Enescu. – dejunez 
cu Virgil singură căci la Gigurtu suntem 13. d. dejun Virgil pleacă la gară ear eu la 
Gigurtu. Acolo toţi roşii şi mâncaţi. seara tot Gigurtu - (cu creion negru) 
Luni, 19 octombrie: dejun la Antonescu. – de-asupra tuturor – să ridică un soare 
minunat şi cald – E o splendoare – plecăm d.m. la Bucureşti. fac o visită la Gică 
Ştefănescu [...] Vai, vai. (cu creion negru) 
Marţi, 20 octombrie: mă duc dimineaţă la cimitir cu bătrâna. e o durere sfâşietoare 
(cu creion negru) 
Miercuri, 21 octombrie: umblu la lada de naftalină – Ce urât – d.m. îmi fac pregătirile 
pentru Predeal. seara cinematograf cu Tavi – eu adorm - (cu creion negru) 
Joi, 22 octombrie: dejun la Dna Cristoforeanu46 şi Elena Popa. plec la Predeal ora 3. 
Ajung. Să face balastru. plec ora 1 noaptea (cu creion negru) 
Vineri, 23 octombrie: ajung dim. la Cluj. alerg prin oraş, mă’ntorc la gară. plec la 
Ciucea. vremea urâtă, plouă, ceaţă. Îmi telefonează Tavi că are guturai. Dacă nu-ii 

                                                 
46

Florica Cristoforeanu (1887-1960, Rio de Janeiro), cântăreaţă română de operă, operetă şi lied. A studiat pianul de 
la vârsta de 5 ani, mai târziu ia lecţii de canto şi se perfecţionează la Conservatorul "Giuseppe Verdi" din Milano. A 
debutat în august 1907 în cadrul unui recital vocal la Râmnicu Sărat, iar la 23 septembrie 1907 a apărut pentru prima 
oară în faţa publicului bucureştean la Ateneul Român. A fost solistă în "Compania Lirică Română" (1910-1913) 
condusă de Constantin Grigoriu, în trupa teatrului "Città di Milano" (1914-1919), în trupa teatrului "Dal Verne" din 
Milano (1921), Teatrul "Adriano" din Roma (1922), "Regio" din Torino, "Constanzi" din Roma, Teatrul "Colon" din 
Buenos Aires şi, în fine, la "Teatro alla Scala" din Milano. A întreprins turnee în Danemarca, Norvegia, Spania, Chile, 

Argentina, Brazilia etc. După un grav atac de angină pectorală la Milano în 1940, Florica Cristoforeanu îşi încheie 
cariera lirică, stabilindu-se în Italia şi apoi în Brazilia. 
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trece mâine plec la Bucureşti. – d.m. cu trenul la Cluj. – este logodna Ilenei Ghibu47 
şi nunta de argint. plec noaptea acasă (cu creion negru) 
Sâmbătă, 24 octombrie: stau singură şi’mi aranjez lucrurile (cu creion negru) 
Duminică, 25 octombrie: dim. soseşte Tavi – avem 2 colonei la masă şi Gabor. seara 
ne culcăm de vreme (cu creion negru) 
Luni, 26 octombrie: dim. plecăm la Aghireş – Ţic. nuntă ţărănească impresionant de 
tot – seara plecăm acasă (cu creion negru) 
Marţi, 27 octombrie: d.m. plecăm cu Gabor la Cluj – stăm la ceaiu cu bătrânele. – 
plecăm seara la Bucureşti (cu creion negru) 
Miercuri, 28 octombrie: dejun Dna Procopiu (cu creion negru) 
Joi, 29 octombrie: dejun la noi cu toată familia (cu creion negru) 
Vineri, 30 octombrie: plec la Predeal – lucrez la perdele şi casă, pregătesc toate. Mă 
culc târziu. vorbesc cu Tavi la telefon. (cu creion negru) 
Sâmbătă, 31 octombrie: Soseşte Tavi cu Savuleşti. Seara la Barbul cu Savu şi 
Gigurtu (cu creion negru) 
Duminică, 1 noiembrie: la Gigurtu dejun cu Arczycewsky şi Comneni – veselie, lume 
multă. (cu creion negru) 
Luni, 2 noiembrie: plecăm la Bucureşti cu Nora şi Dna Barbul. s’ar părea pot aranja 
locul – dejun la Dna Procopiu cu Comnenii. S’a făcut sunt proprietară de loc (cu 
creion negru) 
Marţi, 3 noiembrie: stau acasă şi cam depind de nervii lui Tavi – Îmi pare rău. – 
Cinematograf Pimpernell -(cu creion negru) 
Miercuri, 4 noiembrie: dejun Stelieni. ceaiu Dna Assan48 şi Tătărăscu. seara la Gică 
Ştefănescu49 (cu creion negru) 
Joi, 5 noiembrie: (text tăiat: dejun Arczyc) seara Ducesa di Regina cu italieni. – cam 
penibil cu Bodrero (cu creion albastru) 
Vineri, 6 noiembrie: dejun la noi – Arczcewsky. Stelieni, Gigurţii, Procopiu. dejun 
şuncă cu ficat [...] raţe cu zarzavat, brânză, îngheţată (cu creion albastru) 
Sâmbătă, 7 noiembrie: singuri. Doamne, ne întoarcem spre cer şi ascultăm 
telefoanele de mulţumire pe pământ. Vom vedea - (cu creion albastru) 
Duminică, 8 noiembrie: O zi calmă în atmosferă – A fost minunată. Au colaborat cu 
toţi. Cerul, Sf. Martin, C.F.R. marea manifestaţie insufleţire de nedescris. Vorbirea 
lui Tavi plină de demnitate cu un accent de duioşie (cu creion albastru) 
Luni, 9 noiembrie: vorbim, dejunăm şi plecăm la Predeal. Tavi obosit. A fost o zi 
mare – (cu creion albastru) 
Marţi, 10 noiembrie: Soare şi linişte – ne plimbăm – E o reculegere – sfântă. 
dejunăm la Dna Barbul (cu creion albastru) 
 Miercuri, 11 noiembrie: plecăm la Bucureşti – dejunăm acasă - (cu creion negru) 
Joi, 12 noiembrie: della Porta dejun - (cu creion negru) 
Vineri, 13 noiembrie: Tilică 2 -, Păucescu 2 -, Lizica 1, George 2, noi 2, Savii 2 (cu 
creion albastru). eu plec la Predeal. Tavi cam nervos la telefon (cu creion negru) 
Sâmbătă, 14 noiembrie: eu fac ce pot, ultimele cusături. tot mereu să mai găseşte 
câte ceva de lucru – Trebua să plec la Ciucea – dar îl aştept pe Tavi – stau la ştirile 
dela Radio (cu creion negru) 

                                                 
47

Fiica lui Onisifor Ghibu (1883-1972), profesor român de pedagogie, membru al Academiei Române şi politician. Ea 

se va căsători cu medicul şi universitarul Crişan Mircioiu, având ca naşi pe Veturia şi Octavian Goga. 
48

Cred că este vorba despre soţia lui George Assan (1897-?), economist, jurist şi om politic român. Obţine doctoratul 

în drept şi ştiinţe economice la Paris. De-a lungul carierei sale a ocupat, printre altele, următoarele funcţii: secretar 
general şi subsecretar de stat în Ministerul Industriei şi Comerţului, ataşat comercial la Paris, ministru plenipotenţiar la 
Copenhaga , consilier comercial la Bruxelles etc.  
49

 Gică Ştefănescu, deputat naţional-ţărănist care a propus, în 1930, un amendament, cerînd ca toate legile adoptate 

la 4 ianuarie 1926 să fie anulate, iar Apostol Popa propunea un proiect de lege prin care moştenitorul tronului să 
primească titlul de “Mare Voievod de Alba-Iulia”. Ambele au fost votate de Senat, apoi şi de Adunarea Deputaţilor. 
Parlamentul a adoptat cu 485 de bile albe şi o bilă neagră proiectul de lege prezentat de Gr. Iunian şi, astfel, principele 
Carol a devenit regele Carol al II-lea. 
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Duminică, 15 noiembrie: după dejun – vine Tavi. Geana vine cu trenul. Suntem 
numai noi şi ne bucurăm de toate. Ne culcăm şi în pat vorbim de toate lucrurile 
noastre de viaţă (cu creion negru) 
Luni, 16 noiembrie: după ce eau contactul cu toată lumea şi dau diferite ordine, 
plecăm la Braşov la dejun. Acolo întâlnim pe Nuţi Rădulescu şi Gicu Gilitti, care 
sunt poftiţi pentru mâine la dejun. Venim acasă şi aflăm despre articolul lui 
Rosenberg din Volkischer Beobachter50 – Cât cavalerism în acest răspuns hotărât 
şi precis. În noaptea asta tot omul din ţara românească răsuflă uşurat. Zăngănitul 
săbiilor să pierde dincolo de graniţe. Ce succes mare a lui Tavi. A dăruit ţării o 
linişte – Bravo Tavi dragă. (cu creion negru) 
Marţi, 17 noiembrie: primul dejun – fam. Rădulescu, Gicu Filitti, Hodoş, fam. Gigurtu, 
fam. Barbul. avem macaroane cu brânză, sărmăluţe cu mămăligă, fructe şi prăjituri. 
d. dejun pleacă toţi. – noi rămânem. Tavi face 2 scrisori pentru Berlin – eu traduc şi 
lucrez – până noaptea ora 2 – 
Miercuri, 18 noiembrie: dim. pentru osteneală primesc o nemulţumire – fiindcă s’ar 
părea că nu ştiu traduce. În ori ce caz eu fac ce pot bine. – ne plimbăm puţin şi 
dmnii lucrează la un interwiew. – seara ne culcăm târziu 
Joi, 19 noiembrie: dim. o plimbare – dejunăm acasă- Ciorbă şi friptură de porc ect. 
ect. d.m. Tavi şi Hodoş cu [...] pleacă cu automobilul. Eu plec ora 5 la Ciucea cu 
rapidul. Nu s’a mai sfârşit drumul. Ajung la ora 1 – stau de vorbă până la 3. 
Vineri, 20 noiembrie: dim. mă scol de dimineaţă – vorbesc la telefon şi hotărăsc să 
plec la ora 3 la Cluj şi apoi la Bucureşti. – Toată ziua sunt în seră, plantez florile 
sosite dela [...] La Cluj îmi fac cumpărăturile şi plec la Bucureşti. În tren îl întâlnesc 
pe Vaida Alecs.51 şi Tilea. Stăm puţin de vorbă şi ne despărţim. – 
Sâmbătă, 21 noiembrie: dim. sosesc cam obosită. Mă pregătesc pentru seară, 
Concert la Palat. – Cântă Brailowsky52. E foarte frumos. Nu este romantic dar atât 
de sclipitor şi cerebral că îţi dă emoţii, cântă numai Chopin. – Regina foarte 
frumoasă în rochie neagră de catifea. Regele în frac şi voievodul pentru întâia oară 
în frac scurt. S’a afişat neînchipuit. Vorbesc cu profesorii lui, care’l laudă mult. Ce 
plăcere mare îţi face ştirea bună. – Lume puţină, buffet bogat. 
Duminică, 22 noiembrie: dim. plecăm la Predeal – La Sinaia ne împotmolim, nu mai 
merge maşina, s’a defectat. O ducem la gară şi luăm alta. S’au ros isolatoarele dela 
ambreiajiu. – La Predeal dejunăm la Dna Barbul. d.m. ne culcăm. mergem la ceaiu 
la Antoneştii. Casa e în regulă şi e foarte frumoasă, fără multă podoabă inutilă. Îmi 
place. – Seara tot la Barbul. – sosesc Savii. Glume, dispoziţie bună şi hotărâm să 
plecăm împreună dim. 
Luni, 23 noiembrie: ne sculăm ora 6 şi plecăm la 7 – Eu îmi văd de lucru prin casă, 
după dejun la Cotroceni. cusătoreasă, Lupaş – la ora 6 ceaiu la Dna[...]. Lume 
simpatică. Tronează Alecsandra care e ca tot deauna în vervă. Seara fac ordine şi 
pregătesc plecarea de dim. la Predeal 
Marţi, 24 noiembrie: plecăm cu trenul la predeal, ninge şi la Bucureşti ce-o mai fi la 
Predeal -. Ne-apropiem de Sinaia – nu este maşină. În clipa din urmă soseşte. Ne 
dăm jos, ninge. Totul e alb, e în plină iarnă. – Dejunăm la Dna Barbul -. Hodoş e în 
casa acolo. Domnii lucrează după masă. Eu îmi caut de lucru. – Vine fam. Gigurtu 
pentru un sfert de ceas. – 

                                                 
50

Völkischer Beobachter,  cotidian publicat de Partidul nazist în Germania din anii ’20 şi până la prăbuşirea celui de-
al III-lea Reich în 1945. Ziarul, fondat iniţial în 1887, ca săptămânal de 4 pagini, avea numele de Münchner 
Beobachter. A devenit un cotidian anti-semit, care avea un tiraj de 7000 de exemplare când a fost cumpărat de Adolph 
Hitler, în 1923, pentru a deveni organ de propagandă al Partidului Municitorilor Socialişti Germani. Tirajul său a crescut 

odată cu succesul mişcării naziste, ajungând de la 120.000 în 1931 la 1, 7 milioane în 1944. La sfârşitul lui aprilie 1945, 
cu câteva zile înainte de capitularea Germaniei naziste,  Völkischer Beobachter şi-a încetat apariţia. 
51

Se referă la Alexandru Vaida-Voevod, important lider ţărănist, deputat, ministru şi prim ministru în mai multe 

cabinete, unul dintre adversarii marcanţi ai poetului încă din anii 1910. 
52

Alexander Brailowsky (1896-1976), pianist rus, care s-a specializat în interpretarea lucrărilor lui  Frédéric Chopin. 

Şi-a câştigat un binemeritat prestigiu în perioada interbelică evoluând pe scena marilor metropole din întreaga lume.  

http://www.britannica.com/eb/article-9106283/Adolf-Hitler
http://en.wikipedia.org/wiki/1896
http://en.wikipedia.org/wiki/1976
http://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Miercuri, 25 noiembrie: plecăm la Bucureşti – dejunăm la Buzuatu. seara Buşilă 
masă. lume multă şi nu e simpatică. masa bună, dar pretenţioasă 
Joi, 26 noiembrie: dejun Savu, Tilicii, Tileşti, macaroane gratinate, varză cu orez, 
friptură de curcan, de toate. seara ne culcăm de vreme, Tavi pregăteşte discursul. 
Cred că are să fie foarte bine. Doamne ajută – 
Vineri, 27 noiembrie: Vineri dim. nu facem decât ne concentrăm pentru discursul de 
după masă. Tavi e bine dispus. – A fost minunat. – Un discurs din cele mai 
frumoase, concentrat, cu curaj, demn, sincer, de-o ţinută sobră, academică. Eu 
sunt foarte fericită. – Cred că trebue să facă discursul sensaţie. – Îmi pare bine că 
au lipsit ţiganii. – 
Sâmbătă, 28 noiembrie: dejun Condiescu. gustări, potroace, friptură, brânză şi 
fructe. Bietul general l-am găsit sfârşit. 
Duminică, 29 noiembrie: Predeal. Picu 2, Cioflec 2, Bucşan 1, Lizica 1, noi 2. şuncă 
sălbatică, păsări, prăjituri, fructe, cafea 
Luni, 30 noiembrie: Dr. Dona. fetele Weindel la ceaiu. Şebor ceaiu 5.30. Bal Thierry 
Marţi, 1 decembrie: Doctorii Danielopol 2, Theodorescu 2, Burileanu 2, Banu 1, noi 2, 
Tilicii 2, Gurănescu 1, preşedintele [...].  8 persoane. şuncă sălbatică, păsări, 
brânză, îngheţată, fructe. seara masă ministerul de externe 
Miercuri, 2 decembrie: Concordia, Carlier 2, Marinescu 2, Voinescu 2, Gigurtu 2, (text 
tăiat: Tilicii 2), Savu 2, noi 2. d.m. Concert Enescu (cu creion negru) 
Joi, 3 decembrie: dejun (text tăiat: Dna Vâlcoviciu) M.S. Regina. ceaiu Mr. Thierry 
(cu creion negru) 
Vineri, 4 decembrie: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 5 decembrie: dejun acasă. plec Predeal. o frumuseţe. vorbesc cu Creangă 
de casă (cu creion negru) 
Duminică, 6 decembrie: dim. Sky. dejun Lapedatu. seara Dna Procopiu (cu creion 
negru) 
Luni, 7 decembrie: dejun acasă (cu creion negru) 
Marţi, 8 decembrie: dejun acasă. seara Conferinţa I Athanasiu. primire Dna Enescu 
(cu creion negru) 
Miercuri, 9 decembrie: dejun la noi Cella53, Filip. – d. m. primire Dna Gigurtu (cu 
creion negru) 
Joi, 10 decembrie: Fabritius seara 8 ½. dejun Lapedatu (cu creion negru) 
Vineri, 11 decembrie: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 12 decembrie: dejun Condiescu. ceaiu mme Antonescu. seara Antoniu (cu 
creion negru) 
Duminică, 13 decembrie: (nici o consemnare) 
Luni, 14 decembrie: dejun [...] (cu creion negru) 
Marţi 15 decembrie: dejun Marinescu (cu creion negru) 
Miercuri, 16 decembrie: Dna Procopiu. Rubinstein (cu creion negru) 
Joi, 17 decembrie: dejun Argetoianu54. Concert Weck. Ceai Doamna Barceanu 
Vineri, 18 decembrie: dejun Savu. serată Legaţia germană. 
Sâmbătă, 19 decembrie: Dna Deleanu – dejun cu Kempf. plecare seara 

                                                 
53

Cella Delavrancea (1887-1991), pianistă, scriitoare şi profesoară română de pian, fiica cea mare a scriitorului Barbu 

Ştefănescu Delavrancea şi soră a arhitectei Henrieta Delavrancea. Cella Delavrancea urmează studii de pian, la 
început în familie, apoi la Conservatorul din Bucureşti, continuate cu un stagiu la Paris. Concertează în Europa, de 
multe ori în duet cu George Enescu, cu care urcă pe podium. Îşi face debutul literar în revista lui Tudor Arghezi, Bilete 
de papagal. Este autoarea unor nuvele, romane şi texte cu caracter memorialistic. 
54

Constantin Argetoianu (1871-1952), om politic şi prim-ministru al României între 28 septembrie 1939 şi 23 

noiembrie 1939 din partea Partidului Naţional Liberal. După studii universitare la Paris intră în diplomaţie. Din 1898 
până la declanşarea primului război mondial, Argetoianu a fost ataşat, secretar, prim-secretar, consilier la legaţiile 
române din Constantinopol, Roma, Viena, Paris. A fost, de asemenea, şi şeful delegaţiei române la preliminariile de 
pace de la Buftea, din 1918, la sfârşitul primului Război Mondial. A fost şi un bogat om de afaceri, director şi acţionar la 
numeroase companii.A fost arestat de comunişti şi închis la Sighet, împreună cu importanţi lideri ai PNL şi alte 
personalităţi marcante ale României interbelice. A murit fără judecată, la închisoarea Sighet în anul 1952. (După alte 
surse,  în aprilie 1955). 
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Duminică, 20 decembrie: ajungem Ciucea – acompaniaţi de Gabor. plecăm noaptea 
la Viena 
Luni, 21 decembrie: sosim dimineaţa. dejunăm, seara Fraulein Else55 de [...] brutală 
şi antipatică – joacă Basserman56 o scenă frumos. 
Marţi, 22 decembrie: dejunăm cu Marie Alix – seara Fraulein im Schatten cu Thaller 
trecut de 80 de ani şi Alma Seidler 57– mergem la Doctorul. găseşte că analisele 
sunt foarte bune. tensiunea 16. – 
Miercuri, 23 decembrie: dejunăm earăşi la Marie Alix. d.m. ne întâlnim cu Iunienii. – 
seara mergem la Burg. Kaiserin ohne Land. jidan împuţit – păcat de -atâta 
bunăvoinţă  
Joi, 24 decembrie: dejunăm la Imperial cu fam. Gurănescu. seara de Crăciun o 
petrecem la Viorica. – foarte simpatic. – 
Vineri, 25 decembrie: mergem la Biserică – dejunăm la Iunieni. Meissl & Schaden. d. 
dejun la filmul cu Scherly Temple58. cu lacrimi plângem. seara Dna Ivoan (?). Să 
cântă frumos afară de Doamna Anna, o altă jidancă împuţită (Flesch) 
Sâmbătă, 26 decembrie: dejunăm la noi cu Iunieni, plecăm la Burg Kanzler von Tirol 
(Balser) ce joc sobru şi concentrat Else Wohlgemint o figură majestuoasă. Seara 
acel von der Himelsthul operetă drăguţă cu Max Hensen – Au sosit Săvuleşti. 
Duminică, 27 decembrie: dim. dejunăm dela ora 10+2 ½ suntem împreună. plecăm 
spre. sosim seara la 10. au sosit şi prietenii Licu şi Lica 
Luni, 28 decembrie: ne întâlnim la ora 10, îmi aranjez plecarea pentru San Remo şi 
facem o escursie la Tegernsee. Un soare luminos şi pătrunzător, o autostradă ca în 
poveşti. Ne’ntoarcem la dejun, adevărat să mănâncă foarte bine (Walter spiel) (Vier 
Jahreszeiten). Seara mergem numai doamnele la Cinematograf. Mâncăm o friptură 
făcută întrun aparat electric care trebue să’l eau şi eu, cu procsima (sic !) ocazie. – 
Marţi, 29 decembrie: Umblăm prin oraş, eu fac unele cumpărături, trimit o păpuşă 
fetiţei Lica. Sunt foarte bine lucrate aceste Kathe Kruse păpuşi. Dejunăm şi 
umblăm cu Tavi. Cumpăr stofă de mobilă. Mă frământ cu casa nouă. – Seara 
mâncăm şi stăm de poveşti până la 11 ½ - plecăm spre San Remo. Au fost două 
zile frumoase. 
Miercuri, 30 decembrie: dim. ne trezim pe pământul Italiei. Trento. am trecut pe la 
Kuffstein – Insbruck – Bremen – ce frumos. Pe la 1 ½ suntem la Genova la mare – 
primii Palmieri, flori, marea, un albastru marin. Să reflectă toată bucuria şi tot 
trecutul în acest întins imens. – Trecem pe rând toate stările şi ajungem  Hotel 
Royal. a trebuit o insistenţă hotărâtă din partea mea pentru a avea o odae. 
Archiplin peste tot. 
Joi, 31 decembrie: dim. umblăm să ne aranjăm finanţele, plecăm spre Bordighera şi 
Ospedaletti pentru a găsi adăpost. Pretutindeni e plin. s’ar mai găsi câte o odae în 
pensiunile dela Bordighera. e o ieftinătate neînchipuită la Pension Jolie. e foarte 
drăguş. 30 fr.(anci) pensiune. la Ospedaletti 55 la Hotel Regina. – La noi 40 cu bae 
– la Miramare 70 – foarte bine. Noaptea de anul nou o petrecem la Hotel, banal şi 
fără pretenţie. -  
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Piesa Fräulein Else, scrisă de Arthur Schnitzler (1862-1931), în 1924, a fost ecranizată în anul 1929. Arthur 

Schnitzler a fost un apreciat romancier, nuvelist, critic literar şi dramaturg austriac  care a abordat, în diverse variante, 
tema iluziei şi a realităţii. După prăbuşirea imperiului austro-ungar, a dispărut fundalul cultural al operei sale. Multe din 
scrierile şi piesele lui Schnitzler se referă la decadentismul Vienei  la fin de siècle şi au fost ecranizate. 
56

Albert Bassermann (1867-1952), actor german de teatru şi film. În filmul Fräulein Else, el interpretează rolul Dr. 

Alfred Thalhof. 
57

Alma Seidler (1899-1977), actriţă austriacă de teatru şi film, fiica fostului prim ministru austriac Ernst Seidler von 
Feuchtenegg (1862-1931). 
58

 Shirley Jane Temple (1928 - ) copilul minune al cinematografiei americane a anilor ’30, devenită, la maturitate, 

diplomat de carieră. Cred că autoarea jurnalului se referă la filmul  Bright Eyes difuzat pe marile ecrane în 1934, după 
care a jucat în multe alte filme care i-au adus un mare prestigiu internaţional.  
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Ionuţ CARAGEA59(Canada) – Aforisme din ciclul „Sindromul nemuririi” 
 

Oamenii nu au nevoie de utopii nesfîrşite, ci 
de lucruri tangibile în care se pot regăsi. 

Falsul deştept îi condamnă adesea pe 
oamenii care îi par inferiori, din neputinţa de a se 
ridica la nivelul unui deştept autentic.  

De dureri nu ne plictisim niciodată. Ele ne 
sînt şi blestemul, ele ne sînt şi salvarea... 

Nu rîde de moartea altui om, tot moartea îţi 
va îngheţa şi ţie zîmbetul la colţul gurii. 

În viaţa asta lungă cît un anotimp dureros, 
unii oamenii înfloresc prin iubire şi creaţie. Ei sînt 

adevăraţii vestitori ai nemuririi. 
Răzbunîndu-te pe răul din tine, distrugi şi binele care ţi-a mai rămas.Dragostea ne 

învaţă mereu să facem dragoste, dar pînă la dragoste sînt atâtea lecţii despre 
comunicare... Cine sare peste aceste lecţii, nu va ajunge expert în dragoste ci în 
disimulări şi himere, iar omul pe care a pretins cîndva că l-a iubit va deveni un simplu 
accesoriu al vanităţii.  

Poţi fi superior în lumea în care te naşti, zeu eşti numai în lumea pe care o creezi 
singur. 

Înţelege revolta omului aflat în suferinţă. Este ultimul bastion pe care moartea încă 
nu l-a cucerit. 

Oferindu-vă tristeţea pe tavă, nu vă-ndemn s-o folosiţi ca otravă. 
Omul trist este mai viu decît omul care se plictiseşte de bine. 
Cînd începem să uităm, o invităm pe moarte să îşi aducă aminte de noi. 
Din depresie-n depresie, o să-i faci morţii impresie... 
Cîinele, chiar dacă este lovit, îşi iubeşte stăpînul. Omul, chiar dacă este iubit, îl 

ignoră pe Dumnezeu. 
Degeaba scrii lucruri frumoase dacă nu arăţi nimănui ceea ce te defineşte. Să fii 

sincer şi apreciat pentru sinceritatea ta este mai important decît să fii înconjurat de 
numeroşi adulatori pe care i-ai minţit constant, înşirînd cuvinte goale. 

Sînt tăceri mai ucigătoare decît otrava cuvintelor. 
Unii cititori sînt atît de sensibili încît ar sări din fotoliul lor comod pentru a-l salva 

pe autor de la sinceritate spunînd: "Mai minte-ne, mai minte-ne frumos!" 
Iubirea este un time-out prin care încercăm să ducem meciul vieţii în prelungiri 

infinite.  
Să nu-i faci pe alţii responsabili pentru suferinţa care te încearcă zilnic, să fii tu 

marele responsabil pentru binele pe care l-ai făcut celorlalţi. 
Fericirea este locul de joacă pentru sufletele neprihănite, pe atlasul unei lumi care 

stă cu degetul deasupra butonului de autodistrugere. 
Sufletul călătoreşte spre inima oamenilor, trupul călătoreşte spre inima pămîntului. 
Nici măcar cimitirele nu pot ţine în loc hoardele pustiitoare ale timpului. 
Visul nostru e dezmorţirea de aripi a îngerilor care ne veghează. 
Viaţa noastră este doar un oftat care răscoleşte praful uitării. 
Nu uita trupul care a sîngerat pentru viaţa ta şi nici sufletul care a lăcrimat pentru 

fericirea ta. 
O operă demnă de un mare poet este aceea care, chiar dacă e scrisă în 

singurătate, este îndreptata mai mult către iubirea de oameni şi mai puţin către iubirea de 
sine. 

                                                 
59Ionuţ  Caragea este unul dintre cei 20 de autori publicaţ i în Antologia aforismului românesc contemporan (Editura Genesi, 
Torino, 2013). În iunie 2012, Ionuţ  Caragea cîştigă  premiul de creativitate la concursul internaţ ional "Naji Naaman" cu 
aforisme din volumul "Dicţ ionarul suferinţ ei”, traduse în limba franceză  de prof. univ. dr. Constantin Frosin 
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Există momente în viaţa noastră cînd ajutorul celor morţi este mai important decît 
ajutorul celor vii. 

Iubirea îşi găseşte naivitatea pretutindeni. 
Să nu-ţi plîngi de milă în faţa oamenilor, poetule. Datoria ta este să mergi cu 

iubirea pînă dincolo de nori, chiar dacă durerea îţi pune lanţuri la fiecare pas, chiar dacă 
amintirile îţi toarnă plumb în oase şi-n inimă. 

 
 

Dorel SCHOR (Israel) – INTELECTUAL  
 
*   O carte in plus e un pas inainte... Daca o si citesti.  
*   Greselile ne ajung pe toti din urma. Uneori ne si intrec.  
*   M-am apucat de lucru. Deocamdata numai transpir.  
*   Simturile noastre sunt uneori insuficiente. Alteori nu-s necesare.  
*   Daca n-ar exista unii, nu ar iesi in evidenta altii (Niki Iosefovici).  
*   O fi dumnealui intelectual, dar nici chiar asa...  
*   Nimic nu e mai scump decit ceea ce primesti gratis (folclor universal).  
*   Cind nu ai ce spune, vorbesti mult.  
*   Suma viciilor e constanta: te lasi de fumat, te apuci de mincat; te lasi de femei, intri la 
idei (!).  
*   Istoria Literaturii nu este mai putin neghioaba decit Istoria Generala (Paul Valery).  
*   Analfabetii au mai multi copii decit savantii... Ce ne așteaptă?  
*   Juristul se crede zeu, medicul semizeu, politicianul dumnezeu...  
*   Oricine poate ocupa o demnitate, dar nu oricine o poate exercita.  
*   Uneori, cind intorci lucrurile, se scutura si pică tot ce nu vrei, de prin buzunare.  
*   Ca sa-ti dai seama ca un ou e stricat, nu e nevoie sa-l maninci in intregime (Mircea 
Radu Iacoban).  
*   Tolereaza defectele altora si ei iti vor tolera eventual prostiile.  
*   Cind elevii se mira de intrebari, profesorii se mira de raspunsuri...  
*   Conservatorii nu fac revolutii...  
*   Unii citesc ce scriu, altii scriu ce citesc.  
*   Mediocrii se recruteaza de la cursurile de zi; scoala fara frecventa produce exclusiv 
nepriceputi (Alexandru Dobrescu).  
*   Nu cunosc pe nimeni, dar ii stiu pe toti...  
*   Amicii vin ca sa ne ceara, nu sa ne dea.  
*   Nu numai ca nu-mi lipseste o doaga, dar am una in plus!  
 
 



81 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Dr. Dan BRUDAŞCU – Urmaşii Brâncovenilor pe meleaguri clujene 
 

Într-o emisiune realizată și transmisă sâmbătă, 11 august a.c. 
de TVR 1 și consacrată aniversării maestrului Dan Grigore, am avut 
bucuria să-l văd și să-l ascult pe prințul Mihai de Brâncoveanu, trăitor 
actualmente la Paris, și pe care îl văzusem prima oară în urmă cu 
aproape 60 de ani la Ciucea. Maestrul Mihai de Brâncoveanu este 
dintr-o ilustră familie nobiliară românească, care descinde din celebrul 
neam al Brancovenilor. Tatăl său, prințul Constantin Brâncoveanu, a 
fost un pianist de mare rafinament, care, în perioada interbelică 
domina, prin forța talentului său, scena muzicală românească. După 

lovitura de stat de la 23 august 1944 și după preluarea puterii în România rde către 
comuniști cu ajutorul tancurilor și armatei sovietice de ocupație, familia princiară 
Brâncoveanu a îndurat suferințe greu de imaginat astăzi. Prințul pianist a pierdut întreaga 
avere a familiei, și împreună cu familia sa a fost nevoit să trăiască în camere rezervate 
altă dată servitorilor. Mai mult, pentru a câștiga cele necesare traiului, el a fost angajat ca 
muncitor necalificat la o fabrică de cazane din București. Zgomotul infernal al preselor, al 
ciocanelor și al celorlalte utilaje industriale au produs asurzirea strălucitului pianist de altă 
dată. Prințul pianist Constantin Brâncoveanu avea doi copii, pe Constantin de 
Brâncoveanu și pe Mihai de Brâncoveanu. După cum se știe, după instaurarea regimului 
comunist în România, au avut de suferit nu numai persoanele adulte cu și copiii acestora, 
cărora noile autorități comuniste le-au luat în mod samavolnic dreptul de a studia în licee 
sau facultăți. Cunoscând bine familia Brâncoveanu, cu care atât poetul cât și ea s-a aflat 
în excelente relații de prietenie, Veturia Goga a intervenit și a sugerat mamei celor doi 
copii un abil compromis care să permită copiilor ei să urmeze cursurile unui liceu.  

La scurtă vreme după instaurarea guvernului de orientare comunistă, la București 
a luat ființă liceul numit „Zoia Kosmodemianskaia”, unitate școlară destinată în principal 
odraslelor noilor paentați politici ai vremii și în care predomina studierea limbii ruse și a 
istoriei și culturii sovietice. Așa cum avea să-mi mărturisească mai târziu, Veturia Goga a 
considerat că aceasta era singura școală unde n-ar fi îndrăznit nimeni să exmatriculeze 
nici măcar doi copii de stirpe princiară, pe considderentul că doresc să studieze limba 
rusă spre a-și putea desăvârși pregătirea și instruirea lor. Și, într-adevăr, în pofida 
numeroaselor epurări și verificări, nimeni nu a îndrăznit să le întrerupă studiile.  

După absolvirea liceului, cel mare, respectiv Constantin de Brâncoveanu, a urmat 
cursurile Facultății de Limba Rusă a Universității București, iar cel mic, respectiv Mihai de 
Brâncoveanu, a devenit student al Politehnicii din capitală.  

În pofida multor greutăți și șicane de care a avut parte și ea din partea autorităților 
vremii, Veturia Goga nu și-a abandonat o clipă vechii prieteni și ori de câte ori i-a fost în 
putință le-a stat alături sau le- întins o mână de ajutor.  

Cunoscând starea materială precară a familiei princiare Brâncoveanu, Veturia 
Goga a invitat-o pe prințesa Brâncoveanu și pe cei doi copii la Ciucea, unde aceștia au 
petrecut, lipsiți e griji, o vacanță nesperată. Nu-mi mai aduc aminte cu exactitate, când 
anume s-a petrecut aceasta, dar rețin că i-am văzut pe cei doi copii pe aleile și prin 
curtea castelului de la Ciucea. De asemenea datorită vârstei mici pe care o aveam în 
acea perioadă, nu rețin dacă a fost vroba de o singură ședere la Ciucea sau de mai 
multe. Spre sfârșitul anilor 60 ai secoului trecut, Veturia Goga a vorbit deseori de venirea 
la Ciucea a celor doi prinți Brâncoveanu, ca și de alte momente din viața lor.  

Se știe, că la un moment dat, rudele din străinătate ale familiei Brâncoveanu au 
plătit autorităților comuniste sumele cerute pentru a permite familiei să părăsească țara. 
Mama și cei doi copii au părăsit România și s-au stabilit în Franța. Din păcate nu pot 
preciza dacă i-a însoțit și tatăl lor – celebrul pianist distrus de măsurile de obligare a 
acestuia să lucreze la fabrica de cazane din București. Veturia Goga vorbea cu bucurie 
că ambii prinți Brâncoveanu au avut succes după părăsirea României. Astfel cel mare, 
Constantin, bun cunoscător al limbii ruse, a ajuns profesor de limba rusă la Universitatea 
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din Londra, unde a deținut funcția de șef de catedră pentru limbile slave. Cel mic, Mihai, 
care a dovedit din fragedă pruncie un strălucit talent pianistic, pe lângă faptul că a 
concertat pe marile scene vest-europene, ajunsese la un moment dat și redactor muzical 
la extrem de prestigioasa revistă „Revue de deux monde”.  

Revăzându-l la aproape 60 de ani distanță, pe maestrul Mihai de Brâncoveanu, 
evoluând alături de alt monstru sacru al scenei muzicale românești, respectiv maestrul 
Dan Grigore, am trăit clipe de profundă și sinceră emoție, reamintindu-mi de perioada în 
care-l văzusem în pantaloni scurți  
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Liviu COMȘIA – Note de lectură: Vocaţia poetică a roşiorenilor 
 
În programul primei ediţii a Zilei Limbii Române, care a avut loc 
la sfârşitul lunii august la Casa Municipală de Cultură din 
Roşiorii de Vede, a fost înscrisă şi lansarea unei antologii de 
poezie cu titlul „Lira lui Orfeu” (Ed. Tipoalex, Alexandria, 2013), 
întocmită de poetul Cristian Gabriel Moraru. A fost cea mai 
potrivită ilustrare a folosirii Limbii Române în înalta ei expresie. 
O asemenea călătorie în istoria literară este de natură să pună 
în evidenţă capacitatea de expresie a limbii, pe de-o parte, iar 
pe de alta, însuşirile de creaţie ale unei comunităţi. 
Cum ne dezvăluie antologia, creaţia în sensul ei modern 
începe odată cu debutul editorial al lui Alexandru Depărăţeanu, 
în 1861, şi continuă până în 2009, când apare volumul „Jertfa 
eternităţii” semnat de Mirela Gabriela Nicolescu. „Prezenta 
antologie lirică, mărturiseşte autorul, nu este prima antologie 

literară apărută în spaţiul cultural roşiorean, însă, spre deosebire de altele, are un orizont 
mai larg, reunind poezii ale celor mai reprezentativi poeţi roşioreni din ultimii 150 de ani, 
mai precis dintre 1861, când Alexandru Depărăţeanu debuta în volum, şi 2011”. 
Antologiile, în general, dau sama despre o perioadă de creaţie din timpul (sau după 
expirarea lui) vieţii unui scriitor. Ele propun o selecţie bazată pe nişte criterii fie estetice, 
fie orânduite după dorinţa demonstraţiei. Aici, poetul Cristian Gabriel Moraru a găsit de 

cuviinţă să le folosească împreună, propunându-ne o 
selecţie din poeziile poeţilor roşioreni care ţine strict de 
percepţia sa, de receptivitatea şi sensibilitatea proprii. 
Aşadar, după o notă biobibliografică, pentru a orienta 
oarecum lectură, sunt inserate două sau trei fragmente din 
aprecierile critice aparţinând de percepţia în epocă şi abia 
apoi sunt selectate poemele. Avem, astfel, posibilitatea să 
ne confruntăm opiniile şi să înţelegem în ce fel se schimbă 
aprecierea estetică, mai bine zis, cum se exprimă 
progresul estetic. Într-un fel era perceput Al. Depărăţeanu 
în epoca sa şi în alt fel îl citeşte Topârceanu şi, total altfel, 
Generaţia 2000, adică de la sensibilitatea secolului trecut 
până la acceptarea ei ca fapt de istorie literară. Este 
suficient să parcurgem această antologie pentru a 
înregistra şi formele şi tehnicile poetice în care este 
învelită valoarea estetică. De la clasici şi tradiţionalişti, la 
modernişti şi postmoderni, iată calea pe care au călcat 

poeţii roşioreni într-o varietate de stiluri, care îndreptăţeşte aserţiunea că aici, la Roşiori, 
poezia a evoluat în contextul istoriei literare naţionale. Al. Depărăţeanu, Ion Pena, Petre 
Frânculescu, Alexandru Popescu Tair, Bucur Stănescu, Paul Amet, Anghel Gâdea, Marin 
Codreanu, Florin Marincea Crângeanu, Vasile Berlic, Romulus Florin Sălăgean, Ilie 
Hristea, Nicolae Lupu, Cornel Basarabescu, Stan V. Cristea, Domniţa Neaga, Iulian 
Bitoleanu, Liviu Nanu, Cristina Predescu, Alexandru Cutieru, Florina Isache, Sandu 
Guinea, Ioan Romeo Roşiianu, Gabriel Bogdan Caraveţeanu, Eminoior, Cristian Gabriel 
Moraru, Mirela Gabriela Nicolescu sunt tot atâtea nume care ilustrează sensibilitatea 
poetică roşioreană. Poetul C.G. Moraru ne oferă toate argumentele prin antologia sa. 
Liviu Comşia 
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Ionuţ CARAGEA (Canada) - O întîlnire fără argumente pentru citirea 
sufletului60. 
 

Înfrumuseţată de dorul/rodul real al cuvintelor, după „O altfel de 
ninsoare“, în care „altcineva locuieşte/ pe dinăuntru/ ireversibil“, 
Carmen Doreal ne face părtaşii jurnalului său liric: „jurnalul meu de 
poetă/ mă risipeşte peste inima ta/ la limita serii/ mizînd pe o singură 
noapte“. Cititorul se regăseşte de cele mai multe ori în postura de iubit 
sau confident aşezat „La masa tăcerii“, privind „asfinţitul… o rană/ din 
care/ o umbră a plecat“. Poezia, în cazul de faţă, este o tandră 
resemnare, o acceptare a compromisului devenit creaţie artistică, pe 
fondul unei nevoi acute de identificare în timpul/spaţiul prezent. Este, 
pe alocuri, un dulce catharsis, în care autoarea îşi declară credinţa 
trecută şi redobîndită: „cred în tine, poezie/ eşti prietena mea cea mai 
bună/ în nopţile albe/ îmi ţii empatică/ volubilă companie/ cred în tine 
poezie/ îmi dăruieşti aripi complementare/ anticipînd fericirea în sine/ 
îmi demonstrezi că viaţa ar fi/ un şir de întîmplări/ declanşatoare“ 

(„Cred în tine poezie“). 
Elementele prin care se recurge la analiza eu-lui cît şi situarea/raportul în(tre) 

dimensiunile existenţiale sînt reprezentate de două motive principale: imaginea în oglindă 
şi dedublarea. La poluri opuse, oglinda poate însemna înfierare amoroasă – „oglinda are 
două feţe/ îmi tatuează cuvîntul/ un înger/ o dată pentru tine însuţi/ o dată pentru mine 
(„Oglinda are două feţe“) sau eliberare – „oglinda decantărilor fine/ eliberează poeta din 
mine/ levitaţie cu inima la cer…“ („Cred în tine poezie“). Dedublarea se realizează într-o 
vînzătoare de iluzii – Siddhartha, „dedublată de un iubit secret/ îmi invadează sîngele/ cu 
telepatii halucinante/ o altă toamnă mă regăseşte/ înveşmîntată/ în rochiţa de frunze/ 
colorată rebel/ de un pictor impresionist“ („Siddharta“). Chiar şi „biciuită de umbre” între 
aceste transfiguraţii lirice, poeta „reinventează iubirea sub Poartă de sărut/ pe malul 
fluviului Saint-Laurent“ şi trăieşte „Transcendenţa“ – „divaghez în vers alb cu Pierre 
Morency“ – fără să uite numele lui Eminescu, Arghezi, Sorescu, Nichita Stănescu sau 
experienţa din Paris, acolo unde „Dali, Elytis, Claude Debussy,/ agăţau oglinzi 
suprarealiste înalte/ deasupra patului meu…“.   

Trăind între prezent şi trecut ca între două oglinzi în care (se) priveşte 
concomitent, Carmen Doreal nu este capabilă să facă o alegere şi devine un continuu 
„metamorf”, poezia ei fiind o lungă călătorie, asemenea unui fluviu de sentimente. În 
această odisee interioară ca „un cosmos fără limite”, în acest „zbor lăuntric cu drumuri 
înnoptate”, poeta „îşi dă inima înapoi cu o vară”, „sub învolburata chemare… dincolo de 
rana asfinţitului”, şi ne propune o întîlnire fără argumente, învaţîndu-ne cum să-i citim 
sufletul.  
 

                                                 
60 Carmen Doreal – Întîlnire fă ră  argumente, Editura Fides, august  2013 
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Dr. Dan BRUDAȘCU – Un teleormănean plin de har și izvoditor/ziditor 
de cuvinte 

 
 Poetul teleormănean Mihail TĂNASE, deși relativ tânăr, are deja 
o impresionantă bibliografie, prin volumele  sale numeroase de poezie și 
proză publicate, bine primite de public, dar și de exegeții literari, iar 
unele distinse cu premii și diplome ale unor prestigioase instituții de 
cultură. Recent, el și-a îmbogățit opera cu un nou volum de versuri, 
intitulat Călător printre cuvinte, apărut la Editura SEDAN din Cluj-
Napoca. 
 Cu un destin aparte, cu trăiri aproape singulare între confrații săi, 

Mihail Tănase impresionează, și de această dată, prin profunzimea sentimentelor și 
trăirilor sale, puternice și curate, prin setea și nevoia de iubire. 
 Aproape fiecare vers al recentei sale plachete ne dezvăluie sinceritatea trăirilor lui, 
dar și constanța aspirației spre o iubire, ce nu pare a fi împărtășită. De aici, credem noi, 
și impresia de tristețe și însingurare e care poetul nu reușește să scape: Te-am divinizat 
în cuvinte și arse culori,/ Crezând că voi umple golurile dintre noi./ Te iubesc, ascuns, 
desigur, tu mă ignori,/ Prinsă-n zorii unde nu încăpem amândoi. (Doar pe tine). În 
disperarea, pe care nu și-o poate ascunde, poetul se simte mereu Trădat: Trădat am fost 
de ploi, de vânt,/De frunza sângerând în toamnă./Și atâtea amintiri într-un cuvânt/În 
trecerea nopții mă condamnă. 
 Chipul iubitei îl urmărește aproape obsesiv, pretutindeni, inclusiv în vis. Căci el 
afirmă că: Te-am visat … Erai un fluture frumos,/ Caișii înfloriți se scuturau în jurul tău./ 
Eu nu mă săturam, privindu-te de jos/ Păreai un Înger care mă păzea de rău. (Într-o 
noapte) 
 În singurătatea sa asumată, poetul rostește uneori și admonestări mai dure la 
adresa celei ce-l rănește cu nepăsarea ei, cea care, deși sculptată din rouă și din piatră, 
cum spune el undeva, îl împinge spre decizii mai dureroase: Am finisat mult nepăsarea 
din tine/ Așa, cu lacrimile colorate în mână;/ Apoi am plecat spre nordul ce ține/ Veșnicul 
sceptru în zbor de țărână. (Poem din piatră) 
 Chiar dacă uneori i se pare că a ajuns în punctul terminus: Cu inima rotundă într-
un punct neliniștit,/Când mângâierea în speranță se-ntrevede, poetul e capabil de gesturi 
eroice: Evadez purtat de rugăciune,/înfometat de vânt în tăcere./Veghe Stau lacrimile în 
lume,/ Toamna nestinsă în durere …(Punct terminus) 
 Mihail TĂNASE e conștient de condiția sa, de om trecător, dar e convins că scrisul 
său nu va fi în zadar: Povestea mea nu e decât o carte,/Am scris-o în tăcere, peste 
vreme;/Citiți-o atunci când eu voi fi departe,/Aici mă veți găsi în sute de poeme … 
(Departe) 
 Unori versul lui capătă accente și mai dramatice, aproape disperate, căci, în ruga 
adresată Creatorului, el îi cere: Doamne, ia-mă acum, ia-mă la tine,/Scapă-mă de povara 
crudă în care/ Osândit să port crucea în spinare,/ Lacrima-ți curată curge prin mine … 
(Rugă), deși pare să bănuiască un fel de complot cosmic, în care: Or fi căzut meteoriți, 
eu habar nu am./ O fi străpuns pământul ca un burghiu./ Șenila timpului a fost tot ce 
simțeam,/ Acut, ne apasă sărăcia ca un pustiu …// Om fio scăpat de criză într-un târziu./ 
Or fi majorat pensiile punct cu punct./ Poate steagul secuilor, nici nu știu,/ A fost interzis 
în Ardeal și au tăcut …// Și-adorm în zori când cocoșii tac,/ Învelesc neputința cu abur de 
ger./ Poate Dumnezeu la noi, ca un copac/ Și-a întins nepăsarea până la cer … (Poate) 
 În ciuda acestor accente și a unor tristeți dăltuite în cuvânt, noul volum de versuri 
al lui Mihail TĂNASE este încă o dovadă certă și indiscutabilă a sensibilității și talentului, 
o invitație discretă la meditație pe marginea eternei căutări a iubirii, în speranța că, 
autorul și cititorul deopotrivă, vor avea, în sfârșit, parte de ea. 
 Recenta sa carte de poezie este extrem de densă, ca trăire, dar și ca valoroasă 
realizare estetico-literară. 
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Alexandru JURCAN – Al doisprezecelea TIFF 

 
Incredibil, promițător, magic - iată că Tiff-ul dăinuie, în ciuda unor zvonuri. S-a lipit 

de Cluj și îi stă bine în inima orașului bonom. Pe afișul ediției recente tronează Luminița 
Gheorghiu, pe bună dreptate, mai ales după recentul rol din Poziția copilului.  

În indiană, cuvântul samsara înseamnă iluzie, miraj. Documentarul lui Ron Fricke 
(să nu uităm Baraka) devine emblematic pentru secolul de-acum, unde contrastele 
uimesc și dor, la fel ca robotizarea, clonarea, industrializarea. A consuma – iată noua 
deviză - alături de cimitirele de mașini, de pubelele imense în care scotocesc săracii 
lumii,de fabricile de armament.  

Citisem entuziasmat cartea Aglajei Veteranyi – De ce fierbe copilul în mămăligă – 
Polirom, 2002, traducere de Nora Iuga. Un poem tragic despre realitățile sociale ale 
României în comunism. Krisztina Deak a realizat un film cu același titlu în 2012, inspirat 
din cartea Aglajei. Era normal să nu poată capta nimic din inefabilul literar, mulțumindu-
se să schițeze un epic oarecare. Joacă actorul clujean Bogdan Zsolt, cu același talent 
serios, numai că nu vom întâlni uluitoarele gânduri de tipul: „Există cu adevărat un circ în 
cer? Mama intră și iese când vrea din mine. La vară căpșunile vor avea gustul mamei. 
Tata nu e trist, e clovn”.  

Tot din Ungaria a venit un film notabil, al talentatului Istvan Szabo. E vorba de 
Ușa, unde Helen Mirren e fascinantă în rolul misterioasei menajere. Extrem de 
emoționant a fost documentarul Liv&Ingmar, realizat de Dheeraj Akolkar, despre o iubire 
năvalnică, uneori irațională, unică.O singurătate în doi pe insula Faro, un fel de 
închisoare, din cauza egoismului și vanității lui Ingmar Bergman. Ziarele intrau în 
intimitatea lor, iar Liv Ulman simțea că „eram preșul de la intrare pentru el și pentru fiica 
mea”.  

Danis Tanovic ni l-a prezentat pe Nazif Mujic, care se interpretează pe sine în 
filmul Un episod din viața unui adunător de fier vechi. O familie de țigani trăiește departe 
de oraș în Bosnia-Herțegovina. Regizorul citește în presă povestea lor șocantă, merge 
acolo și îi convinge să se lase filmați în repetarea istoriei trăite.  

Foarte incitant filmul rusesc În viață de Vasily Sigarev, unde cei morți conviețuiesc 
straniu cu cei vii, într-o înghețată provincie. Filmul lui George Sluizer- Sânge întunecat- a 
rămas neterminat în 1992, din cauza morții actorului River Phoenix. Iată că, după 20 de 
ani, regizorul lansează filmul grație unor găselnițe de montaj. Câteva personaje 
accentuate trăiesc în deșert o poveste la limita suspensului. Almodovar s-a amuzat în 
comedia Amanții pasageri , plasându-și acțiunea într-un avion cu o defecțiune tehnică. O 
droaie de personaje bizare asezonează povestea, fără să plaseze filmul în zone perene.  

Marele trofeu al festivalului a revenit filmului indian Corabia lui Tezeu, regizat de 
Anand Gandhi, conținând trei povestiri filosofice. Avem în noi un întreg univers- se 
spune. Orice faptă rea atinge sufletul. Dacă faci rău unei molecule, suferă întreaga lume. 
Dacă înlocuiești scândurile uzate ale corăbiei, mai e aceeași corabie? Ajungând analogic 
la donarea de organe, corpul cu grefe nu s-a schimbat? Moarte, principii, moralitate, 
justiție- totul într-un film admirabil orchestrat.  
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Dr. Dorel SCHOR (Israel) – Grafica în Pictura Romaneasca la Muzeul 
National Cotroceni 
 

La Muzeul National Cotroceni din Bucureşti au fost 
prezentate publicului cinci sute de lucrări de grafică, semnate 
de 150 de artişti plastici români, lucrări alese din peste o sută 
de colecţii de artă plastică renumite. Este pentru prima dată 
când o selecţie din cele mai reprezentative opere de acest 
gen (din patrimoniul naţional, perioada secolelor al XIX-lea şi 
XX) este expusă într-un spaţiu muzeal. De altfel, la 
laborioasa întreprindere a colaborat Societatea colecţionarilor 
de artă. 

Diversitatea stilurilor şi tehnicilor, a metodelor 
intrebuinţate (exprimate prin acuarelă, pastel, tuş etc.) dar 
mai ales  puternica personalitate novatoare a fiecărui artist şi 
 expresivitatea limbajului plastic propriu fiecăruia, oferă 

privitorului o realitate sui generis a lumii înconjuratoare. 
Nu avem posibilitatea să-i numim pe toţi autorii, dar se cuvine măcar o trecere în 

revistă a câtorva artişti renumiţi. Incepând cu Theodor Aman, cu Nicolae Tonitza, Iosif 
Iser, J.A. Steriadi, Theodor Palady, Schwaitzer Cumpăna, Francisc Şirato, Nicolae 

Vermont, Aurel Jiquidi, Corneliu Baba, Nicolae Dărăscu, 
M.H. Maxy, Henri Catargi, Marcel Iancu şi continuând cu 
cei mai valoroşi artişti plastici din generaţiile mai tinere. 
Voi profita de prilej pentru a menţiona prezenţa în 
această prestigioasă selecţie a doi artişti plastici originali. 
Mă refer întâi la pictorul şi colecţionarul Vasile Grigore, 
care a ctitorit muzeul de artă care îi poartă numele. El şi-a 
transformat colecţia particulară într-un bogat tezaur 
sistematizat, care cuprinde obiecte de cult, lucrări de artă 
în lemn, stampe japoneze, pictură, grafică, sculptură, artă 
populară românească, artă decorativă europeană şi din 
Extremul Orient. Celălalt artist plastic selecţionat este 
israelianul Lipa Natanson care în creaţiile lui de mari 
proporţii, mozaicale, ca şi în cele de grafică sau de 
şevalet, păstrează şi buna tradiţie a şcolii româneşti, chiar 
dacă tematica devine în mod firesc israeliană. 

 
 
 

Dr. Dan BRUDAȘCU – Noi ecouri suedeze 
 

Buna mea prietenă, doamna Lena Akerlund din Stockholm, îmi 
semnalează (și traduce din limba suedeză textul original) că, în ediția 
sa din 3 septembrie a.c., prestigioasa publicație SvD Svenska 
Dagbladet publică un articol consacrat recentei apariții, sub titlul 
Viskningarnas bok, a versiunii suedeze a Cărții șoaptelor a scriitorului 
român Varujan Vosganian. Articolul este semnat de criticul literar 
Anders Björkman, unul din cei mai importanți exegeți literari suedezi 
ai momentului. 

Redăm, în continuare, opiniile criticului literar suedez pe 
marginea cărții autorului român: 
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Cartea șoaptelor are gust de caise dulci și de tartă cu rodii. În jurul ei e un miros 
de alune prăjite și de tămâie orientală de la ritualurile religioase. Este un roman care 
încearcă cu mult curaj să traseze liniile poveștii triste a poporului armean. Dl. Varujan 
Vosganian ne permite să gustăm mâncarea armeneasccă, să ascultăm muzică și să 
luăm parte la ritualurile religioase. Și chiar dacă suntem obligați să ne confruntăm cu 
opresiunea și violența suferite de poporul lui, e o carte plină de umor și de căldură. 

Autorul pornește din micul oraș Focșani din partea răsăriteană a României. El a 
crescut aici, dar bunicul lui Garabet și toate celelalte rude ale sale șoptesc în jur despre 
ceea ce a fost înaintea vieții lor în România – despre viața trăită la Istanbul, Trabzon, 
Izmir, Erzurum și în alte orașe din Imperiul Otoman de altă dată, Turcia modernă de azi. 
A fost o viață care a avut un sfârșit brusc odată cu genocidel din 1915. Cartea șoaptelor 
este o cronică a acestei tragedii și a ceea ce s-a întâmplat cu supraviețuitorii. 

Mulți au plecat în România și au devenit meseriași și negustori aici. Pentru unii 
asta a fost într-adevăr foarte bine și au putut să ocupe poziții sociale importante în noua 
lor patrie. Dar odată cu al II-lea război mondial și apoi cu comunismul, totul s-a schimbat. 
Viața a fost colectivizată cu forța – nimănui nu i s-a mai permis să aibă propria afacere, 
iar armenii, un neam de negustori, și-au văzut dispărând magazinele și economiile. 

Unii au fost ulterior atrași de propunerile sovietice de a se întoarce în țara lor 
natală, acum sub forma Republicii Sovietice Armenia. Dar mulți au fost neîncrezători – se 
putea oare avea încredere în sovietici? ce-ar însemna să trăiască în Uniunea Sovietică, 
deși s-ar fi aflat pe meleagurile armene? Cei care au preferat să rămână în România au 
luat probabil decizia corectă. Nu a trecut mult până ce sovietele staliniste paranoice au 
găsit potrivit ca acești armeni să fie trimiși în închisorile și lagărele din Siberia. Era 
suficient faptul că ei trăiseră în afara Uniunii Sovietice pentru a-i discredita și condamna. 

Cartea șoaptelor nu e cronică de familie clasică, nu există un fir comun al 
povestirii care să ducă din punctul A în punctul B în ordine cronologică. Cu ajutorul 
șoaptelor rudelor referitoare la diverse povești armenești, întâlnim câțiva indivizi, care 
încearcă în moduri diferite să navigheze printre dezastrele ce-i înconjoară. Sunt, de 
exemplu, victimele genocidului în marșuri ale morții prin deșert: o mamă ce-și vinde fiul 
pe un sac de făină beduinilor în încercarea de a-i salva viața. Băiatul este circumcis și 
primit în comunitatea musulmană a acestor nomazi – el nu mai este armean, dar 
supraviețuiește. 

Există desigur și răzbunători armeni care în timpul Operațiunii Nemesis îi ucid pe 
generalii și pașalele ce s-au aflat în spatele genocidului. Ei sunt împușcați pe străzile din 
Berlin și Istanbul, precum și în alte orașe. 

Și sunt cei care iau armele în mâini, devin soldați și încearcă să lupte pentru țara 
lor, mai întâi de partea rusă în primul război mondial, apoi de partea germană în cel de al 
II-lea. Dar nici rușii, nici nemții nu intenționează, desigur, să acorde armenilor 
independența. 

 
 
Dl. Varujan Vosganian reușește să aducă la zi 
tragedia de la 1900 a armenilor – o istorie care 
nu e suficient cunoscută publicului, dar care 
trebuie neapărat spusă. Ceea ce oferă 
Vosganian cititorilor sunt fapte, evenimente reale, 
dar le oferă într-o extrem de citibilă formă literară. 

 
 



89 

 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

ȘCOALA ÎN EPIGRAME 
 
Unui politician 
Îl știu încă de când a fost 
Elev în clasele primare: 
Pe-atunci era și mic și prost, 
Și-acum vedeți cât e de mare... 
                 Eugen ALBU 
 
 
Cresc taxele şcolare (folclorică) 
Bate vântul într-o dungă 
Şi ne lasă fără pungă... 
Bate vântul dintr-o parte 
Şi ne lasă fără carte! 
              Titel ANDREIANU 
 
 
Consecvenţă 
În şcoală prima m-am clasat, 
Că altfel ar fi fost tapaj 
Şi nici acum nu m-am schimbat, 
Tot prima sunt, dar la... şomaj! 
             Constanța APOSTOL 
 
 
Unei directoare de şcoală 
Povestea doamnei noastre directoare 
E cunoscută - practic - tuturor: 
Când soţul "titular" e-n deplasare, 
Îi ţine locul un... "suplinitor". 
            Gheorghe BĂISAN 
 
 
Impostură 
Impostura e o boală, 
O obsesie ce-apasă 
Pe acel ce n-are şcoală, 
Însă vrea să aibă... clasă. 
             Corneliu BERBENTE 
 
 
Regret 
A fost în școală eminent 
Și-acum regretă ne-ncetat, 
Căci corigent sau repetent, 
Putea fi astăzi... deputat. 

Ion BINDEA 
 
 
Unui absolvent de liceu 
Te mândreşti pe drept mereu 
Cu faimosul tău liceu, 
Mai rămâne să ne spui 

Când ajungi mândria lui. 
  Aurel BUZGĂU 
 
Avantajul minijupei în şcoli 
Minijupa,-n mod real, 
Ajungând trei deşte lată, 
Azi, la teze sau oral, 
Poţi vedea fiţuica toată. 
Valeriu CERCEL 
 
 
Despre doamna X 
N-are lumea ce să spună, 
E cochetă, are şcoală, 
Fusta e din stofă bună, 
Ţine şi la tăvăleală. 
George CONSTANTINESCU - GECO 
 
 
Familie de dascăli (din mamă-n fiică) 
În viață nu pot a greși 
Și nici nu este de mirare: 
Mi-e dascăl soața (zi de zi!), 
Iar soacra mi-e educatoare! 

Petru-Ioan GÂRDA 
 
 
Nouă, celor din învăţământ 
În şcoli, ca şi-n societate, 
Muncim cu râvnă şi măsură; 
Dăm unii, competent, din gură, 
Dăm alții, insistent, din coate. 

Mitică ION 
 
 
Olimpiada de matematică 
Încordat în faţa colii, 
N-o brodeşte-n nici un fel: 
De ia zece - bravo şcolii, 
De ia şapte - vai de el! 
Victor MACAREVICI 
 
 
Performeră 
Iubita mea nu-şi pierde firea, 
Străbate viaţa cu-ndrăzneală: 
Ieri o-nvăţam ce e iubirea, 
Azi face ea cu alţii şcoală. 

Ana MARINOIU 
 
 
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=%AAtefan-Cornel+Rodean
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Viorel+Martin
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+B%E3cneanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Mihu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ioan+Fren%FEescu
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Protest 
Barbare-au fost metode vechi, 
Să tragi şcolarul de urechi! 
Acum, cu suflul novator, 
Îl trage el pe-nvăţător! 
Alexandru MISIUGA 
 
 
Dorinţă 
Când mai văd o profesoară 
Unduind cu pasul rar, 
Mă rog: Doamne, fă-mă iară, 
Pentr-o zi măcar, şcolar! 

Constantin MOLDOVAN 
 
 
Pedeapsă în clasele primare 
Pe fiul meu (e-n clasa-a treia) 
La şcoală nu-l prea trage aţa 
Şi mi-a venit atunci ideea 
Să-l pedepsesc: i-am ras mustaţa. 

Dan NOREA 
 
 
Unei colege sexy 
Venind în minijup la şcoală, 
Colega m-a băgat în boală, 
Şi nimeni nu s-a mai mirat 
Ce iute am căzut la pat! 

Sorin OLARU 
 
 
Un autentic înţelept 
Un autentic înţelept 
E, fără nici o îndoială, 
Doar cel ce a rămas deştept... 
Şi după ce-a trecut prin şcoală! 
Sorin PAVEL 
 
 
La şcoala de şoferi 
"Maestrul" m-a felicitat 
Că-n şase luni am progresat, 

Dar că mai am un mic cusur: 
Că nu am învăţat să-njur. 
Gheorghe PĂUN-ULMU 
 
 
Descurcăreţul 
Trecut de anii tinereţii, 
Dispune-acum de tot ce-i bun, 
C-a studiat la şcoala vieţii, 
În secţia de... drept comun! 

Virgil PETCU 
 
 
Unei traducătoare, la ruperea relaţiei 
Nu a fost un gest pripit, 
Ci, aş zice, profilactic, 
Am sperat să fiu iubit, 
Nu... material didactic! 
George PETRONE 
 
 
Doar în bănci 
Doar stând în bănci și studiind mereu, 
Ca dascăli și-au făcut un viitor; 
De-aceea astăzi, când le este greu, 
Guvernu-i pune iar... în banca lor. 
Ștefan-Cornel RODEAN 
 
 
Unui antitalent didactic 
Cert antitalent nativ, 
Demonstrează cum se poate 
Să predai non-creativ 
Despre creativitate... 
Alexandru STĂNESCU 
 
 
Apropo de zicala "ai carte, ai parte" 
Şcolarul în sinea-i îşi spune: 
"Pe carte, ca parte să-mi fac, 
Îndată cu burta m-aş pune... 
Dar prea-mi pică greu la stomac." 
Ica UNGUREANU 

 
 

Grupaj alcătuit de Petru-Ioan GÂRDA 
Cenaclul Satiricon , Cluj-Napoca 

 
 
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Radu+P%E3curar
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sorin+Beiu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Valentin+Groza
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Anghel+Trandafir
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+B%E3l%E3ceanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diviza
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MERIDIANE LIRICE – Poeţi sud-coreeni contemporani 
 

 Chang-soo KO 
Chipul 

1. 
E chipul tău vânt 
Un vânt pe care ochii mei nu-l văd niciodată? 
E chipul tău tăcere 
O tăcere pe care urechile mele n-o aud niciodată? 
E chipul tău absenţă, 
O absenţă pe care mâinile mele n-o pot nicicând atinge? 
E chipul tău apă curgătoare, 
Apa curgătoare a unui râu, 
Ce-mi dezvăluie chipu-n unduitoare licăriri? 
E chipul tău flăcări, 
Flăcări ce leagă fiinţa de nefiinţă? 
 

2. 
Ah, unde ţi-e chipul? 
Ce înţeles îi oferă el fiinţei mele? 
Unde ţi-e chipul? 
Ce sunet de clopoţei aduce chipul tău 
Urechilor fiinţei mele? 
E chipul tău timp-spaţiu, 
Un timp-spaţiu pe care mintea mea nu-l poate-nţelege? 
E chipul tău legături 
Legături ce devin apă, foc, pământ şi vânt? 
E chipul tău gesturi, 
Gesturi ce ne cheamă din prezenţă spre-absenţă, 
din absenţă spre prezenţă? 
Gesturi ce ne fac semn de la râu spre câmp, 
de la câmp spre cerurile deşarte, 
De la cerurile deşarte spre satele omeneşti 
De la trezire la vis, de la vis către moarte? 
Gesturi ce ne cheamă sufletul din întuneric spre lumină, 
De la lumină spre-ntuneric? 
E chipul tău glasuri, 
Glasuri cunoscute ce emană din extazul unui şaman, 
Glasuri ce se-apropie mai mult de noi de dincolo de frontiera 
Dintre lumea asta şi cealaltă? 
E chipul tău glasuri, 
Glasuri ce retrag de la noi o lume dup-alta? 
 

3. 
E chipul tău metafore, 
Metaforele seminţelor de păpădie 
Zbierând în vântul timpului? 
E chipul tău metafore, 
Metafore ce se-mprăştie-n aer când strigăm, 
Metafore ce se-mprăştie-n tăcere şi întuneric_ 
E chipul tău metafore 
Ce strălucesc  o clipă+n privirile noastre ca 
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petalele florii de pâclă 
Iar apoi dispar în lumea tăcerii şi întunericului 
Când strigăm cu vocile noastre umane? 
E chipul tău poezie, 
Poezie ce se schimbă mereu, dincolo de recunoaştere 
Şi, totuşi, ne leagă din clipa asta până-n cea îndepărtată? 
Poezie ce dispare la atingerea ignoranţei noastre 
Poezie ce desferecă solida noastră strânsoare umană 
Poezie ce ne trimite sufletul de la materie spre neant 
E chipul tău poezie ce-şi schimbă înfăţişarea vizionară 
cu fiece nouă clipă? 
Poezie ce ne alină urechile cu glasuri omeneşti şi divine 
Poezie ce ne aţâţă pasiunea faţă de nedreptăţile umane şi neumane? 
 

4. 
E chipul tău imaginea acestei lumi 
E chipul tău imaginea acestei lumi şovăitoare 
Reflectată-n ochii celor ce părăsesc pe veci această lume? 
Unde să mergem din acelaşi timp şi loc? 
Trebuie să mergem prin lumi şi prin secole 
Spre mări, râuri, dealuri şi cer 
Dincolo de orizonturi, morminte, galaxii 
În căutarea timpului tău? 
Cum să ne scoatem chipul tău din minte? 
Să-ţi ştergem chipul 
Cu foc, apă, pământ şi vânt 
Pietre, ceramică, fier şi aramă? 
Cu ce materie sau materiale date nouă 
Ţi-am putea şterge chipul? 

5. 
Chipul tău ne-arată ceva dincolo 
De focul, apa, pământul şi vântul percepute de-auzul nostru. 
Chipul tău ne-arate ceva dincolo 
De focul, apa, pământul şi vântul ce-s percepute de-nchipuirea noastră 
 
 

In-hwan BAE 
Schiţa unei flori 

Când sufletul intră-n pământ 
Pământul îşi deschide ochii 
Pământul sângerează 
El varsă sânge limpede şi rece 
Asemenea apei lacului ceresc 
 
El dă naştere unei flori a spiritului 
Ce luminează pământul cel bun 
 

Logodna – Amintire 2 
Ochii tăi erau 
Cei mai frumoşi în clipa aceea. 
Erau ochi visători 
Vreau să văd mereu asemenea ochi. 
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Seung-mi PARK 
Gândul 

Plutesc pe apă o frunză de lotus 
Se aseamănă mult cu simbolul “gândului”. 
Gândul meu pluteşte calm pe unde 
De parc-ar fi intrat într-un tambur 
Înalţ un pod ca să se poată vizita reciproc 
Rădăcinile apei lacului în jurul podului de piatră. 
Între stâlpii podului cresc buruieni lacustre 
Până se formează muşchiul. 
Iar noaptea broaştele-orăcăie prietenos 
Ar fi colibă ideală de paie 
Dac-aş planta un copac 
Dac-aş aştepta să-nflorească 
Şi-apoi aş invita prietenii 
Oare acest gând ar reverbera  
ca şi celelalte gânduri? 

Gutuie 1 – Nud 
 

Ispitind pe cineva să-ntrerup-o clipă călătoria 
Deoarece panta e domoală. 
Să spun: “Hei, tu de colo!” 
Şi s-o ating. 
Ea ar răspunde: “Cine? Eu?” 
Şi-apoi ar răsuci spre mine nudul unei femei grase.  
 
 
 

Bok-sun CHUNG 
Muzicantul rătăcitor 

Mă-ntreb unde e casa mea? 
Memoria mea pâlpâie; 
Crapi, blehniţă, 
Un cer îndepărtat pe unde curge Calea Lactee. 
 
Zi de zi vine cu chipuri similare 
Descarcă povara vieţii 
Greutatea-ncărcăturii ce-o poartă fiecare 
Luminându-le astfel penele 
 
Pe umerii altora 
Dansând şi ţipând pentru alţii 
Cântând pentru alţii 
Marea de dincolo de Island Key West 
Legându-şi gândul de apusul lucitor şi de pânzele luminoase 
Doar clopotul pieţii sună 
 
Mă-ntrebi dacă vreau să văd chipul cuiva anume? 
Ce zice de-al tău? 
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Satul sării 
E doar sare-n satul sării 
Fără pământ, apă sau cărări. 
În satul sării 
Ei sparg sare cu toporul 
Suflă doar vântul acolo 
Acolo unde nu e nici o casă sau insectă-n iarbă 
Oamenii din satul sării mănâncă doar sare, 
Obosind şi suferind din cauza sării. 
Când sarea se-adună ca o stâncă, 
Ei o pisează şi-o duc la târg 
Tărându-se la nesfârşit şi cu picioarele goale 
Peste deşertul de sare. 
 
 

Jung-ran SONG 
Lemne de foc 

 
Privesc grămada de lemne de foc aşezate-n ordine 
Sub veranda din spate a unui han 
Nu e uşor să stai docil cu flăcările la sân 
Golurile dintre lemne inspiră adânc şi apoi 
le vomită. 
Văd că găurile negre abia se susţin pe sine. 
Se pare că limbile uscate ale dorinţei, 
rotindu-se, se vor târî 
afară toate de-odată. 
O simplă atingere cu mâna va 
preface totul în praf şi pulbere 
Îşi vor rostogoli liber trupurile. 
Vor aştepta clipa când oasele şi 
măduva lor se va încinge 
În timp ce-n gând vor exersa de nenumărate ori prăbuşirea 
Lemnele de foc ale gândului care-şi vor 
arunca trupul afară, 
luând foc de la un simplu băţ de chibrit 
Când trupul ce-a călătorit departe de Seul 
Merge mai departe, gândul va pleca mult mai departe 
Aşa va fi 
Din când în când va cădea lapoviţă. 
Exact aşa se va-ntâmpla 
 

Astronomie 
 

Urmele lăsate de cohorte de păsări 
Când zburau pe cerul gol 
Acum licăresc ca stelele 
Apoi se-adună câte două şi câte trei 
În căutarea câte unui cuib pentru fiecare. 
Ele vin din nord, de la răsărit şi din alte părţi. 
 
De dincolo de cer 
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Unde-au obosit făcându-şi drum 
prin fâlfâit de aripi 
Locurile invizibile-ale păsărilor 
În noaptea asta-s luminate strălucitor 
ca lăcaşuri ale stelelor. 
 
 

Jung-ae KO 
Lună nouă 

 
În ziua festivalului Tano 
Pe 5 mai după calendarul lunar 
La miezul nopţii 
Pe-o pânză de-un negru violent 
Printr-o crăpătură 
Făcută prin tăierea uşoară a materialului 
Cu muchia unui foarfece 
Cineva trage cu ochiul la luna asta 
Din cealaltă lume. 

Găină văratică 
Cu cât sunt mai frumoase florile 
Cu atât mai puţin timp are copacul 
Să aibă grijă de trupul lui. 
O femeie de vreo 30 de ani 
Cu faţa ei rumenă 
Purtându-şi copiii  
În spate, în braţe, 
Ţinând un altul de mână. 
 
A venit ca o cloşcă 
Chemându-şi puii 
 
Vara mea a făcut asta. 
 
 

Myung-Su KO 
Rubinstein 

 
Îşi aminteşte ckipele petrecute în pădurea verde 
Pleacă 
Cu gura-nchisă, fluturându-şi pătul argintiu 
Acum mă-ndrept spre Norbegia 
Într-un vagon pe propriul lui drum 
Râul curgând peste claviatura transparentă 
Rănile, suspinele mele 
Sub ele rădăcinile iubirii, 
Vise ofilite şi poeme pierdute se chircesc 
El mă duce spre Calea Lactee 
Mâinile lui îs telescopul reflex 
De la Observatorul Campanas 
Sânul alb al lui Bodhisattva al Milei 
Stelele mai tinere şi calde fac semne cu mâna 
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Din rotitoarea Cale Lactee 
Cutia cu bijuterii din mine străluceşte 
Ele pun pe jar mintea mea adormită, 
Alungându-mă spre-ndepărtata Mare a Nordului 
Trupul arzând, incantaţiile reci 
Ritualurile sale de şaman exorcist 
Observ că rănile sângerânde odată curăţate 
Devin apusul roşu deasupra unui munte vestic, 
Cărarea poate fi clar văzută 
În cele din urmă-mi dau seama 
Că-s o fiinţă ce curge şi trebuie să curgă 
 

Iarnă timpurie 
Miros cărbunele cafeniu 
Văd că e deja iarnă. 
Râmele-au îngheţat, rostogolindu-se peste struguri. 
Frunze veştede umplu şanţul 
Unde a plouar. 
Până şi-ntîlnirea noastră se-nteţeşte calm 
Spre final. 
 
 

Kyung-lim JOO 
Mărturisire 

 
A scos cui după cui ce se fixaseră-n trupul meu. 
Era mai greu să scoţi decât să baţi cuiele. 
Nenumărate cum fuseseră –mpuşcate c-un pistol 
În locuri în care-ar fi fost suficient chiar şi un singur cui, 
Două, trei cuie au fost băgate cu forţa. 
Cuiele băgate ca gloanţele aveau capete moi. 
 
N-am putut scoate capul cuiului 
Faţă de cei ce n-aveau respect de sine 
Decât răsucindu-mi trupul spre înafară 
Şi lovindu-mi piciorul cu ciocanul 
M-aş fi putut duce-napoi spre intrare şi să scap 
Mersul înapoi era-ncet şi nesigur 
Când am fost împins înăuntru, eram confuz deoarece 
Era o operaţie manuală. 
Că mi-a plăcut sau nu, 
A trebuit să privesc înapoi spre cărarea 
Pe care o străbătusem. 
Rana ce fusese impecabil vindecată 
Şi-a arătat 
Gândurile. 
 
Larma s-a format şi s-a amplificat 
Chiar şi-n jurul rănii. 
Durerea cuiului trebuie că m-a susţinut aşa de mult. 
La urmă, scoaterea cuielor n-a fost decât introducerea cuielor 
Privind pe furiş peisajele minţii n-am 
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Reuşit să le văd în graba mea 
Încet, dureros 
 
A continuat să scoată până şi cuiele mici ca să 
Le arunce-n aer 
Fiind ciuruit de cuie, eu şi trupul meu punctat 
Ca un capăt de cui fără mândrie 
Întins în faţa lui. 
 

Casa crisalidei 
 

Crisalida ce s-a hrănit cu frunze de ulm 
E pe punctul de 
A ieşi afară. 
Ar fi trebuit să-şi întindă antenele-n aer. 
În schimb a desenat o parabolă 
Şi-a intrat într-o casă verde luminoasă. 
Ar fi putut ea reuşi? 
Doar şi-a prins un pic capul în afara casei 
Se înneacă – scenă tragică semănând cu o barcă 
Ce se scufundă 
 
De parcă frunza se-nfăşoară mereu, 
Ea construieşte şi stă-n casa care-i încape perfect trupul 
Ori de câte ori se leagănă-n vânt, 
Trupul doarme şi se trezeşte, 
Trupul ei crescând puţin câte puţin. 
A visat că pe viitor va părăsi minunata casă. 
Ce s-o fi-ntâmplat rău? 
Oare dorinţa nepotrivită a dus la o grabă nepotrivită 
Înainte să fi avut forţa necesară? 
N-o fi avut timp suficient? 
Casa potrivită trupului ei n-o fi 
Lăsat-o să iasă 
Sau o fi fost prea greu s-o menţină 
Până într-un anumit moment al vieţii? 
O fi fost vreo planificare greşită 
Ce-i de făcut cu antenele ce n-au reuşit 
Să devină fluture, crescând prea mult? 
 
Gogoaşa verde şi uşoară ce n-a fost 
Scoasă la momentul potrivit 
Acum e inutilă. 
Se poate-ntreba singură 
Dacă să se scufunde sau să zboare. 
 
Pentru deconstrucţia completă a clipei, 
Trebuie să mă-ntreb singur 
Dacă e o casă verde luminoasă  
Sau doar gândurile mele 
Casa e finalizată doar când se sparge 
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Keum-nyu CHOI 
În miez de iarnă merg în Satul Copacului 

Merg în Satul Copacului; 
Pini înalţi, ghinde şi ulmi 
Cu duzi sălbatici şi alţi copaci 
Ce au construită o casă-n ei. 
 
În iarna asta Satul Copacului 
A intrat în sala de meditaţii 
Ca cineva hotărât şi cu capul ras 
 
Până şi zăpada satului acela meditează; 
După ce s-a aşezat pe ramurile copacilor, 
Ea coboară pe furiş şi stă-ntr-o poziţie meditativă. 
Purtând cârlionţi ce nu-i pot tăia, 
Merg în Satul Copacului. 
 
Copacul cu un spate negru 
Ce stătea apăsându-şi rădăcinile spre pantă 
Cu vârful rădăcinilor ieşite-n afară, 
Cum o fi rezistând la gerul ăsta, 
Miezul lui o mai fi solid? 
 
Arţarul, care a fost un pacient grav 
Bolnav primăvara trecută 
Cu tuburi Ringer ieşind în afară, 
Ce-o să se-ntâmple cu el 
Acum că vine primăvara? 
 
Mi-aş dori ca neaua să cadă azi cu blândeţe, 
Acoperind mugurii plăpânzi cu plapuma ei, 
Acoperind bine arţarul plin de urmele cuielor 
Şi cu rădăcinile tendoane 
Îngrămădindu-se pe tâmpla lor 
 
Până şi copacii din sala de meditaţii 
Şi-au încheiat  
Retragerea hibernală 
Trecând în luminiş şi-ntinzându-şi braţele 
Bucurându-se de binecuvântarea cerului 
 

Seamănă cu gutuile 
 

În geamul amurgului zilei 
Se vede tabloul unei gutui 
Ce seamănă cu chipul meu 
 
Ascunzându-se-n pielea lui rănită 
Şi-ntărită 
 
De fiecare dată când cusătura 
Rănii se desface, 
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O gutuie asemenea poveştii mele, 
Cusută laolaltă stângaci; 
De fiecare dată când  
Cusătura rănii cedează 
Are gust astringent dac-o atingi cu limba 
 
Ca şi cum ai lustrui cutia cu bijuterii, 
Am tăiat şi mi-am făcut loc 
Atât în piele cât şi-n carne, 
Închizând gutuia-ntr-un vas. 
 
Când iese la suprafaţă-n cadru 
Las bucăţile gutuii să plutească-n ceainic 
Umplându-se de mireasma avântată a vieţii mele. 
 
 

Soo-Young LEE 
Şopârla de apă 

O şopârlă de apă se târăşte 
Ţinând în gură un trandafir ... 
Brusc ameţeşte şi moare 
 
Ochii ei sunt înfocaţi 
Ca ai lui Pierrot 
Tipul ăsta-i măreşte doar buzele. 
Insinuează oare gestul 
Că conflictul ar trebui zădărnicit? 
 

Urma de dinozaur nr. 3 
În ouă 
Era mezozoică e prinsă-n cursă 
Cât de departe urlă, 
Cu povara şi volumul 
Unui miliard de ani! 
 
Ţipătul gălbenuşului o fi visat 
Să salveze protoplasma cu orice preţ 
Din clipa când a ieşit din burtă, 
Punând capăt robiei. 
 
 

Jung-Koo YOON 
Virocana 

 
E grădina din faţa unui mormânt dărăpănat. 
O tobă sub formă de peşte îmbătrânită 
Ascultă marea printre pinii coreeni, 
Încordându-şi urechea dincolo de mare. 
Folosind mormântul ca reazem 
Neobservând oameni ca mine 
Care au străbătut 
O mie de mile 
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Toba ce poate deveni 
Pini coreeni, marea sau eu 
Ce aşteptăm vâltoarea sunetelor să 
Bubuie ca un sunet slab 
Toba pe care rămân acum puţini 
Solzi tricolori 
Toba cea veche 
Ce-ascultă imensul ocean 
Cu ochii semi deschişi ca Virocana Buddha 
În mormântul principal 
 
Fără să mă bage-n seamă pe mine 
Cel ce-a încercat să creeze flori  
Mirositoare 
Fără a suferi vreo durere 
Fără a recurge la ajutorul vremurilor 
 

Porţelan alb 
 

1. 
E-un peisaj trist îngropat în zăpadă 
Văd chiar şi-o chilie de sihastru cu spatele-ncovoiat 
În grădină cireşe sălbatice arzând în flăcări toride 
Am împins pedala 
Pân-a devenit prudentă şi greoaie 
Şi m-am oprit. 
În vale în zori 
Când a-nceput gerul 
Am umplut întreaga chiuvetă cu luna. 

2. 
Văd pelerini târându-se prin deşert 
Pe drumul circular de la Hanam la Guri. 
 
Lămpile cu mercur 
Au stat de veghe-n noapte 
Şi-au mers spre casă cu trupul obosit 
Doar în zori. 
Sunt priviri de olar 
Urmărind flăcările infernului 
Cuvintele-s pur şi simplu de prisos. 
 
 

Nam-Joo PARK 
Statuia de piatră a lui Buddha 

Un pietrar a şlefuit cu grijă 
A aranjat atent şi-a ondulat suprafeţele inegale 
A lovit cu ciocanul muchiile inutile 
Şi a-ndepărtat suprafeţele proeminente urâte 
Rădăcinile stropului urii pe genunchi, 
Iar restul durerii  
Se ridică sus sub tălpi 
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Trebuie să sculpteze gândul atins 
De păreri de rău 
Şi să despice toate grămezile patimii. 
 
În clipa-n care spun că o piatră fină 
Fără escrescenţe seamănă cu 
Chipul pietrarului, 
Apare Buddha din piatră. 
 

În zilele vântoase tânjesc după mare 
 

Se spune că sarea e mai amară-n zilele vântoase 
Deoarece greăunţii de sare intraţi 
Pe fundul  
Lacului de sare sunt fără odihnă 
 
Se pare că-n zilele vântoase omul şi 
Sarea devin neliniştiţi 
 
Lacrimi îmi umplu ochii când văd 
Frunzele de eucalipt 
Fluturând în vânt 
 
Frunzele luminate de soare  
Strălucind în direcţia vântului 
 
Atinge-mi simâirea 
 
Gândul meu atât de dureros s-o 
Fi transmis grăunţilor de sare. 
 
Grăunţii de sare-s emoţionaţi în zilele vântoase 
Datorită părerii de rău şi durerii  
adunate pe fundul inimii mele 
Nu pot ieşi afară 
Nu contează cât de mult trebuie să lupt 
Întrucât se pot roti doar 
Deasupra aceluiaşi loc 
Incapabili să-l părăsească 
 
 

Yoon-Ha KIM 
Ascult sunetul albastru al ploii 

Deschid ochii la auzul ploii 
Sunetul ploii e radiant. 
Brusc sunetul ploii pătrunde din plin 
Paşii luminii şi pata albastră mă duc departe 
Prin fiecare vas de sânge 
Şi eu am fost cândva o flaşnetă 
Ce producea sunetul ploii. 
Când am deschis gândul flaşnetei 
Ce putea merge oriunde prin aerul fărăp curenţi, 
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Sunetele ploii Elgăi, a lui Chopin  şi Faure 
Au ţâşnit ca bobocii unei flori. 
Dimineaţa asta-mi îndrept ochii 
Spre sunetul ploii de primăvară. 
Deschid ochii la auzul ploii care 
A fost gândurile mele şi cu mine. 
Melodiile sarabandei udându-se 
La umbra amurgului umed; 
Mă strecor pe furiş în melodiile 
Ce seamănă 
Cu paşii ploii. 
Un picur transparent de 
Cântec de primăvară 
Ţâşneşte luminos în urechile mele. 
 

O coardă roşie de ghitară clasică 
În miez de noapte, 
M-a trezit o ghitară clasică-n  
Camera de sus 
Cu un vuiet neaşteptat 
Una din corzile ghitarei s-a rupt 
Luminată de lumina subâire pătrunsă pe geam 
Coarda ruptă a ghitarei tremura. 
Am aşezat lângă perete ghitara clasică  
Cu coarda ruptă 
Cu spatele spre înafară 
Ştiu de ce s-a revoltat ghitara 
Rupându-şi coarda. 
Ghitara şi-a rupt coarda atunci când 
Durerea ei a fost intensă. 
Şi trupul meu s-a aplecat cândva spre alean. 
Când el pleca, auzeam 
O coardă roşie-ntinsă a gândului meu căutându-l 
Plesnind în mine. 
Paşii tremurau îndelung 
Fără s-adie nici un vânt. 
În miez de noapte, 
Am înlocuit coarda ruptă. 
Întinzând coarda,  
Acordând-o cum se cuvine. 
Brusc, degetele mele dau glas unei melodii. 
Vibraţiile corzii radiază-n jur 
Umplu întunericul cu cântecul 
Cântat de el cu atâta savoare. 
 
 

Ayon-Sue KWON 
Pruna coaptă 

 
Într-un vas maroniu în grădina din spate 
Se coc prunele 
Prune semi-coapte asemenea 
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Bobocilor de lotus 
Alină sânul ce-l pot rândui 
Noroiul tare unde s-au prins castraveţi astringenţi 
Reţinând în tăcere flăcările din adânc, 
Aşteptând clipa când vor înflori.  
O floare-nfloreşte spontan atunci când, cu spiritul calm 
Împins spre buric, carnea moale interioară 
Se deschide spre sine 
Cu o arămă ce umple toată gura-nchisă 
O altă floare roşie se deschide 
Aşteptând clipa când se vor revărsa 
Cu florile de lotus mirosind a ars 
Umplând vasul până sus, 
Până-ntr-o zi de iarnă cu un soare cald 
Când, ţinut pe o tavă rotundă, 
Gândul intim va-nflori deplin înaintea ta. 
 

Gânduri răzleţe despre suflet 
 

Sufletul nostru cântăreşte 7,5 grame. 
E calculul unor superpsihologi. 
Cu alte cuvinte, ceea ce există-n mod evident 
În trupul nostru, care se mai numeşte şi duh, 
Are greutatea unei monezi de 5 bani. 
Sfântul din vechime ce-a ajuns la iluminare 
Privind un luceafăr de dimineţă 
Şi-a dat seama că el şi universul erau unul.  
Probabil, asta-nseamnă că mintea sfântului era la fel de vastă 
Ca-ntregul univers. 
Şi totuşi greutatea ei e doar cât a unei monezi. 
Un savant american a afirmat că ceea ce 
Se presupune a fi spirit există chiar şi-ntr-o celulă 
Abia vizibilă la microscop. 
Fapt e că un om ce a reînviat după un transplant 
De inimă a început să mănânce cu poftă 
Mâncarea şi cartofii prăjiţi ce-i plăceau 
Donatorului inimii. E doar un spirit mic 
Amplasat într-o celulă, deşi nu e mai greu ca o monedă. 
Sufletul meu, care are greutatea unei monezi, 
Pare a se fi dus până-n Andromeda când eu 
Număram stelele de pe cer noaptea trecută. 
Dar în dimineaţa asta pare strâmt, plin de contuzii, vinete,  
Datorită observaţiilor tale necugetate. 
Dorul meu de tine prin zeci de vieţi 
Îl pun într-o monedă 
Şi cumpăr o pungă de cartofi prăjiţi. 
 
 

Jae-Rok JEONG 
Modele de bun simţ 

Am văzut mâinile d-nei Kim Seubun  
cu degetele strivite 
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Care vinde peşte pe o tarabă 
La 50 de ani dosul mâinii ei  e 
Crăpat ca peştele uscat 
Cu mâinile pline de bube dese 
Ea vinde peşte 
Milioane de peşti i-au trecut prin mâini 
Timp de peste 30 de ani 
De la peştii care o-ntristează ori cât ar vinde 
Degetele i-au intrat în sare de milioane de ori 
I-a crescut o piele tare de parcă i-ar fi 
fost cusută o piele de animal 
Ah, carnea, ca butucii de lemn, 
Se-ntăreşte iar apoi se roade 
Observ asta când văd mâinile d-nei Kim Seubun 
Care are o tarabă-n piaţa de peşte Tongyong 
E trist, e trist, când carnea şi buricele 
Degetelor se rod. 
Cât tânjim după simţurile ce s-au s-au scufundat 
Spre fundul vieţii 
Mi-e ruşine de mâinile mele albe graţioase 
Le ascund în buzunar 
 

Tăierea plăcintei de-orez de Anul Nou e mare distracţie 
 

Zdrobesc plăcinta de-orez cu un ciocan 
După ce-am turnat toţi aburii-ntr-un mojar de lemn 
Carnea plăcintei de-orez cu oase topite-n vapori 
Unde oasele se-nmoaie 
După ce-am ţinut capul drept şi ţeapăn 
El cade lângă placinta-mpărţită 
Pierzându-şi spiritul orbeşte 
Cei ce scapă de-mpărţitul plăcintei capătă forţă 
Îmbrăţişând prompt pe cei înfrânţi 
Asistând la-mpărţire-n locul lor 
Deşi au avut partea lor de înfrângere 
Ei o iau fiecare pe rând, apărându-se unii pe alţii. 
Fiecare e strivit şi se-adună la loc 
Fulgi de nea cad din cer unul dup-altul 
Şi se adaugă la ceea ce există 
Fraţi ai trupului plăcintei de-orez? 
Devenind un trup în timp ce-s mâncaţi tot mai mult 
Toţi îşi înfăşoară umerii 
Plutesc ca găvane-ale lunii 
Iar mulţimea ce umple magazinul cu plăcinte de-orez 
Ei oferă lumii-ntregi  
Plăcinta de-orez mai albă ca neaua 

Selecţie şi traducere de 
Dr. Dan BRUDAŞCU 
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Bianca MARCOVICI (Israel) 

parabolă      
desen animat 

 
de dimineaţă m-am 
gândit la acest cuvânt  
ca la un ceas 
deşteptător  
virtual  

fiecare pudel are un pudel cu ceas 
deşteptător  
care sună la comandă  
din măruntaiele lor  
ghior ghior  
şi mai toţi la comandă ca o haită, 
marionete  
sar pe poet...  
haita de pudeli se transformă în 
purceluşi caraghioşi  
care se supară... pe invazia 
curcubeielor  
preferă guzganii înfometaţi şi scârboşi  
să strige în cor  
să strige în cor  
 
ghior ghior. 
traducere în ivrit, Tomy Sigler (z"l) 

ה ּבֹולָּ רָּ  פָּ
 
 ביאנקה מרקוביץ
 
 סיגלר עברית: טומי
 
ש  ִצּיּור ֻמְנפָּ
 
ה ֹּאת ִעם ּבֹוֵקר ִהְרַהְרִתי ַּבִמלָּ  ַהז
עֹון ְמעֹוֵרר  ְכַעל שָּ
 וִיְרטּוָאִלי
עֹון ְמעֹוֵרר ְלכָּל פּוֶדל יֵש  פּוֶדל ִעם שָּ
ה  ֲאֶשר ְמַצְלֵצל ִלְפֻקדָּ
 ִקְרֵביֶהם ִמתֹוְך
 *ִגיֹור ִגיֹור
ם, ְכַלֲהַקת ַחּיֹות ֶטֶרף,  ּוְלאֹות, ִכְמַעט ֻכלָּ

טֹותַמְריֹונֶ   
 ....ִמְתַנְפִלים ַעל ַהְמשֹוֵרר
 ַהפּוֶדִלים הֹוֶפֶכת ַלֲחִזירֹוִנים ַמְצִחיִקים ַלֲהַקת
נָּן ֶשכֹוֲעִסים... ַעל ֵתי ֶהעָּ  ְפִליַשת ַקשָּ
ִבים ַעְכְּברֹוִשים ַהֻמְרעָּ  ַמֲעִדיִפים ֶאת הָּ
 וְַהַמְגִעיִלים
ה ֹּק ְּבַמְקֵהלָּ  ִלְצע
ה ֹּק ְּבַמְקֵהלָּ  ִלְצע
 

יֹורגִ   *ִגיֹור 
 
* קול המעיים
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MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR  
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI CENTRUL CULTURAL 
PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL ,,DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI                          
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TECUCI      
MUZEUL LITERATURII ROMÂNE 
CASA DE CULTURĂ IAŞI 
 
 

REGULAMENTUL Festivalului concurs naţional de poezie ,,Costache  
Conachi”’ 

ediţia a XXI-a 
 
In zilele de 4-5 octombrie 2013, Casa de Cultură a Municipiului Tecuci organizează cea 
de  a XXI-a ediţie.  
Concurenţii: Pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care 
nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de şapte poezii în câte cinci 
exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto de identificare. Intr-un alt plic închis, pe 
care va fi înscris moto-ul poeziilor, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date 
personale : numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, 
distincţii literare, telefon, e-mail etc. 
Plicurile cu fişa personală se vor deschide după jurizare şi stabilirea premiilor. 
Lucrările vor fi expediate până la data de 20 septembrie 2013, data poştei, pe 
următoarea adresă : 
 

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi, 

cu menţiunea: Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi” 
Relaţii la tel. 0236/820 449; 0767/902876: 0723/289 695: 

e-mail : casa_cultura@municipiultecuci.ro 
www.culturatecuci.ro 

 
Jurizarea : Lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi culturale.  
Premiile : concurenţii stabiliţi câştigători vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele  de 4-5 oct. 2013, 
la manifestările organizate cu prilejul Festivalului Naţional.  
Organizatorii  vor  acorda  următoarele  premii  în  numerar : 
 
       Marele premiu                                600 lei 
       Premiul  I                                                  400 lei 
       Premiul  II                                                300 lei 
       Premiul  III                                               200 lei 
 
Vor mai fi oferite premii și din partea unor edituri sau reviste literare, partenere ale 
evenimentului. 

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui, în mod excepţional, anumite premii. 
Cazarea, transportul şi masa (diurna) invitaților  vor fi asigurate de  organizatori. 

     Laureaţii sunt rugaţi să fie prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile şi 
pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Festivalului. 
 
 

Director, 
Prof. Mircea  Călianu 
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Drept la replica – Aurel Pop 

 
Către redacţia revistei „Cetatea culturală” 

 
 Pentru corecta informare a cititorilor revistei dumneavoastre, vă rog să faceţi 
demersurile cu privire la publicarea unor precizări referitoare la  acuzele aduse în urma  
apariţiei articolului  „Poezia în Sătmar”, autor Ionel Popa,  din  „Cetatea culturală”, seria a 
IV-a, an XIV, nr. 12, septembrie 2013, pag. 79.   
 

1. Oricum am analiza situaţia, volumul  „Eternitate prin poezie”,  recenzat de d-l Ionel 
Popa nu este subiectul în discuţie. 

2. Editarea şi tipărirea cărţii e realizată în regie proprie. 
3. Cercetarea biografiilor şi a operelor celor 28 de poeţi trecuţi la cele veşnice, 

cuprinşi în lucrare, am realizat-o în timpul meu liber din perioada 2010-2012. 
 

Vă mulţumesc pentru spaţiul acordat. 
          

Aurel Pop 
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