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CEL CARE ŞI-A ASUMAT SINGURĂTATEA PISCULUI ARHEIC : 

„TETRADELE”1 , de PETRU SOLONARU

 Cartea lui PETRU SOLONARU, Tetradele 2, este un bastion singuratic (doar foarte 
departe, în zare, se mai văd unul sau două turnuri...), în Poezia (sau „poesia”, cum doreşte autorul 
a scrie) românească de azi – dar şi a lumii artistice contemporane, în general. Poezia sa este una 
profund iniţiatică, alchimică, de exorcizare gnostică a Morţii (prin asumare!) - Moartea ca unealtă 
fundamentală a Marelui Iluzionist, din universul vizibil, aflat sub blestemul-iluzie al BINARULUI 
(Hieroglifa PAPESEI, Unitatea multiplicată prin ea însăşi)/a Binarităţii a Orice („Vremea 
androgină, cu-a-nvăţa murind,/adevăruri, două-în pustnicul fiind” – cf. Se învaţă moartea..., p. 
16), deci, spune Sofistul Cosmic, şi al Ne-Fiinţei... (explicit: „Aurul alchimic într-un sterp cuibar/
şi-a ascuns dispreţul: negru, alb, aprins” – cf. Se învaţă moartea, p. 16). De o spiritualitate atât 
de rarefiat-înaltă (creată întru obsesie iluminată şi, totodată, tortură/blestem a/l visului primordiilor/
arheilor/entelehiilor!), atât de perfect-cristalică în formă, încât doar iniţiaţii vor vrea s-o citească, 

pentru că numai ei o pot înţelelege – şi numai ei se vor simţi mai puţin vinovaţi, faţă de limbă şi lege divină, pentru a îndrăzni să 
deschidă cartea lui PETRU SOLONARU, cu aplecare, râvnă şi folos, spre desluşirea de sine autentic terestru şi de bănuit Supra-
Sine celest (Sinea noiciană!), ascuns sub rigoarea normelor de Duh şi a marilor arcane din calea transcenderii. ION BARBU ar putea, 
singurul, să-şi revendice „isprava/isprăvirea”, de tip demiurgic, a acestei „poesii”, în care LOGOS-ul se auto-creează şi se auto-răsfaţă 
– şi-ar revendica străvezimea şi, mai cu seamă, plodirea/plodul acesta („Un ou cu plod”) - „De foarte sus/Din polul plus/De unde 
glodul/Pământurilor n-a ajuns”  - dar în care roade “acel galben icusar, Ceasornic fără minutar/Ce singur scrie când să moară/
Şi ou şi lume. Te-înfioară/De ceasul, galben necesar...” (cf. PETRU SOLONARU: “Cel de nu anină în ispravă plod,/recuzându-şi 
pofte ce îl nasc şi-l rod” – Sapientul, p. 23).
 În Prefaţa cărţii: Cele patru lumi ale poesiei (care nu putea fi scrisă decât de un alt iniţiat, pe măsura Poetului PETRU 
SOLONARU: LIVIU PENDEFUNDA) se spune, pe drept cuvânt: „A existat permanent nevoia, mai ales pentru profani, de o 
mediere, aşa cum întreaga lume este la îndemâna moderării şi modulării universale. Petru Solonaru este un astfel de mesager, 
cărturar prin excelenţă, filosofia sa nefiind cu nimic mai presus, dar nici mai prejos, de a celor ce călătoresc în Olimp, prin Parnas, 
cu şanse reale de a bea cupa oferită de zei”.
 Aşa este, doar că Poetul-Mediator PETRU SOLONARU nu prea mai are, în faţă, ambii termeni ai serenissimei medieri a 
Poetului/Vizionarului: lumea umano-terestră a ales să ţină capul în/sub borboros  - „uitând” sfidător (de fapt, pe sine se sfidează!), 
cu ostentaţie neghioabă, să mai privească, dincolo de mâl, înspre eter/aitheros-ul anticilor înţelepţi. Încăpăţânat înţepenit în Elada 
arhaic-iluminată pytagoreico-socratic, PETRU SOLONARU a stabilit, cu de la sine putere, nişte standarde filosofice şi de exprimare 
sofianică atât de ameţitoare (pentru bieţii năuci ai lui Kali Yuga), încât, spre profundul nostru regret, trebuie să spunem că va fi cam 
singur, atunci când „va bea cupa oferită de zei”. Extrem de rar ne-a fost dat să vedem o mai fanatică încrâncenare intelectuală, o mai 
extatică credinţă în lumina transcendentului – o lumină cu irizaţii care se opresc, cumva, în umanitate, nu mult după Evul Mediu. O 
astfel de atitudine de Duh, într-o lume cum este cea contemporană, desincronizată grav, în raport cu divinul, arheii şi extazele – te duce, 
automat, la necesitatea asumării unei enorme singurătăţi, de pisc spiritual  - asumare a unei arii enorme de vacuum intelectiv şi ontico-
gnoseologic, jur-prejurul luminii tale războinice, întru Ideea Absolută şi Muzica Sferelor. 
 Această carte de excepţie a Poeziei române contemporane conţine 70 de poeme. Evident, numărul lor este stabilit la modul 
sacral-sacerdotal, unind, alchimic, dar nu şi realistic, Cerul-TREI cu Pământul-PATRU, întru o „PACE PARADOXALĂ”, ACEEA 
A FACERII/REFACERII/TRANSFIGURĂRII  CONTINUE (Septenarul Sacru, sub Hieroglifa ÎNVINGĂTORULUI) - pe care 
a „ratat-o”, temporar şi în aparenţă, până şi Dumnezeu-Hristos. Există, în cuprinsul paginilor cărţii, loc şi pentru TREI reproduceri 
picturale (lucrări ale lui ELLENY PENDEFUNDA) – care şi prin conţinutul lor hieratic, dar şi prin postarea lor strategică, în cadrul 
volumului, sugerează gândul ascuns al Poetului de a decide, EL ÎNSUŞI, Victoria Celestului şi auto-extracţia/auto-aspirarea borboros-
ului din lume ( sub hieroglifa: TREI/LITERAGHIMEL – MAMA GENERATOARE-GENERAREA, Primul Mare Număr Sacru, 
Triunghiul lui Iehovah, Mercurul Înţelepţilor).  Poate şi o imergentă secţionare structurală a cărţii – înspre aceleaşi semnificaţii 
transcense şi îmbieri (din păcate, infertile pentru noi, din pricini de catastrofală şi neasumată/neconştientizată, de către noi, decădere de 
Duh), înspre „cupa extatică a zeilor”.
 OMUL lui PETRU SOLONARU este (cu toate păcatele sale apocaliptice!) singura fiinţă intuitivă de mister, din Creaţie – deci, 
intuitivă şi în adoraţie iubitoare, aşteptător-„obârşiară” („nostalgică după Paradis”, ar zice Crainic...) de Creator, adică de Supra-
Eu/viziune revelatoare de Supra-Eu: „numai omul, intuind mister,/demn de adorare-i ca un zeu presus (...)/Să contemple cerul în 
rugăciunar/e ursit iubirii ce aievea l-ar/ţese diademei celui Arhitect/oglindire sineşi, iar spre lume-altar”- cf. Omul, p. 5.
OMENIREA, deci, ca „pregustare” a Supra-Eului, se situează între parte-handicap tragic şi vis de întreg  - între LUMINĂ/
ILUMINARE şi OCOL ISTORIC, între frământare-fără-de-saţ şi dor de pace/împăcare întru sine, între clipă şi nostalgia 
obsesivă de miraj (până întruchiparea paradoxală!) al veciei: „Minţile-omenirii luminate-apar/însă numai parte-s a primi drept har/
cel puhoi de raze fără-întunecimi.../Multe s-or întoarce la obârşiar (n.n.: forma „obârşiar” are într-însa nu doar izvorul/izvorârea 
geografic-celestă, ci şi pedagogia veşniciei: conţine, în rezonanţa sa de nou-născut al LIMBII ROMÂNE, şi cuvântul
__________
1 -Petru Solonaru, Tetradele, Editura Contact internaţional, Iaşi, 2013.
2  -LITERA DALETH: CUATERNARUL/CVADRATURA, Numărul Cercului Perfect, Crucea Filosofică, Focul Elementar al Înţelepţilor. 
...Este în cartea lui PETRU SOLONARU ceva din perfecţiunea tragică şi demiurgică (EGAL!) a Luceafărului eminescian:
Adeverirea lui 2 (diada) de către trei (triada) se face prin intermediul stabilităţii nevăzute: cuplul nu poate fi co-axial, deci resacralizat, cu Hyperion, 
dacă Hyperion nu ar fi El Însuşi, înafară de Sinele activ şi înăuntrul Sinelui Absolut: Marele şi Ocultul Proiectant-Arhitect, Demiurgos. În mod subtil, 
s-a ajuns la TETRADĂ (două cupluri, unul vizibil şi unul ocult, coaxiale): TETRAS-AŞEZAREA (HEFRáS), adică ceva stabil şi persistent (hedraís 
kai mónimos); patrulaterul sacru, SPIRALA CA PATRULATER SACRU; dinamica spiralei sacre, în care diadele (se)nasc reciproc: stabilitatea se 
obţine, paradoxal, prin veşnica revenire asupra Genezei.
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 „abecedar”! – la fel stând lucrurile şi cu „rugăciunar”: Demiurgul este, în primul rând, Învăţător-de[întru]-Demiurgie, 
pentru un ADAM PROIECTIV, care, se zice, a fost pus, în Paradis,  SĂ NUMEASCĂ, adică să se antreneze, întru EFICIENŢĂ/
EFECTIVITATE-Alchimie/REGALA ARTĂ,  pentru substituirea, temporară sau cvasi-identitar-divină, a Demiurgului şi a formelor 
infinite ale demiurgiei Sale!)//ca pierdute pururi întru ţărm ce nu-i” – cf. Lumea ce visează, p. 30.
 Pentru un demiurg, se pune problema de facere/refacere/modelare a LOGOS-ului, după nevoile Sale de construcţie. Apar creaţii 
ad-hoc (nu doar morfologice, ci, în primul rând sintactice, fireşte, de vreme ce Demiurgul este, în primul rând, ALCĂTUITORUL! 
– proiectiv şi efectiv, deodată: dar exemple nu putem da de sintaxă solonariană, pentru că ar trebui să cităm întreg volumul!!!), pentru 
luminarea din adâncul statuar al stâncii amorfe – de felul celor amintite, dar şi altele, adevărate noi sinteze alchimico-demiurgice: 
„apărunt” (n.n.: apărut+cărunt-la-modul-zeiesc, adică apărzt dintru/întru vecie înţeleaptă-drept echilibrată!), „pendular”, „întălmut” 
(n.n.: întâlnit întru muţenia sacră, de tălmăcit, întru nevedere-negrăire!), „arheian”, „rugăciunar” , „sfietor”,  „obârşiar”, 
„orând” (n.n.: şi „ordine”, şi „rânduială”/”rând”/”generare-generaţie-autogenerare – dar, cine ştie, poate şi „arendare” iniţiatică a 
Cosmosului-Forţă/Înaltă Ştiinţă-de/întru-Creaţie, către Om...?!) etc. Clisa dură a cuvintelor se transfigurează, prin Demiurgia Poetului, 
în Ceara Iluminatoare – întru Lumânare şi Paradis, EGAL! Nu degeaba PETRU SOLONARU nu rămâne doar la nivelul sanscrito-
eminescianului „ta twam asi, tat aham asmi”: „Spre neasemuitul nineni şi nimic/fac asemănarea sinei: <<Eu sunt tu...>>” – cf. 
Eu sunt Tu..., p. 28 – , ci-L numeşte pe Demiurgul (situat, din punctul de vedere al evaluării damnat-umane, androginic-binariste - la 
crucea dintre „sacru şi zadar” - cf. Făclierul, p. 31) nu numai „Făclier”-ILUMINATOR ŞI INCEDIATOR AL CICLURILOR 
COSMICE/MANVANTARELOR3   („acelaşi, precum jos şi sus,/de la rădăcină până-n crengi ce nu-s”) - ci şi ARHITECT! 
Oarecum criptico-masonic („ei” zic: „Marele Arhitect”). dar îndreptăţit de propria-i viziune sapienţial-platonic-arhitecturală, asupra 
unei divinităţi „chelare”/A CHEILOR MAJORE ŞI A PANTACLULUI LUI SOLOMON  – „nesupus pieirii”, dar pretinzând, 
în toate, cântar/echilibru „dintre cauză şi efect”, din latenţa ascunderii în trupul-lut rezultând „simbolul resurect”/MIRACOLUL 
COSMIC AL ÎNVIERII: „Meditând în sine, fi-vom nouă, CHEI//spre eterna tihnă-a celui Arhitect” – cf. Făclierul, p. 31.
 Operaţiunea arhitectural-divină este dublată (este ceva firesc, la un sacerdot fanatic al „poesis”-ului orfic!) de RIMA 
RARĂ, care stabileşte/dezvăluie/revelează legături subterane şi mistic celeste, absolut de nebănuit, între diversele întruchipări 
ale LOGOS-ului Demiurgic, de la Verbul Divin, dinamizator al Substanţei Proteiforme a Creaţiei – şi  până la substitutul 
emergent al GOT-ului meistereckhart-ian/Atoatecreatorul Dinamic/PRO-NUMELE - şi chiar până la lianţii PETALELOR 
COROLEI COSMICE, conjuncţii ori prepuse-prepoziţii (spre pildă: „ÎN VĂL/SĂ-L”, „GNOST/ROST”, „ŞI/A FI”, „COS/
IROS”, SOTIR[n.n.: “sotere”-mântuire!]/ŞIR, „NU-S/DISPUS”, „ERES/ÎNŢELES, „RĂU CE L-A/DEJA”, „LUI/NECUI”, „NU-S/
PLUS”, „RĂSCURG/AMURG”, „VAS/MIRAS”, „CE-I/IDEI” etc. etc.).
 OPERAŢIUNEA ALCHIMICĂ de exorcizare a Morţii şi luminare a Rădăcinii Adevărului se încheie chiar prin ultimul poem, 
Ursitoarea (p. 80):
 „Ca pământul umbrei ceru-i trecător.../Totuşi fiecare-în cerc pustiu când mor/stinse către centru-i nicăieri fiind,/n-au a 
înţelege că doar pururi zor//neclintit rămâne-alături de divin.../restul – nasc venire, naşterii revin - .../Unu-i să alerge; altele, pe 
rând,/au schimba himerei pieritorul chin...//Scrisă-i farsa aceasta de zeescul Gând/ca decurs el însuşi parte din orând./Nimeni nu-i 
să-l vadă, căci întru nimic/şi-a ţesut oglinda şi ce nu-i nicicând//trece ca acuma, iar ce-i azi în ieri/revărsare pare-a revărsa păreri./
De la vis la lume şi întoarsă-în vis,/ursitoarea-i toarce şubrede tăceri...” .
 URSITA este, de fapt, teandria ortodoxă.  „URSUL” războiului/”vrajbei demiurgice” pentru Creaţie, „înmânat”, ştafetar, 
visului-„pregustare” paradisiacă – pentru iniţierea întru DESĂVÂRŞIREA LEBEDEI-ŞARPE 4/APOLLO şi ARTEMIS-
GEMELARITATEA PRINCIPIULUI CENTRAL-ZALMOXIS/DALBII PRIBEGI („fluiditatea, visarea, emoţiile, intuiţia şi 
creativitatea” – alăturate, prin NUNTIRE ALCHIMICĂ, Înţelepciunii Sacrale: în limbajul sacral dacic – este identică alăturarea 
Lebădă-Şarpe de aceea LUP-ŞARPE: Imaginea Principiului, cât şi Imaginea Centrului Spiritual al Lumii). 
  „Zorul” este nu doar graba iluziei istoriei, ci şi vestirea „zorilor” REVELAŢIEI ULTIME! Deci, aceast limbaj aparent 
sibilinic al lui PETRU SOLONARU nu vrea a zice decât o vorbă a vechimii: „aşteaptă veghind, întru vindecarea de iluzie” . Şi 
Hristos-Dumnezeu recomandă, în primul rând, veghea, dacă vrei să vezi „zorii” de dincolo de orice „zorire”: RESURECŢIA – ca 
trezire a sinelui de dincolo de orice larmă şi de orişice vis/întruchipare părelnică („rodul avatarei dintre <<a nu>> şi-<<a fi>>” – cf. 
Un adânc îţi spune..., p. 35), dincolo de orişice „şubredă (n.n.: mereu întreruptă extază, prin „îngrijarea” istorică, al cărei absurd a 
stârnit elocvenţa unică a LOGOS-ului HRISTIC...!5 ) tăcere”, întru sacra şi plina Tăcere Atotgrăitoare-Atotfertilă, Chip Revelat al 
Veşniciei.
 ...De fap, la fel de sibilinico-stăruitor, întru recomandarea pentru dobândirea „veşniciei”, prin ILUMINAREA 
ÎNŢELEPCIUNII, este şi GENIUL EMINESCIAN: „Viitorul şi trecutul /Sunt a filei două feţe, /Vede-n capăt începutul /Cine ştie 
să le-nveţe; /Tot ce-a fost ori o să fie /În prezent le-avem pe toate, /Dar de-a lor zădărnicie /TE ÎNTREABĂ ŞI SOCOATE”.
 ...De fapt, nimic nu va începe niciodată, DEOARECE TOTUL ESTE DEJA FĂCUT, ÎNTRU DESĂVÂRŞIRE 
DUMNEZEIASCĂ ! – cum bine subliniază tâlcul Rozei lui Paracelsus, nestemata iluminării iniţiatice luisborges-iene...! 
 ...Niciodată n-am avut mai clară convingerea că orice stih se poate alcătui, pe sine însuşi, autonom, într-un titlu şi într-un POEM 
COSMIC – şi că a se da titlu poemelor este o muncă infertilă şi futilă! - precum am avut-o citindu-l pe PETRU SOLONARU, cel 
din TETRADELE. Nici măcar o singură clipă, la prima lecturare (dar nici la a doua!), n-am simţit nevoia ridicării privirii, spre titlul 
poemului, atât de „titular” era fiecare stih geometrico(„gheometrico-”)-astral, al alcătuirii poematic-cosmice solonariene. O vrajă 
(conţinută, rezonantic, în însăşi hieroglifa numelui autorului...) plutea peste pagina aparent albă/îngheţată, aşteptând frământări de 
gânduri s-o fertilizeze şi, deci, maculeze...
                                                                                                         prof. dr. Adrian Botez
___________
3 -„În teoria hindusã a ciclurilor cosmice, se numeste Kalpa dezvoltarea totalã a unei lumi, a unei stãri sau a unui grad al Existentei universale. 
FIECARE SUBDIVIZIUNE A UNUI KALPA POARTÃ NUMELE DE MANVANTARA. Fiecare Manvantara este o erã a lui Manu. Fiecare 
Kalpa conţine 15 Manvantara. Suntem în al şaptelea Manvantara al acestui Kalpa. Ideea de a considera istoria oamenilor ca fiind izolatã de 
restul manifestãrii este în exclusivitate o istorie modernã şi, categoric, opusã tuturor tradiţiilor, care afirmã, dimpotrivã, cã existã o corelaţie 
necesarã şi constantã, între planul cosmic şi planul uman.

Fiecare Manvantara este împãrţit în patru Yuga (Krita-Yuga, Satya-Yuga, Treta-Yuga, Kali-Yuga). Alte cicluri cuaternare: cele patru 
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anotimpuri ale anului, cele patru sãptãmâni ale lunii, cele patru vârste 
ale vieţii omeneşti. În antichitatea greco-latinã se vorbea de patru vârste: 
de aur, de argint, de bronz şi de fier.
Fiecare Yuga este marcatã de o degenerescenţã în raport cu cea care o 
precede. Fiecare Yuga este mai scurtã decât cea care a precedat-o (dupã 
modelul 10= 4 + 3 + 2 + 1). Suma 10 = 4 + 3 + 2 + 1 este numitã în 
hermetism problema inversã a <<cuadraturii cercului>>. Tetraktysul 
pitagorician 1 + 2 + 3 + 4 = 10 este numit în hermetismul occidental 
<<circulatura cuadrantului>>.Dacã durata exactã a unui Manvantara 
ar fi determinatã cu exactitudine, fiecare ar putea extrage deducţii 
permitând prevederea anumitor evenimente viitoare. Or, nici o tradiţie 
ortodoxã nu a încurajat vreodatã cercetãri prin intermediul cãrora 
cineva sã ajungã sã cunoascã viitorul într-o mãsurã mai mult sau mai 
puţin exactã, acest tip de cunoastere având mai multe inconveniente 
decât avantaje veritabile.
DUPÃ SURSE HINDUSE, DURATA UNUI MANVANTARA ESTE DE 
4320 (ADICÃ 360 X 12), REPARTIZATÃ ASTFEL: KRITA-YUGA – 
1728, SATYA-YUGA – 1296, TRETA-YUGA – 864, KALI-YUGA – 432. 
ÎNSÃ SENSUL EXACT AL ACESTOR CIFRE RÃMÂNE OBSCUR.
Baza principalã a perioadelor cosmice este durata de 25920 de ani, adicã 
perioada astronomicã a precesiunii echinoxurilor. [Conform definiţiei, 
precesiunea echinoxurilor este o miscare conicã foarte lentã efectuatã 
de axa de rotatie a Pãmântului în jurul unei poziţii medii, datorate 
atracţiei gravitaţionale a Soarelui si a Lunii asupra zonei ecuatoriale a 
planetei]. Deplasarea punctelor echinoxiale este de un grad la fiecare 72 
de ani. Numãrul de 72 este un submultiplu al lui 4320 (72 x 60), iar 4320 
este un submultiplu al lui 25920 (4320 x 6).
Perioada <<anilor cosmic>> care apare în toate tradiţiile este jumãtatea 
precesiunii echinoxurilor: între 12000 si 13000 de ani (durata exactã 
fiind de 12960 de ani).Dincolo de cifre, ştim cã ne aflãm în Kali-Yuga, şi 
încã într-una din fazele cele mai avansate” – cf. René Guénon.
4-Şarpele a fost identificat  şi cu lebăda. Or, lebăda era adorată în Dacia încă 
din paleolitic, fiind emblema lui Apollo Hiperboreul/Zamolxe. Legendele 
greceşti ne spun că Apollo pleca din Hiperboreea spre Grecia într-un car 
tras de lebede. Or, lebăda apare şi pe paftaua lui Negru Vodă, flancată 
fiind de două turnuri şi reprezentând astfel Întreitul  Stâlp al Cerului de pe 
muntele sacru al dacilor – Kogaion. Şarpele  este  Iniţiatorul suprem, Cel 
ce dă Lumina Cunoaşterii de dincolo de lume, de aparenţe.
5-”Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul 
tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. 
Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu ca atât 
mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul 
îl va urî şi  pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl 
va dispreţui; nu puteti să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea 
zic voua: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru 
trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este viaţa mai mult decât hrană 
şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea ? Priviţi la păsările cerului, că 
nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel 
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele ? Şi 
cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot ? Iar 
de îmbrăcăminte de ce va îngrijiţi ? Luaţi seama la crinii câmpului cum 
cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în 
toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba 
câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel 
o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, 
nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne 
vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc păgânii; ştie doar 
Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia 
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” - cf. 
Matei, 6, 22-23, p. 1105.

AURELIU GOCI

POEZIA LUI  N.N.NEGULESCU
Între nunta cuvintelor şi oglinda misterelor

 Despre poezia d-lui N.N.Negulescu s-a scris încifrat, 
oracular dar cam confuz, făcându-se o mare risipă de referinţe 
(Blaga, Brâncuşi, Gottfried Benn, Bacovia, C.Noica, Vasile 
Voiculescu, Nichita Stănescu, Ion Barbu), ceea ce pulverizează 
zona de specificitate pe care încearcă să o contureze autorul, într-
adevăr solicitat de ideea unei sinteze personale din elementele unor 
universuri lirice disparate şi chiar incompatibile.
 Este adevărat că poetul face o opţiune esoterică pentru 
lumea iniţiatică a miturilor şi arhetipurilor, dar tocmai de aceea 
discursul critic sau exegeza de orice fel trebuie să fie limpede şi 
tranşant-convingătoare.
 Este drept că cei mai mulţi dintre exegeţi au descoperit 
calea obiectivă pentru o hermeneutică a limpidităţii, chiar dacă 
referinţele şi trimiterile rămân în zona ocultismului.
 Cărţile publicate de autor, într-o carieră lirică de mai bine 
de trei decenii, se înscriu într-o viziune consecventă şi unitară, chiar 
dacă se poate înregistra o evoluţie în intensitatatea ezoterică de la 
volumul Vesperale - 1983 când se mai simţeau ecourile universului 
depresiv bacovian şi de la Sfera rostirii - 2002, unde se resimte 
prezenţa spiritului speculativ gen Nichita Stănescu, până la cărţile 
sale mai noi care se pun sub semnul ocultismului şi perspectivei 
ezoterice asupra cosmosului: Prelat în Regatul Cuvântului - 2002, 
Lacrima de diamant – 2005, Ochiul de foc – 2008 şi recentul volum 
Nunta cuvintelor – 2013.
 Viziunile cosmogonice şi sociogonice ţin de o reală 
tradiţie a poeziei româneşti, chiar dinainte de Eminescu, această 
perspectivă fiind generată explicit şi declarat de o gândire 
metafizică. O poezie grea, dificilă, generată de o meditaţie 
transcedentală reclamă un cititor cel puţin iniţiat, dar care a avut şi 
şansa unor exegeţi excepţionali care au netezit calea receptării.
 Acad.Constantin Bălăceanu-Stolnici a spus lucruri 
esenţiale despre poezia d-lui N.N.Negulescu: „Autorul ne plimbă 
prin principalele arcane ale gândirii esoterice ale omenirii aşa cum 
apar în marile culturi, peste tot simţi un parfum gnostic împrăştiat 
cu discreţie; are şi unele incursiuni în misterele Kabbalei şi 
desprind tainicul concept al Arborelui Sephirot; abordează temele 
mari ale ocultismului, ca muntele, peştera, focul, piramida, 
smaraldul, pendulul şi multe altele pe care le prezintă în contextul 
unor construcţii poetice remarcabile, dar uşor de decriptat printr-o 
hermeneutică simplă; planează peste Ideile-Mame ale lui Platon 
fără să le indice direct; deschide perspective inspirate spre lumea 
strălucitoare, dar incognoscibilă raţional, a transcendentului.” 
 Trebuie spus că Mamele platoniciene ca misterul 
pentagramelor le-ar fi putut descoperi şi din universul îngheţat 
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şi incifrat şi eteric al poeziei lui Ion Barbu, căutând, de fapt, 
„ceremonialul din depărtările creaţiei”. Un poet încă şi mai 
aproape de formula N.N.Negulescu este Dan Botta, scriitor foarte 
important cu o posteritate sub valoarea reală.
 Dincolo de conceptele şi sugestiile unei viziuni oraculare 
şi, oarecum în contradicţie cu ele, sunt dominantele creştine ale 
conştiinţei, o anume religiozitate. Poetul caută o „desluşire” în 
mişcarea stelelor din Univers care nu este decât o „peşteră cu 
semne”. Într-un univers agnostic al misterelor poetul concentrează 
spiritul vizionar într-un „ou dogmatic”, de esenţă mistică, pentru 
a ajunge la „cunoaşterea necunoaşterii”: „Sâmburii pietrelor/mă 
cunosc/şi culorile tăcerii/din desişul umbrelor;/Cârduri de gânduri/
şiroind/Ca o lumină topită;/steaua Oului cosmic/despletită pe 
apă…/Doar eul/din adâncurile/vieţii sufleteşti/nu-mi desluşeşte/
paşii.”
Fără să insiste asupra spiritului reflexiv/textualist, de tip 
postmodernist, dar vorbind mereu de misterul şi destinul Creaţiunii 
cosmice, autorul ajunge şi la misterul facerii poemului: „Tinereţea 
poemului/o iubesc/pentru smerenia/cuvântului/care ştie tot/De-aţi 
vedea/cum ne eternizăm/ca două păsări/de foc/tăind cu filigranul/
aripilor/ochii uimirii timpului” (Pe drumul neuitării).
 Poemul de mai înainte nu are nici un fel de punctuaţie, în 
sugestia de drum din titlu, dar şi semn pentru fluenţa şi congruenţa 
textului care configurează o logosferă, ca o eternitate a Cercului.
 În viziunea autorului 5, 6, 7 sunt numere mistice, după cum 
există puterea citirii în pietre. Mircea Eliade are o povestire pe 
acelaşi motiv: Cititorul în pietre.
 Un poem  misterios, cu un moto din Platon: „N-am rostit 
doar vise” şi cu un titlu în genul lui Nichita Stănescu ne propune o 
uluitoare speculaţie metafizică: „Eu văd fiinţa văzută/curcubeic în 
cuvânt/nu dinlăuntrul golului/golirii gândului/Stagiritule…;/şi nici 
din afara/văzutului vederii/nevăzute,/ci stând pe raza/cuprinderii 
necuprinse/a eon-ului/şapte stele mai sus/spre Cetatea Misterelor/
Regelui/de unde a sburat/cu aripi ascunse/focul Pământului/
mirosind a cântec/şi Cer” (Heripatos cu Aristotel sau ochiul întors 
din mirarea Dialecticii ontologice)
Ocultismul, interzis pe vremea comunismului, a devenit astăzi 
o referinţă curentă deşi acţiunile ezoterice nu sunt nici astăzi la 
suprafaţă.
       

Livia Ciupercă

A fi Nins de Cuvinte

 Prea bine se ştie, creaţia este o perpetuă înlănţuire întru 
modelare a mlădiţelor cuvinte, rostuite cu luciditatea zămislitorului, 
din prea plinul fiinţei sale. Poetul nu ratează nicio temă şi motiv 
cunoscut sau care-l frământă. Dansul său liric (cu vibrări epice sau/
şi chiar dramatice) se doreşte sau nu „lepădare de cuvinte”, după 

supune verbul inspiraţiei, doar propriei viziuni şi propriilor plăceri, 
într-o abordare care (ideal ar fi) să-l particularizeze. Acesta ar fi un 
ideal spre care, bănuim, orice poet visează. 
 Nu cunoaştem visurile poetului Traian Vasilcău, dar cu 
recenta plachetă de versuri, Sfeşnic în rugăciune (Ed. PIM, Iaşi, 
2012, 56 de pagini), promite a ni le dezvălui. Şi nu sunt puţine. 
Sinceritatea sa este debordantă: „<Hai la secerat tăceri!...>” E 
adevărat, tăcerea ajută să-ţi limpezeşti gândurile, să-ţi mângâi 
sufletul, să-ţi modelezi condeiul – îmbrăţişând straiele psalmistului, 
cu vibraţii nostalgice şi neliniştitoare.  
 Frapantă este predilecţia poetului Traian Vasilcău de a 
prelua de la maestrul său, Grigore Vieru, acea aură de românism, 
din vremea în care – în juru-i – cu ascultare, tinereţea înflorea cu 
aripi înspre stele: „M-am stins în cer / Ca să fiu în pământ / Şi de 
atunce / N-am mai fost cuvânt. // Până-ntr-o zi, / Ca să nu mai 
disper, / M-am ars în voi / Şi m-am nestins în cer”. Un vulcanism 
care, prin modestia discipolului Traian Vasilcău, se reaprinde, 
cu un promiţător imbold tineresc, prin voinţă creştină: „să fiu de 
raiuri nins...”, „veşnicind” în „cuvânt” şi –  luminând. Şi dacă 
„lumina” s-a „profeţit”, e firesc „să trăim în Christ...”, dar nu 
„secerând tăceri”, ci clocotind, ca un „baci al humii...” E bine a 
reţine, clopotul se cere „doinit de veşnicie...”
 Preţioase gânduri par a străpunge firea: „Îşi face casă-n 
mine infinirea / Să-i vorovesc tăcerea cu nesaţ, / Trompeţii poartă 
îngerii la braţ, / Talanţii mei culeagă-mi-i iubirea...” Da, „talanţii” 
se cer rostuiţi. Şi de aceea, poetului Traian Vasilcău nu-i dorim 
să i se încuibe în suflet un „fagure” al tăcerii, ci un „fagure” care 
să  înmiresmeze „daurita scară” a timpului acesta. Se cuvine-o 
dezmorţire de of-ul  preromantismului românesc („şi eu, ajuns o 
candelă uitată...”) şi o reîmprospătare a mesajului gâlgâind de 
dorinţe („învăţ tăcerile să spună...”, „învăţ garoafele să spună...”, 
„în mine-aud cum se adună / Mările logosului sfânt...”).
 Nu-l dorim pe tânărul poet Traian Vasilcău un „trubadur 
al tăcerii”, ci zmeire de mileniu cu numărul trei, înflăcărare, zbor 
întraripat. De ce „eternul Ieri”? Nu, s-ar cuveni eternul Azi sau 
mai bine, eternul Mâine. Dar un promiţător imbold se-ntrezăreşte 
însă: „Sunt buciumaşul propriei sentinţe, / Vuind, spre mine 
niagare cresc...” Şi cum suntem viţă traco-daco-getică, renaştem, 
precum pasărea Phoenix. „Dau în leagăn România ca pe-un unic 
Dumnezeu...” Şi-avem a-l crede, pe cuvânt: „Vai de ţara ce nu-şi 
are dacii ei nemuritori!...” (Cântec pentru dacii noştri)
 Pe-o „daurită scară”, poetul ne surprinde, plăcut, cu-ale 
sale „simfopoeme” (Bradul interzis, Revolverul înflorit, Fuga 
de cerber), epicul fiind strunit de-o incisivă îmbălsămare în salbe 
de mister, gândind la vreun „brad împărat” sau la vreun „Vahtang 
fără pereche”, cu „veleităţi de post-irod”, care „râvnea să moară 
ca un voievod...”
 Reţinem, poetul se lasă (ori se doreşte) învăluit de 
tresăltări îndurerate: „La uşa care dă spre Dumnezeu / Înfrigurat 
stă plâns numele meu...”, în perpetuă căutare şi regăsire. E timpul 
(am zice) unui nou impuls, zvâcnire încoronată de voinţă şi-avânt 
crestat, ca un salt înspre alte însorite zori. Lâncezirea-n pas de-
alean întristează: „Lină viscolire peste ochii mei, / Odihnesc 
cetind-o, nemurind-o-n ei / Şi de-aţâta boltă sun a cer şi cânt / Ca 
o turlă-albastră peste-un dom ce sunt...”
 E adevărat, poetul este încă într-o lină căutare de sine – şi 
crede, se-ncrede, „Şi eu, răsplânsul / Înstrăinat, / Surâd, învinsul 
/ De-orice păcat...” „Nămeţi” de idei tresaltă-n adâncuri de fire, 
avântat, ceva mai des „stropit” (dorindu-se înduhovnicit, deşi cu 
întretăieri), pregătit a bea „lacrima lumii”. Cu vădită sinceritate, 
ni se confesează „De dinainte de-a mă fi născut / Inima Domnului 
m-a cunoscut...”  E timpul să „bată vulturu-n fereastră...” Suntem 
în aşteptare. Cuvântul se cere „îmblânzit” şi astfel modelat, pentru 
a deveni „spic în rugăciune-ngenuncheate”, zburând cu „aripi de 
mătase”, încât rostirea s-atingă frumuseţea, precum 

8 Sfera Eonică



în promiţătoarele „trepte” ale iluminării: „Uitatu-m-a orice cuvânt / Şi exilat într-o tăcere, / Când vreau să dor pruncia-mi cât / Şi nu am 
altă mângâiere...”
 E drept, cuvântul se cere încărunţire-a clipei ce arde fiinţa, precum  acel „ram de cruce”, întristător, al „bradului interzis”,  „într-
un veac al nimăruie” , amintitor al unui alt <brad bătrân>, din prea-ndepărtate vultuiri istorice..., <tăiat>, pentru că <făcea prea multă 
umbră...>, spre care, posibil, gândul poetului şi-a curbat condeiul. [într-un anume moment al anului 2008, ce s-a şi dorit consemnat.]
 Doar aşa devine poezia „taină şi cântec”, întru firească doinire: „Duce-m-aş sub flori  – totuna! / Nu-s ferice precum luna, // Nici 
curat ca steaua nu-s, / Nici născut şi nici apus...”
 În diversitatea sa tematică, surprindem lirismului său: un filon satiric, cu trimitere la visul de „ienicer” al unui „satrap” (Ultimul 
vis al ultimului cneaz); antinomia dintre un „trandafir sfielnic” – cu sufletul „altar şi mir” şi un înrăit „cerber”; plăcerea unor cantaţii 
cu adâncimi, vizibil, romantice, „ochii nopţii” (Poem cu ţară), căutând, cu nesaţiu  „tălăzuiri de harpe”, „bucium mirare...”, „flaut 
divin” etc.; o oarece înveşmântare arhaicizantă („mahnă”, a „irumpe” sau a „rumpe”); preferinţa pentru epitetul apreciativ sau cromatic  
şi pentru un ritm bătătorit, baladesc, de străvechime („Bate-mă nevina / De a-ţi şti senina / Ochilor privire / Peste monastire, / Unde, 
Rănii mire, / Lăcrimez psaltire...”). Şi totuşi, ceea ce domină, este acea undă de tristeţe ce  învăluie stăreţia inimii, producând „cicatrici 
de iubire...” 
 Apreciem preferinţa poetului de a se lăsa cucerit şi-n acest mileniu al prefacerilor (nu întotdeauna demn de admirat), de sublima 
ritmicitate clasică: „Incinerări de taine în grădini, / Prin iarba arsă melcii mor de vii. / Cel mai străin fiindu-ţi din străini, / De tine numai 
n-ai să poţi fugi...” Un exerciţiu prozodic ce-şi va face loc, uşor-uşor, şi-n poezia douămiistă, pe care o dorim reaşezată pe treapta marii 
poezii clasice. Timpul nu este încă pierdut.
 În fine, e bine a te şti „frate cu oftatul”, dar neuitând că asceza se impune a fi a sinelui (cu precădere gândind la sublimul exerciţiu 
al creaţiei). Să nu uităm, propriile trăiri îşi au dulceaţa lor. Doar a lor. Cărăruia împlinirilor îşi relevă unicitatea. Subscriem voinţei 
(„lacrim clipa”),  dar agil şi abil la tot şi la toate!

Stelian Gomboş
Semnal editorial şi publicistic: „Pe Cărarea Raiului” – Convorbiri duhovniceşti 
cu Înaltpreasfinţitul Ioan al Munţilor. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Autor: 
Luminiţa Cornea, Editura „Sophia”, Bucureşti, 2014, 360 de pagini…

 Cartea aceasta, în ediţia a doua revăzută şi adăugită, care cu adevărat zideşte, a venit acum, 
când se împlinesc douăzeci de ani de existenţă a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, 
ca un dar duhovnicesc de Crăciun, din partea protagoniştilor ei, adică a Înalpreasfinţitului Părinte 
Ioan Selejan – Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei şi a doamnei Profesoară de limbă, grai şi cuget 
românesc Luminiţa Cornea – care a purtat un viu, folositor şi binecuvântat dialog duhovnicesc cu 
Arhiereul demn şi destoinic ori pilduitor Ioan al Munţilor – care  s-a născut la 16 noiembrie anul 
1951, în localitatea Pietrani, judeţul Bihor, fiind primul Episcop al Episcopiei Covasnei și Harghitei, 
înfiinţată în anul 1994... Studiile sale sunt următoarele: Liceul „Constantin Brâncuşi” din Oradea, 
promoția 1971; Facultatea de Instalații și Automatizări din Bucureşti, promoția anului 1976; Seminarul 
Teologic din Craiova, promoția 1986; Facultatea de Teologie Ortodoxã din Sibiu, promoția anului 

1990; Institutul Biblic din Ierusalim, perioada anilor 1991-1994; Cursurile de doctorat le-a urmat la Institutul Biblic din Ierusalim, 
domeniul Biblice, Egiptologie și Orientalistică. Iar din activitatea sa bogată şi deosebită spicuim următoarele: În anul 1980 și-a început 
viața monahală la Mănăstirea Lainici, județul Gorj; A fost hirotonit Diacon la aceeaşi mănăstire în 6 august anul 1990; A fost hirotonit 
Preot la Mănăstirea Tismana - Gorj în ziua de 15 august anul 1990; Între anii 1990-1994 a fost Starețul Mănăstirii Lainici - Gorj; În anul 
1994 a fost Arhimandrit și Superior al Așezămintelor Româneşti de la Ierusalim; În 9 iulie anul 1994 a fost ales Episcop al Covasnei și 
Harghitei; A fost hirotonit Episcop la Mănăstirea “Sf. Proor. Ilie Tesviteanul” din oraşul Toplița, județul Harghita în 20 iulie anul 1994; 
În 25 septembrie 1994 a fost instalat Episcop al Covasnei și Harghitei, la Miercurea Ciuc. În ziua de 12 septembrie anul 2007 a fost unul 
din cei trei candidați la scaunul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române. Pe 23 februarie anul 2008 sinodul mitropolitan ortodox de la 
Iaşi l-a desemnat drept candidat pentru funcția de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. 
 In urma şedinţei Sfântului Sinod al Bisericcii Ortodoxe Române din luna iunie anul 2009, Preasfinţitului Episcop Ioan al Covasnei 
şi Harghitei i-a fost acordat titlul de Arhiepiscop onorific, ca un gest de răsplată, preţuire şi profundă recunoştinţă pentru întreaga sa 
activitate, plină de trudă, jertfă şi sacrificiu, în cei şaisprezece ani de Arhipăstor duhovnicesc al ţinutului românesc din centrul ţării, al 
Covasnei şi Harghitei. Aceasta s-a petrecut după mari şi multe lupte. După decembrie anul 1989, pe fondul frământărilor existente în 
viaţa credincioşilor din judeţele Covasna şi Harghita, a fost reluată propunerea de înfiinţare a unei Episcopii pentru credincioşii români 
ortodocşi din judeţele Harghita şi Covasna. Asociaţiile locale, Liga cultural-creştină „Andrei Şaguna“ din Sfântu Gheorghe şi Fundaţia 
cultural-creştină „Miron Cristea“ din Miercurea Ciuc, întreprind numeroase demersuri pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe de aici, 
printre care amintim: audienţa la vrednicii de pomenire şi de pie memorie sau amintire Patriarhul Teoctist Arăpaşu şi la Mitropolitul 
Antonie Plămădeală al Ardealului (1991, 1992).
 În cadrul Zilelor „Nicolae Colan“ de la Sfântu Gheorghe, din 4-5 decembrie anul 1993, în prezenţa Mitropolitului Antonie 
Plămădeală, se discută problema înfiinţării unei Episcopii cu sediul la Sfântu Gheorghe (Arcus) sau Covasna. În şedinta Adunării 
Eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului din 9 ianuarie anul 1994 a fost propusă pe ordinea de zi, de către Mitropolitul Antonie, după discuţia 
preliminară cu Patriarhul Teoctist şi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înfiinţarea unei Episcopii pentru zona 
Harghita-Covasna. La data de 11 ianuarie anul 1994, Adunarea Naţională Bisericească a hotărât înfiinţarea acestei noi eparhii. Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în şedinţa din zilele de 22-23 martie anul 1994, la propunerea Adunărilor Eparhiale ale 
Arhiepiscopiei Sibiului şi Episcopiei Albei Iulia, organizarea şi delimitarea teritorială a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu reşedinţa în 

Miercurea Ciuc.
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 În prezenţa vrednicului şi distinsului Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului, în 31 mai anul 1994, la Catedrala Ortodoxă 
din Miercurea Ciuc s-a constituit Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, iar în 12 iulie anul 1994, Colegiul 
Electoral Bisericesc a procedat la alegerea întâistătătorului nou-înfiinţatei Episcopii a Covasnei şi Harghitei, cu sediul la Miercurea Ciuc, 
sufragană a Mitropoliei Ardealului, în persoana Arhimandritului Ioan Selejan - Superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi 
Iordan. La praznicul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, în 20 iulie anul 1994, la Mănăstirea „Sfântul Ilie“ din oraşul Topliţa, judeţul 
Harghita, s-a săvârşit hirotonia Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioan Selejan ca Episcop al Covasnei şi Harghitei, fiind întronizat la 
25 septembrie acelaşi an, la Miercurea Ciuc. Şi unde în cei 20 ani de arhipăstorire, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan Selejan 
a înmulţit, dezvoltat şi crescut numărul parohiilor de la 99 la 137 de unităţi, a hirotonit 83 de preoţi, s-au construit 26 de biserici, şase 
mănăstiri şi schituri, patru capele militare, 23 de case parohiale, au fost reparate 90 de biserici şi 60 de case parohiale, au fost restaurate 
şi repictate 40 de biserici. Iar Duminică, 23 august anul 2009, s-a mai scris o dată de aur în hronicul Ortodoxiei de pe aceste bătrâne 
şi vitregite meleaguri: cu prilejul împlinirii a 15 ani de existenţă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, întâistătătorul acesteia, Părintele 
Episcop Ioan Selejan, a fost înălţat în treapta arhierească, onorifică de Arhiepiscop, de către Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea – 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 Ataşată fiind Bisericii, Doamna Profesoară Luminiţa Cornea încearcă în acest volum să-şi lămurească anumite întrebări despre 
locul, rostul şi menirea omului pe acest pământ. Căutarea unor răspunsuri la multele şi variatele probleme care o preocupă şi o frământă 
au determinat-o să se îndrepte şi să se adreseze unui ales părinte duhovnisc, în persoana Arhiepisopului Ioan. Cu alte cuvinte, cartea de 
faţă este rezultatul acestor întrebări şi căutări şi totodată, o mărturie vie că intelectualul român, omul de cultură, doreşte să se apropie din 
ce în ce mai mult de Dumnzeu şi de Împărăţia Sa Cea Sfântă şi Veşnică. Aş mai adăuga că această lucrare recuperează şi recapitulează 
o mărturisire de credinţă a cărturarului, având în vedere mediul în care au trăit, au crescut şi s-au format generaţii întregi de intelectuali 
români înainte de anul 1990. Este şi cazul autoarei volumului de faţă, în care dialogul cu un adevărat părinte duhovnic “lasă în suflet 
multă pace şi lumină. Este lumina care ne călăuzeşte pe cărarea raiului, dacă i-am pătruns înţelesul. Cu cât vom pricepe mai bine 
semnificaţia, lumina va pune stăpânire pe sufletul nostrum, înfrumuseţându-l. Glasul ierarhului duhovnic reprezintă lumina care ne 
acoperă cu harul său. Sămânţa aruncată va răsări şi va supravieţui, dacă vom avea grijă să nu-I tăiem rădăcina – credinţa. Lumina străbate 
în întuneric. Vâzând-o, ne entuziasmăm, ne înflăcărăm, dar este necesar să luăm aminte asupra ei, să-I pătrundem înţelesul, semnificaţia. 
Cuvintele Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan – Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei – sunt cuvinte pline de 
încărcătură duhovnicească, pe înţelesul tuturor, dar cu profunde semnificaţii. Înaltpreasfinţia Sa este întruchiparea ierarhului adevărat, 
apropiat de popor, aflat mereu între enoriaşi. Are darul de a zidi pe fiecare om cu un cuvânt bun, conducându-l spre lumina cunoaşterii 
adevărului, deoarece nu este om care să meargă prin întuneric şi să nu dorească să-I apară în priviri lumina. Cum? Calea cea mai 
importantă este dialogul, convorbirea cu duhovnicul. O astfel de convorbire redăm în cartea de faţă, prin dialogul cu Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei, având în vedere subiecte şi teme de larg şi real interes, cum ar fi:”Să deschidem uşa 
sufletului nostru”, “Oamenii cinstitori de Dumnezeu şi de aproapele”, “Nevoia rugăciunii – adânc săpată în inima omului”, “Cuvinte 
despre cinstirea icoanelor”, “Cinstirea Sfintei Cruci”, “Despre Sfânta Liturghie”, “Cinstirea Maicii Domnului”, “Învăţături la diverse 
periscope evanghelice”, “Despre sfinţi”, “Tâlcuirea înţelesului unor pilde, legende, proverbe”… 
 “Am pornit în a scrie rândurile de faţă de la dialogurile susţinute de Î.P.S. Părinte Arhierpiscop Ioan cu reporteri ai mass-mediei 
româneşti. De fiecare dată, ascultând cuvintele de învăţătură ale Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioan, rostite cu diferite prilejuri 
şi ocazii, mi-au rămas în suflet explicaţii deosebite în legătură cu diverse periscope din Sfintele Evanghelii ori sfaturi sau îndemnuri 
referitoare la diverse situaţii de natură duhovnicească şi bisericească” – după cum afirmă autoarea, Doamna Profesoară Luminiţa Cornea, 
din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – care este profesoară de grai şi limbă românească, după cum îi plece Înaltpreasfinţitului 
Părinte Arhiepiscop Ioan să-I numească pe profesorii de limbă şi literatură română. Îndelungata şi de success carieră didactică şi-a 
încununat-o cu publicarea tezei de doctorat, cu titlul: “Locuţiuni verbale în romanul istoric sadovenian – o abordare gramaticală, stilistică 
şi poetică”. Preocupată fiind de cercetarea filolologică, şi cea istorică, de literatura română veche şi de texte religioase, Doamna Profesoară 
Luminiţa Cornea a editat şi a reeditat volume şi scrieri ale unor vrednici preoţi şi ierarhi. Mă gândesc, în mod special, la cartea preotului 
Ioan Graure “Cinstirea părinţilor” şi la reeditarea volumului “pentru neam şi pentru lege” al Episcopului Iustinian Teculescu. 
 În altă ordine de idei, Părintele Arhiepiscop Ioan al Munţilor este unul din ierarhii de vârf ai bisericii şi ai ţării, un model de slujitor 
valoros, modest, apropiat de popor, care nu şi-a lăsat mintea şi ambiţiile omeneşti călăuzite şi alimentate de aburii succesului efemer 
şi deşert, cuvântul fiindu-i întotdeauna în consonanţă cu fapta, adică da ce este da şi nu ce este nu. La rândul ei, Doamna Profesoară 
Luminiţa Cornea, doctor în filologie, născută şi crescută în climatul de adâncă evlavie al unei familii preoţeşti – tatăl însuşi fiind un 
foarte pasionat şi talentat condeier – stăpâneşte cu uşurinţă şi foloseşte cu abilitate terminologia religioasă şi chiar teologică,  înlesnind 
substanţial elaborarea cărţii.
Parcurgând cuprinsul acestei cărţi, sau Convorbirile dintre cei doi autori, ne apare în ochii minţii imaginea de la Stejarul Mamvri şi 
convorbirea pe care patriarhul Avraam a avut-o cu Dumnezeu, ascuns sub chipul celor Trei tineri.
 Cartea de faţă este extrem de atractivă prin ineditul ei, în sensul că fiecare idee scoate la lumină un lucru nou, sau altfel spus faţă de 
cum l-au spus alţii. O carte de convorbiri  emană direct din minte şi din inimă, intervievatul exprimând gânduri şi simţăminte în premieră. 
Între primele tematici abordate este cea a păcii, concret ilustrată de către Mântuitorul prin Fericirea a şaptea: „Fericiţi sunt făcătorii de 
pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”(Mt.V, 9).
 Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan afirmă că singura pace durabilă şi adevărată este pacea în Iisus Hristos, deoarece între oameni „au 
fost încheiate atâtea tratate de pace de-a lungul istoriei, dar s-a văzut în timp că nu au fost altceva decât false tratate de pace”(p. 19). 
Pacea mai poate fi realizată şi prin mijloace caritative, adică prin practicarea milei trupeşti şi sufleteşti, săvârşite cu fapta şi cu cuvântul, 
prin susţinerea materială şi morală a omului de lângă noi. Această idee este ilustrată prin pilda Samarineanului milostiv şi este atribuită 
calităţii de doctor a Sfântul Evanghelist Luca, desigur, omul cel mai în măsură să înţeleagă şi să simtă „cât de greu şi cât de grav este să 
fi rănit şi părăsit la o margine de drum”(p.22). De la învăţătorul de lege, care nu ştia cine este aproapele, învăţăm că atunci când nu ştim 
ceva, să ne îndreptăm către Mântuitorul, Cel ce are răspuns la toate întrebările. Î.P.S. Sa strămută cu abilitate, din mers, pe „aproapele” 
de lângă noi, în noi înşine, chiar în inima noastră,  după cuvântul Mântuitorului, care, după Înviere, nu li se adresează apostolilor cu 
cuvintele: „Rămân alături de voi, lângă voi”, ci le-a spus: „rămân cu voi şi în voi”.

 O altă tematică arzătoare dezbătută în cuprinsul cărţii este rugăciunea, care ar trebui să ne fie tovarăş de călătorie pe întreg 
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parcursul vieţii, deoarece rugăciunea este pavăză şi zid de apărare 
împotriva potrivnicilor, a primejdiilor şi a necazurilor.
 Pornind de la textul: „căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă”, Părintele 
Arhiepiscop Ioan Carpatinul îşi dovedeşte capacitatea de a selecta 
priorităţile care ar trebui să ne preocupe şi pe care ar trebui să 
le abordăm în viaţă, dând întâietate valorilor nemuritoare, fără a 
neglija însă grija faţă de trup, ci dimpotrivă realizând un paralelism 
perfect, armonios, echilibrat între grija faţă de trup şi cea faţă de 
suflet, cele două componente ale întregului uman, spunând: „un 
trup nehrănit este un trup bolnav, un suflet fără rugăciune este şi el 
slăbit” (p.37).
 Referitor la pomelnice, afirmă că prioritare sunt pomelnicele 
şi rugăciunile făcute pentru cei ce nu pot merge la biserică. 
Într-o atare situaţie ne asemănăm celor patru care l-au dus pe 
paraliticul din Capernaum cu targa în faţa lui Iisus Hristos. In 
acest caz pomelnicul ţine loc de targă, iar Iisus Hristos din Sfânta 
Împărtăşanie este acelaşi din Capernaum.
 În ceea ce priveşte prezenţa icoanelor în şcoli, spitale, 
penitenciare, primării sau în alte instituţii publice, Î.P.S. Părinte 
Ioan afirmă că România este ţara lui Dumnezeu, ţara icoanelor, în 
fiecare casă de român regăsindu-se o icoană „pe peretele dinspre 
răsărit, fiind împodobită cu maramă, cu ştergarul foarte frumos 
ţesut în război, gătită cu fir de busuioc” (p.49).
 Despre Sfânta Cruce afirmă că este „stindardul creştinilor. 
Părinţii noştri nu au pus nici un alt semn pe turla bisericii decât 
Sfânta Cruce”, ori se ştie că biserica este asimilată corăbiei lui 
Noe, prin care seminţia umană a fost trecută din viaţă, prin moartea 
potopului, la o nouă viaţă. Şi în creştinism biserica se compară 
cu corabia lui Noe şi este protejată de crucea suferinţelor lui Iisus 
Hristos.
 Spaţiul alocat acestui material nu ne permite să despicăm 
firul în patru, nici măcar să facem referiri cât de cât asupra fiecărui 
subiect, dar după parcurgerea întregului material, avem credinţa 
şi convingerea  că prezenta carte este gândită şi lucrată la un 
nivel foarte înalt, absolut profesionist, iar prin apariţia ei devine 
izvor şi document chiar pentru preoţii ce doresc să-şi lărgească 
orizontul profesional sau să-şi aprofundeze cunoştinţele în mai 
multe discipline teologice precum Dogmatica, Morala, Liturgica, 
Studiile biblice (Noul şi Vechiul Testament), I.B.U., I.B.O.R. 
ş.a., din fondul doctrinar al fiecărei materii   regăsindu-se citate 
elemente importante. Ori dacă pentru preoţi şi teologi este o carte 
de doctrină, pentru cititorul profan este o reconfortantă sursă de 
meditaţie şi recreare spirituală.
 Fără să exagerăm, socotim că deşi, de dimensiuni restrânse 
ca extensie sau volum, cartea este vastă prin varietatea conţinutului 
şi prin profunzimea ideilor cuprinse în răspunsurile date fiecărei 
întrebări.
 Întreaga cartea este ca o cale pavată cu nestemate de cea mai 
bună calitate, care ne poartă paşii spre împărăţia lui Dumnezeu. 
La fiecare răscruce, sau nou subiect adus în discuţie este aşezat 
câte un indicator pe care scrie „către împărăţia lui Dumnezeu”.
Toate drumurile sau tematicile, indiferent din ce direcţie vin, ne 
conduc spre poarta raiului, iar tâlcuirea dată fiecărui subiect este 
atât de lină şi de netedă încât paşii călătorului sau a cititorului care 
o parcurge, străbat cu mult spor acest drum cu final fericit.
 Cartea mai prilejuieşte un încântător popas de recreare şi de 
reflecţie asupra trecutului vieţii noastre, dar mai ales asupra a ceea 
ce avem de făcut în viitorul nu prea îndepărtat, când fiecăruia ne 
apare tot mai clar şi tot mai aproape tabloul propriului nostru apus 
de soare.
 Altfel spus,  cartea „Pe Cărarea Raiului”, deşi abordează 
tematici teologice fundamentale, deci greoaie – care de-a lungul 
istoriei au solicitat intens cele mai luminate minţi ale Bisericii 
(ierarhi, teologi, preoţi, precum sfinţii Nicolae, Atanasie, Spiridon 

ş.a.), ca să pomenim doar câteva nume de mare notorietate ale 
veacului al IV-lea, cu contribuţii hotărâtoare la finalizarea lucrărilor 
primului Sinod Ecumenic de la Niceea (325), trece cu notă maximă 
proba exigenţei pe care orice autor şi cartea sa o susţin în faţa  
cititorului. Unele tematici comentate în prezenta carte, precum 
cele referitoare la Sfintele icoane, Sfânta Cruce, Maica Domnului, 
cu o pondere covârşitoare în cultul şi doctrina bisericii noastre, au 
prilejuit  de-a lungul istoriei nenumărate controverse.
 Cartea nu este elaborată după documente stătute de 
arhivă, ci este un produs proaspăt, actual, conceput şi elaborat în 
direct, la minut am putea spune, din iniţiativa a doi foarte laborioşi 
ostenitori în grădina Domnului şi a Maicii Domnului. Este 
vorba despre Înalt Prea Sfinţitul Ioan, Arhiepiscopul Covasnei şi 
Harghitei şi despre prof. dr. Luminiţa Cornea din Sfântu Gheorghe. 
Rezultatul respectivului dialog sau Convorbiri, se citeşte cu mare 
interes şi se gustă cu multă plăcere, asemenea unui fruct delicios, 
proaspăt cules din livadă.
 În concluzie vom sublinia şi reţine că volumul de faţă 
reprezintă, între altele, (şi) o cronică grăitoare despre „starea 
Ortodoxiei şi Românităţii” din Arcul Intracarpatic, la cumpăna 
dintre aceste secole şi milenii creştine.o contribuţie la cunoaşterea 
istoriei celor două judeţe româneşti, căci autorii şi protagoniştii 
ei sunt cât se poate de obiectivi şi de echilibraţi în acţiunile, 
activităţile, judecăţile, atitudinile şi realizările lor, aşa cum îi 
stă bine oricărui creştin şi român, care emite opinii şi concluzii, 
întemeiate pe reconstituirea faptelor şi oferă explicaţii în măsură să 
aducă unele lămuriri necesare lumii, istoriei şi societăţii româneşti, 
contemporane.
 Aşadar, cartea de faţă este de o imperioasă actualitate care 
invită la multă luciditate, discernământ şi dreaptă socoteală. Este 
o lucrare foarte bogată, densă şi în acelaşi timp concisă, cu care ar 
trebui să se întâlnească atât intelectualii cât şi credincioşii ţării şi 
Bisericii noastre, în calitate de membrii ai Ei, pentru a înţelege cât 
mai bine urmările şi consecinţele înstrăinării şi izolării pentru acest 
popor, care astăzi, mai mult ca oricând, este chemat să-şi asume 
destinul istoric al strămoşilor săi!...    
 În încheiere vom susţine cu toată convingerea că prin 
publicarea acestor convorbiri duhovniceşti cu un cunoscut, 
recunoscut şi renumit ierarh şi slujitor al Bisericii noastre, 
strămoşeşti şi dreptmăritoare – Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop Ioan Selejan din Carpaţi – căruia îi dorim, cu acest 
prilej aniversar, să aibă parte, în continuare, de mult spor şi de 
multe împliniri duhovniceşti, autoarea ne-a făcut un scump cadou 
sufletului şi cugetului nostru, al cititorilor, pentru care îi mulţumim 
în mod deosebit, dorindu-i multă sănătate şi mult success, în 
continuare!..
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        Dimitri Rabounski                     
                                            O Aniversare: 

FLORENTIN SMARANDACHE
(cercetător ştiinţific, scriitor, profesor universitar)

De Dmitri Rabounski,
Traducere de Adriana Elena Răducan

 

 S-a nascut la 10 decembrie 1954, in Balcesti (Valcea).  Studii: A absolvit 
Scoala Generala in Balcesti (1961-1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972 in 
Craiova, continuand la Rm. Valcea, 1972-1974); diploma de invatator; stagiul 
militar cu termen redus la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Stiinte, 
sectia informatica, a Universitatii din Craiova (1975-1979) ca sef de promotie; 
obtine doctoratul in matematica (Teoria Numerelor) la Universitatea de Stat din 
Chisinau (1995-1997). 
 In Statele Unite urmeaza studii de perfectionare in matematica, informatica, 
si educatie la Arizona State University (Tempe) (1991), Pima Community 
College (Tucson) (1995), University of Phoenix (Tucson) (1996); obtine si un 
Masterat in Informatica; studii postdoctorale la New Mexico State University 
(Las Cruces) (1998), University of New Mexico (1998, 1999), National Science 
Foundation (Chautauqua Program, University of Texas, Austin) (1999), si 
Los Alamos National Laboratory (Educational Networking Support Program) 
(Gallup) (1999). 
 Cercetari post-doctorale la Okayama University of Science (Japonia) intre 
12 Decembrie 2013 - 12 Ianuarie 2014; la Guangdong University of Technology 
(Guangzhou, China), 19 Mai - 14 August 2012; la ENSIETA (Scoala Nationala               
Superioara de Ingineri), Brest, Franta, 15 Mai - 22 Iulie 2010; si doua luni, Iunie                     Florentin Smarandache în anul 2014 
 -Iulie 2009, la Air Force Research Laboratory in Rome, NY, SUA (sub egida                              la cercetări postdoctorale în Japonia
State University of New York Institute of Technology).
 Activitate: A participat ca elev si student la olimpiade scolare de matematica obtinand premii si mentiuni locale si nationale (1967-
1974) si a condus cercuri de matematica in liceu si la universitate; a participat la Olimpiada studenteasca Traian Lalescu, Cluj-Napoca 
(1977); a participat la diverse sesiuni stiintifice pentru studenti in Craiova si Iasi (1978-1979); a pregatit si selectionat echipa elevilor 
marocani (Rabat) pentru Olimpiada Internationala de Matematica din Paris (1983). 
 Profesii: In perioada 1982-1984 este profesor cooperant in Maroc, predand matematicile in limba franceza (Lycée Sidi El Hassan 
Lyoussi din Sefrou). Revine in tara, continuand activitatea didactica; profesor la Liceul Nicolae Balcescu din Craiova (1984-1985). In 
anul 1986 nu poate obtine viza de iesire din tara pentru a participa la Congresul International al Matematicienilor de la Universitatea din 
Berkeley (California) si face greva foamei; publica o scrisoare de protest in Notices of the American Mathematical Society (Providence, 
RI) in care solicita libertatea de circulatie a oamenilor de stiinta; se intereseaza de soarta sa Dr. Olof G. Tandberg, secretar la Academia 
de Stiinte din Stockholm, care ii telefoneaza din Bucuresti. In perioada anilor 1986-1988 Inspectoratul Scolar Judetean Dolj nu-i mai 
acorda post, din motive politice, fiind obligat sa supravietuiasca din meditatii. In toamna anului 1988 obtine cu greutate un pasaport de 
turist pentru Bulgaria. De aici trece in Turcia, unde cere azil politic. Este detinut in lagarele de refugiati politici din Istambul si Ankara 
(1988-1990). 
 Emigreaza in Statele Unite ale Americii in 1990, unde lucreaza ca inginer de software la corporatia Honeywell din Phoenix 
(Arizona), specializata in calculatoare (1990-1995); profesor adjunct de matematica la Pima Community College din Tucson (1995-
1997); din 1997 este asistent universitar de matematica la University of New Mexico (Gallup), in 2003 devine conferentiar universitar, 
iar in 2008 profesor universitar. 
 Intre 2007-2009 este Şef de Departament.
 În matematica a introdus gradul de negare al unei axiome ori teoreme (vezi geometriile smarandache care pot fi partial euclidiene si 
partian neeuclidiene, 1969, http://fs.gallup.unm.edu/geometries.htm ), multi-structurile (vezi n-structurile smarandache unde o structura 
mai slaba contine insule de structuri mai puternice), si multi-spatiile (combinatii de spatii heterogene) [ http://fs.gallup.unm.edu/algebra.
htm ].
 Lucrarile sale in teoria Numerelor s-au bucurat de o anumita popularitate internationala, deoarece matematicieni romani cat si 
straini (din SUA, Canada, Japonia, Brazilia, Franta, China, Banglades, Italia, Bulgaria, Spania, Suedia, Australia, Rusia, Cehia, Olanda, 
Chile, India, Ungaria) au scris 29 carti si citeva sute de articole, note, si probleme propuse despre aceste notiuni. In 1997 la Universitatea 
din Craiova s-a organizat Prima Conferinta Internationala asupra Notiunilor de tip Smarandache in Teoria Numerelor, cu participarea 
unor cercetatori din tara dar si din Suedia, Franta, Rusia, si Spania.
 Publicatii: Din 1970 a inceput colaborarea la revista scolii, Nazuinte, apoi la alte periodice romanesti si straine (vreo 50 stiintifice si 
peste 100 literare). Si-a tradus o parte din lucrari in franceza si engleza, altele i-au fost traduse in spaniola, portugheza, italiana, esperanto, 
rusa, sarba,  japoneza, si araba. Colaborari cu poeme si piese de teatru la 42 de antologii romanesti, franceze, italiene, americane, indiene, 

si coreene.
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 Prolific autor, coautor, editor, si co-editor a 180 de carti publicate de circa patruzeci de edituri (printre care edituri 
universitare si tehnice, edituri profesionale stiintifice si artistice, precum Springer Verlag, Pima College Press, Moorhead State 

University, Universitatea din Chisinau, ZayuPress, Haiku, etc.) din zece tari si in mai multe limbi, si peste 200 de articole si note (unele 
se pot incarca din site-urile de la LANL / Cornell University http://arXiv.org/find si CERN) in matematica (teoria numerelor, geometrie 
neeuclidiana, logica), fizica, filozofie, literatura (poeme, nuvele, povestiri, un roman, piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), rebus 
(careuri, enigmistica) si arta (experimente in desene, picturi, colaje, fotografii, arta pe computer) in romana, franceza si engleza, dintre 
care: Formule pentru spirit (debut editorial, 1981, sub pseudonimul Ovidiu Florentin); Le sens du non-sens, Problemes avec et sans ... 
problemes!, Fes, Maroc (1983); Antichambres/Antipoésies/Bizarreries, Caen, Franta (1989); NonPoems (poeme de avangarda), Phoenix 
(1990); Only Problems, Not Solutions!, Chicago (1991); LE PARADOXISME:  un Nouveau Mouvement Littéraire, Bergerac, Franta 
(1992); Dark Snow, Phoenix (1992); NonRoman, Craiova (1993); MetaIstorie (trilogie teatrala), Bucuresti (1993), pe care-a tradus-o in 
engleza sub titlul “A Trilogy in pARadOXisM: avant-garde political dramas” (ZayuPress 2004); Intamplari cu Pacala (piese de teatru 
pentru copii), Fugit.../ jurnal de lagar, Bucuresti (1994); Collected Papers, Vol. I, II, III, Bucuresti, Chisinau, Oradea (1996, 1997, 2000); 
Scrieri Defecte (proza scurta), Craiova (1997); Distihuri Paradoxiste, Afinitati (traduceri), Norresundby, Danemarca (1998); Intreaba-ma, 
sa te-ntreb! (interviuri), Targoviste (1999); Outer-Art (album de arta), Cantece de Mahala, In seven languages (poeme), Oradea, 2000; A 
Unifying Field In Logics. / Neutrosophy. Neutrosophic Probability, Neutrosophic Set, and Neutrosophic Logic, Rehoboth, SUA (2000). 
A editat, printre altele: Second International Anthology on Paradoxism (cuprinzand 100 scriitori de pe glob), si Third International 
Anthology on Paradoxism (distihuri paradoxiste de la 40 poeti de pe glob), Oradea (2000). 
 A propus extinderea probabilitatilor clasice si imprecise la ‘probabilitate neutrosofica’, ca un vector tridimensional ale carui 
componente sunt submultimi ale intervalului ne-standard ]-0, 1+[.
 Din anul 2002, impreuna cu Dr. Jean Dezert de la Office National de Recherches Aeronautiques din Paris se ocupa de fuziunea 
informatiei, extinzand Teoria Dempster-Shafer la o noua teorie de fuzionare a informatiei plauzibile si paradoxiste (numita Teoria Dezert-
Smarandache: 
 [ http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.htm ]).
 In 2004 creaza un algoritm de Unificare a Teoriilor si regulilor de Fuziune.
 In fizica a introdus paradoxuri cuantice si notiunea de ‘nematerie’, formata din combinatii de materie si antimaterie, ca o a treia 
forma posibila de materie - prezentata la Caltech (Conferinta Anuala din cadrul Societatii Americane de Fizica, 2010) si la Institutul de 
Fizica Atomica (Magurele, 2011).
 Pe baza unui manuscris din 1972, cand era elev la Rm. Valcea, publicat in 1982, a emis ipoteza ca ‘nu exista o bariera a vitezei in 
univers si se pot construi orice viteze’
  ( http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html ). Aceasta ipoteza a fost confirmata partial pe 22 
septembrie 2011 la CERN cand s-a demonstrat experimental ca neutrinii muoni circula cu o viteza mai mare decat viteza luminii.
 Datorita ipotezei sale a propus o Teorie Absoluta a Relativitatii - care sa nu produca dilatare a timpului sau contractare a spatiului, 
ori alte paradoxuri relativistice care sunt mai degraba fictiune decat realitate. Apoi si-a extins cercetarea la o diversificare a Parametrizarii 
Teoriei Speciale a Relativitatii (1982): http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf si a generalizat Factorul de Contractare Lorentz la 
Factorul-Oblic de Contractare pentru lungimile care se deplaseaza oblic fata de directia de miscare, apoi a gasit Equatiile de Deformare 
a Unghiurilor (1983): http://fs,gallup.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf . Autorul a considerat ca viteza luminii in vacuum este 
variabila, depinzand de viteza sistemului de referinta; spatiul si timpul sunt marimi separate; de asemenea deplasarea spre rosu si albastru 
nu se datorasc in totalitate Efectului Doppler, ci si Indexului de Refractie si Gradientului Mediului (care sunt determinate de compozitia 
mediului: adica de elementele sale fizice, campurile sale , densitatea, heterogenitatea, proprietatile mediului, etc.); si spatiul nu este 
curbat iar lumina langa corpuri cosmice se indoaie nu doar din cauza gravitatii precum se mentioneaza in Teoria Generala a Relativitatii, 
ci din cauza capacitatii lenticulare a mediului.
 Pentru a face distinctie intre “ceas” si “timp” autorul a propus un prim experiment cu diferite tipuri de ceasuri GPS (privind 
materialul si constructia lor) pentru a demonstra ca factorii de dilatarea si contractare rezultati sunt diferiti fata de cei obtinuti cu ceasurile 
atomice de cesium; si un al doilea experiment cu medii de compozitii diferite pentru a demonstra ca se obtin grade diferite de deplasari 
spre rosu/albastru si grade diferite ale capacitatii de lenticulare a mediului.
 In filozofie a introdus conceptul de ‘neutrosofie’, ca o generalizare a dialecticii lui Hegel, care sta la baza cercetarilor sale in 
matematica si economie, precum ‘logica neutrosofica’, ‘multime neutrosofica’, ‘probabilitate neutrosofica’, ‘statistica neutrosofica’. 
 A generalizat logicile fuzzy, intuitiva, paraconsistenta, multi-valenta si logica dialetheista la ‘logica neutrosofica’ (in Dictionary 
of Computing de Denis Howe); in mod similar a generalizat multimea fuzzy la ‘multime neutrosofica’: [ http://fs.gallup.unm.edu/
neutrosophy.htm ] 
 In literatura si arta a fondat in 1980 curentul de avangarda numit paradoxism, ca un protest impotriva totalitarismului, care are 
multi adepti in lume. Consta in folosirea excesiva in creatii a contradictiilor, antitezelor, antinomiilor, oximoronilor, paradoxurilor. A 
introdus ‘distihul paradoxist’, ‘distihul tautologic’, ‘distihul dual’. Experimente literare a realizat si in drama sa Patria de Animale, unde 
nu exista nici un dialog, iar in O lume Intoarsa pe Dos scenele sunt permutate dand nastere la un miliard de miliarde de piese de teatru 
distincte! Piesele lui s-au jucat in Romania (Teatrul I.D.Sarbu din Petrosani, Teatrul Thespis din Timisoara), Germania (la Karlsruhe), si 
Maroc (la Casablanca, unde Patria de Animale a obtinut Premiul Special al Juriului International):
 [ http://fs.gallup.unm.edu/a/Paradoxism.htm ].
 In 1993 a efectuat un turneu in Brazilia (Universitatea din Blumenau, etc.).
 La bibliotecile de la Arizona State University (Tempe) si University of Texas (Austin) sunt depozitate manuscrise, reviste, carti, 
fotografii, casete, videocasete, privind activitatea creativa a sa, in doua colectii speciale, numite The Florentin Smarandache Papers.
 Invitat sa conferentieze la U. Berkeley (2003),  NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO Advance Study Institute-
Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Rusia (2005), Bloomsburg 

University-USA (1995), University Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonezia-Malang si University Kristen Satya 
Wacana Salatiga-Indonezia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom)-Egipt (2007), Air Force Institute of Technology 

Wright-Patterson AFB in Dayton [Ohio, USA] (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanica (2009), Air 
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Force Research Lab si Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franta) - 2010, 
Academia Romana - Institutul de Mecanica Solidelor si Comisia de Acustica (Bucuresti - 2011), etc. 
 A prezentat lucrari la multe Conferinte Internationale de Fuziune a Informatiei ori a Senzorilor {Australia - 2003, Suedia - 2004, 
SUA (Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011), Spania - 2005, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania - 2008, 
Scotia - 2010, Singapore - 2012 , Turcia - 2013}.
 A prezentat lucrari si la Conferintele Internationale IEEE GrComp {Georgia State University at Atlanta - 2006, Kaohsiung 
National University in Taiwan - 2011,}International Conference on Advanced Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture 
and Technology, Japonia) - 2012.
 A luat Premiul “Traian Vuia” al Academiei Romane pentru Stiinte Tehnice (Bucuresti, 2011), Premiul Statelor New Mexico & 
Arizona in 2012, si Premiul Statului New Mexico in 2011 la categoria Stiinta & Matematica (Albuquerque), apoi Doctor Honoris Causa 
de la Academia DacoRomana din Bucuresti - 2011, Doctor Honoris Causa de la Universitatea Jiaotong din Beijing - China (BJTU) - 
2011, Medalia de Aur pentru Stiinta de la Academia Telesio-Galilei din Anglia (pentru Ipoteza Smarandache din fizica, si pentru Logica 
Neutrosofica) acordata la Universitatea Pecs din Ungaria in 2010, si Outstanding Professional Service and Scholarship de la Universitatea 
New Mexico - Gallup (2009, 2005, 2001).
 A colaborat cu articole la multe reviste internationale, precum: Multiple-Valued Logic - An International Journal (acum numita 
Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, 
International Journal of Tomography & Statistics, Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics 
and Statistics (Redactor Sef), Gaceta Matematica (Spain), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied 
Sciences, Progress in Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet 
(Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal 
of Advances in Information Fusion (JAIF), Zentralblatt Für Mathematik (Germany; referent), Nieuw Archief voor Wiskunde (Holland), 
Advances and Applications in Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University - USA), Bulletin 
of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and 
Technology, The Icfai University Journal of Physics, Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germany), Advances in Fuzzy 
Sets and Systems, Notices of the American Mathematical Society, etc. si la diverse Proceedings-uri de la conferinte internationale.
 AFILIERI:  membru al Societatii de Stiinte Matematice din Romania (1980-); Mathematical Association of America (1983-1990); 
American Mathematical Society (1992-); Academia Oamenilor de Stiinta Romani (1993-); ARA (1999-); Poetry Society of America; 
Uniunea Scriitorilor Romani; International Poets Academy (India); La Société Les Amis de la Poésie (Franta); Association “La Licorne” 
(Franta); Académie Francophone (Franta); Societatea Romana de Haiku; Academy of American Poets; Modern Languages Association 
(SUA); Centre d’Études et de Recherches Poétiques Aquitaines (Franta); International Writers and Artist Association (USA); World Union 
of Free Romanians (Anglia); Free Romanian Writer Association (Franta); World Academy of Arts and Culture (SUA); Liga Culturala 
Oltenia; East and West Literary Foundation (SUA); World Poetry Society (India); World Poetry Research Institute (Corea); Societatea 
Mihai Eminescu (Australia); referent la Zentralblatt für Mathematik (Germania) (1985-). Premii: A obtinut 16 premii literare, dintre 
care: Premiul special la proza, Concursul National Marin Preda, Alexandria (1982); International Eminent Poet, Madras, India (1991); 
Diplôme d’Honneur en poésie fantaisiste, L’Académie des Lettres et des Arts du Périgord, Franta (1992);  La Médaille d’Argent pour 
l’ensemble de son oeuvre, Bergerac, Franta  (1992); Grand Prix, 4~ Edizione del Premio Internazionale di Poesia e di Narrativa Goccia 
di Luna, Bastremoli, Italia (1993); Premiul de Excelenta al Revistei Haiku, Bucuresti (1997); Best Poet Award of Rio Grande Press, 
Amarillo, Texas, USA (1998); Premiul revistei “Lumina” pentru eseu si contributii personale, Novi Sad, Iugoslavia (1998); Diploma 
de Onoare a Societatii Anton Pann, Rm. Valcea (2000); Premiul Podul lui Traian, la Festivalul International  Drumuri de spice, Uzdin, 
Iugoslavia (2000). 
 A fost nominalizat pentru Premiul Nobel in Literatura pentru anul 2011 pentru cele 75 de cărţi literare publicate.
 A vizitat 44 de tari despre care a scris in memoriile sale (vezi Galeria Foto: http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html ).

Conferinte internaţionale:
   Prima Conferinta Internationala asupra Notiunilor Smarandache in Teoria Numerelor, 21-24 August 1997, organizata de Dr. C. 
Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, Universitatea din Craiova, Romania.
   Conferinta Internationala asupra Geometriilor Smarandache, 3-5 Mai 2003, organizata de Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, 
Gold Coast Campus, Queensland, Australia.  
   Conferinta Internationala asupra Structurilor Algebrice Smarandache, 17-19 Decembrie 2004, organizata de Prof. M. Mary John, Sef 
de Departament, Loyola College,  Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.

BIBLIOGRAFIE: 
Sute de articole, carti, si recenzii s-au scris despre activitatea sa internationala.
Cartile pot fi incarcate din: 

Biblioteca Digitala de Stiinte:
http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm

si din Biblioteca Digitala de Literatura:
http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm .

14
Sfera Eonică



N.N Negulescu             
Filigrama „Dor de Bucovina”

 
            Prin ediţia publicată în 2012 - „Dor de Bucovina”, Editura Prim, Iaşi, eroul narator, Marian 
Malciu, continuă să-şi personalizeze experienţa printr-o abordare temerară a practicii textuale, aflată 
la frontiera dintre normele reportericeşti şi stilistica românească. Perseverenţa reconstituirii tematice, 
seriale, pluridimensionale, exhaustiv ordonată pe reţele cronologice, din câmpurile succesive de 
imagini, vivante, trasează cu dezinvoltură noi direcţii tehnice în ţesătura suverană a autorului, menite 
să confirme o depăşire a formelor epuizate ale naraţiunii convenţionale.
            Conţinutul lucrării nu este copleşit de excesul voluptoasei depozitări de împrumut psihologico/
infantile - ca în atâtea nefericite cazuri -, ci demonstrează cum poate fi stăpânită şi folosită cheia 
puterii relevante de caracterizare pe întinderea relatării obiective. Permanent dinamizată de elanul 
scriitorului, materia narativă se amplifică, generând fuziuni unitive de cunoaştere a conştiinţelor 
umane în circumstanţe genuine. La nivelul ansamblurilor structurale, trăiri auctoriale, fenomene şi 
evenimente, sunt distribuite în admirabile, captivante configuraţii.
            Geneza artistică este impulsionată de un ferment nostalgic, rămas în mentalul creatorului din 
vremea primei treceri prin ţinutul bucovinean cu bogate confluenţe istorice. Abia de aici, vasta regiune 
jurnalieră a operei se pune în mişcare. Dar, fiind operă a limbajului, textul pus în mişcare provoacă 

sensuri, iar sensurile textului trec mai întâi printr-un filtru selectiv şi nu se consacră exclusiv mecanismului reproducerii reprezentative, 
a entităţii antecedente numită Lume ci, urmează dominanta expresivă a entităţii antecedente numită Eu.
            Itinerarul epic se deschide cu un preludiu retrospectiv, extras din arborescenţa temporară: „Am traversat o parte din ţinuturile 
Bucovinei, aflându-mă într-un vagon special, în urmă cu aproape cincizeci de ani. Imi amintesc că am trecut prin Vatra Dornei . Ce 
puteam vedea din mersul trenului? Toate imaginile s-au perindat cu viteză şi nu am avut timp suficient pentru a le memora aşa cum aş fi 
dorit. Până la Ungheni, unde am schimbat trenul, trecând pe o cale ferată cu ecartament diferit de cel din România, pentru a-mi continua 
călătoria ce avea să se încheie undeva în stepa Calmucă, aproape de munţii Ural, am dus dorul acestor locuri” ( Cap. I, „Din amintiri spre 
realitate). Astfel este prefigurată linia seducătoare a suitei de texte, ce vor urma să ramifice discursul realist, din care se va ivi un univers 
inepuizabil.
            Despre inima primitoare a Bucovinei, Marian Malciu vorbeşte solemn. Frazele se impregnează cu o savoare durabilă, dar, uneori, 
intensitatea lor este domolită de un viguros temperament liric. Însă, ritmul viril al scrierii, ocupă un centru privilegiat odată cu spontana 
captare a tumultului de viaţă în care prozatorul nu neglijează nici un detaliu menit să dea relief tablourilor închinate omenirii adevărate. 
El se află pretutindeni pentru a descifra taina comuniunii. Întru această animaţie invocată se produce şi atomizarea cuvântului, vrednic să 
degajeze un pronunţat contur melodic. În continuarea actelor anticipative întâlnim discrete ilustrări monografice, portretizări, interogări 
adânci, aderări frecvente la explorarea genealogiei sentimentelor. Personajele festive sunt înzestrate scenic cu un rafinat fast ceremonial, 
de un hieratism bizantin, sporind, aşadar, valoarea iconografiei estetice.
            Am înfăţişat şi comentat în sinteza de până acum doar aspectele majore ale artei narative a prozatorului Marian Malciu, 
caracterizând-o sub raportul cadrului, al construcţiei şi tehnicii, al modalităţii de expresivitate. Voi reveni cu analize cuprinzătoare despre 
creaţiile sale într-o exegeză viitoare.
            Prin filigrama „Dor de Bucovina”, autorul îşi dovedeşte din plin talentul nativ, dar şi vocaţia pentru o angajare responsabilă pe 
dimensiunile genului epic.
 
 Dan Lupescu 

                                                   NEAGOE BASARAB
Anteu al panromânismului şi ortodoxiei

la 1512

 Contemporan cu Erasmus de Rotterdam (n. 1466, 67 sau 69 - d. 1536), Nicollo 
Machiavelli (1469-1527), Ludovico Ariosto (1474-1533), Michelangelo Buonarotti 
(1475-1564), Thomas Morus (1478-1535), Rafael (1483-1520)  şi Martin Luther (1483-
1546) – embleme ale unui ev postbizantin, perfecţionist, dar deseori luciferic, sângeros, 
plin de o teribilă cruzime -, uriaşul Voievod-Filosof Neagoe Basarab reprezintă, cu 
strălucire europeană şi vocaţie irefragabilă, de o jumătate de mileniu, Lamura spiritului 
românesc tinzând spre Absolut.

Format la Bistriţa – sanctuar european

 Viaţa şi opera sa, de o importanţă covârşitoare, sunt după chipul şi asemănarea PreaBunului Dumnezeu. 
Chip şi asemănare întru Duhul Sfânt, care-şi găsise potir de aur şi biserică umblătoare, vie, în efemerul trup de humă al Domnitorului 
român.
 Dăruit cu tainice haruri, Neagoe Basarab este întruchiparea cârmuitorului tăcut, înţelept şi smerit, totdeauna inspirat şi sigur pe el, 
ales de Dumnezeu, într-o epocă anume, drept purtător al chivotului tradiţiilor arhaice autohtone. 
 În casa boierului Pârvu Craiovescu – tatăl său adoptiv, deoarece în realitate era fiul lui Ţepeluş -, viitorul principe şi voievod este 
iniţiat, după moda vremii, în cele şapte arte liberale şi învaţă la perfecţiune limbile latină, greacă şi slavonă. 
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Mănăstirii Bistriţa, din judeţul Vâlcea, dar şi din ucenicia nemijlocită pe lângă Macarie tipograful, pe lângă mitropolitul Nifon, care îl 
considera fiul sufletului său, ca şi pe lângă succesorul acestuia, Maxim (Gheorghe Brancovici), refugiat din Serbia în Ţara Românească, 
pentru a nu fi ucis de turci.
 Focar de cultură şi far călăuzitor al spiritului ortodox în această parte de lume, Mănăstirea Bistriţa rivaliza în prestigiu şi importanţă 
cu surata ei din Moldova, Mănăstirea Neamţ, devenind primul mare loc de pelerinaj după căderea Constantinopolului. Bistriţa vâlceană 
preluase instantaneu rolul de stea polară a Ortodoxiei, a Bizanţului după Bizanţ. 
 Acad. Răzvan Theodorescu precizează: ,,Craioveştii sunt cei care (…) fac din Bistriţa un sanctuar paneuropean. Bistriţa este la 
1500 (…) locul spre care vine toată (s. n.) creştinătatea care intra sub Islam. La acel sfânt de epocă iconoclastă, la Grigorie Decapolitul 
sunt imense pelerinaje. Bistriţa şi Oltenia devin locuri în care se recuperează ceva din ortodoxia numai părelnic învinsă’’. (citat din 
Disertaţia rostită de acad. Răzvan Theodorescu în Sala Albastră a Universităţii din Craiova, cu ocazia solemnităţii de acordare a înaltului 
titlu de Doctor Honoris Causa, publicată în Revista Lamura, martie 2003, sub titlul Spiritul Olteniei)
  „Ca urmare a neobositei munci cărturăreşti desfăşurate la Bistriţa – reliefează acad. Ştefan Ştefănescu -, s-au scris aici frumoase 
manuscrise, s-au realizat lucrări de caligrafie de o înaltă măiestrie artistică, s-a format o şcoală de iscusiţi caligrafi. În atmosfera vieţii 
cărturăreşti de la Bistriţa a crescut şi şi-a format cultura Neagoe Basarab, cel mai învăţat domn român până la Dimitrie Cantemir”.
 În studiul Istoria bisericii oltene, publicat în monumentalul volum Oltenia, cu prilejul Săptămânii Olteniei, organizată la Craiova 
în octombrie 1943, în plin război mondial -, T. G. Bulat evidenţia: „Frumuseţea de stil şi înalta învăţătură din cartea sa îndreptată către 
Theodosie, fătul său, se datoresc, fără îndoială, acestei atmosfere de înălţare spirituală bistriţeană”. 
 De reţinut că T. G. Bulat se documentase cu acribie, întrucât teza sa de doctorat avea ca titlu Personalitatea religioasă a voievodului 
Neagoe Basarab al IV-lea, publicată la Craiova (fără an).

,,Ferice vremi de sfinţenie, cărturărie şi ctitorie !’’

 Îndrăznim să avansăm ipoteza că, alături de Macarie, căruia îi fu ucenic sârguincios şi devotat, atât la Bistriţa, cât şi la Dealu, 
viitorul domn Neagoe Basarab  îndeplineşte atribuţiile de editor (în limbajul de acum) al celor dintâi cărţi tipărite în Ţara Românească: 
Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi  (1512).
 Ţara Românească realiza, astfel, în domeniul nobil al tipăririi de cărţi, o premieră absolută în ortodoxia sud-est şi est-europeană, 
dacă avem în vedere că în Serbia acest fapt urma să se petreacă abia în 1552 (Evanghelia, tipărită la Belgrad), iar în Rusia după aproape 
şase decenii, în 1564 (Apostolul, imprimat la Moscova).
 În Scrisoarea adresată Sfântului Sinod al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei în 2008 – exact la împlinirea primei jumătăţi de 
mileniu de la tipărirea Liturghierului în limba slavonă -, în care argumenta, într-un stil calm-riguros, cu smerită evlavie, în cel mai 
expresiv şi luminat de Dumnezeu studiu scris vreodată despre Neagoe Basarab, scrisoare prin care cerea împlinirea obligaţiei morale şi 
creştineşti de a-l canoniza pe ctitorul Bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş -, Înalt Prea Sfinţia Sa Calinic menţiona: „Neagoe Basarab, din 
tinereţile sale, înainte de a ajunge domn al Ţării Româneşti, a crescut în grija învăţatului Macarie de la Bistriţa, a învăţat limbi străine, a 
înjugat la osteneala cărturărească şi duhovnicească a tipăririi celor trei cărţi de bază în rânduiala slujbelor bisericeşti şi a crescut o dată 
cu zidirea Mănăstirii Dealu ! Ferice vremi de sfinţenie, cărturărie şi ctitorie !”.
 Neagoe Basarab rămâne, totodată, peste timp, un om cu o pregătire militară demnă de orice principe al epocii, un strateg, dar şi un 
diplomat desăvârşit, care înţelegea curgerea vremurilor şi privea curţile monarhice ale Europei de la înălţimea spiritului său enciclopedic. 
Tocmai de aceea Radu cel Mare are temeritatea de a-i încredinţa, la vârsta fragedă a marilor elanuri, misiunea de ministru de externe şi 
îl trimite, în fruntea unor delegaţii cu drepturi depline, să negocieze în numele Ţării Româneşti prin marile capitale.
 Dar iată cum sintetizează acest aspect Î. P. S. Calinic: „Răspundea (n. n. Neagoe) în Cancelaria domnitorului de legăturile cu lumea 
externă, deşi era (n. n. doar) cu ceva trecut de 20 de ani, având pregătirea culturală şi duhovnicească necesară însuşită în marea şcoală a 
timpului, Mănăstirea Bistriţa – Vâlcea, ştiind graiurile ţărilor vecine, conducând soliile prin ţările din Occident şi Orient, şi cunoscând pe 
marii gânditori de atunci şi scrierile lor”.
 Sintetizând mozaicul de informaţii desprinse din volumul II/3, pp.307-309, din Documente privitoare la istoria românilor din 
celebra serie a lui Eudoxiu Hurmuzaki, acad. Ştefan Ştefănescu „traduce” în limbajul contemporan nouă: „Manifestând o mare capacitate 
de înţelegere a problemelor politice internaţionale, dându-şi seama de importanţa factorului diplomatic în realizarea obiectivelor politice, 
Neagoe Basarab şi-a creat, din elemente locale sau străine, un aparat diplomatic bine instruit, la nivelul diplomaţiei europene a vremii, a 
desfăşurat o vastă activitate diplomatică - cu scopul de a asigura ţării liniştea necesară prosperităţii ei, de a face din Ţara Românească un 
important factor politic în viaţa internaţională. El se arăta de acord să participe şi a militat chiar pentru crearea unei largi coaliţii a statelor 
creştine împotriva turcilor, cu condiţia, însă, ca în cazul victoriei, în eventualitatea modificării hărţii politice europene, să se ţină seama 
de contribuţia Ţării Româneşti”.
 Cine priveşte cu atenţie harta Europei de Sud-Est din acele vremuri este aproape imposibil să nu observe că spaţiul carpato-
danubian netransformat în paşalâc turcesc – Ţara Românească şi Moldova –, avansat mult spre Tracia, spre viscerele Imperiului Otoman, 
pare un bolovan imens, un teribil drob de sare, în fragil echilibru, care ar fi putut oricând să se rostogolească peste vintrele şi boaşele 
marii puteri din Sudul Dunării, ce metamorfozase în paşalâcuri nu doar toate ţările din Peninsula Balcanică, dar şi frumoasele capitale 
imperiale Budapesta şi Viena.

Pisc al cârmuitorilor Europei din 1512-1521

 Continuând reformele începute de Radu cel Mare şi, în fapt, direcţia politică impusă anterior de boierii Craioveşti, Neagoe Basarab 
a promovat, din calcul diplomatic, supunerea aparentă faţă de turci, a amplificat relaţiile negustoreşti cu Sibiul şi Braşovul, oraşe-cetăţi 
din Transilvania, a apărat negustorimea locală faţă de presiunile tot mai mari ale concurenţei străine, a pus ordine în domeniul     legislativ, 
prin aplicarea aceluiaşi mod de judecată în întreaga Ţară Românească şi acordarea unei ponderi tot mai mari dreptului scris.  
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Ca un demn urmaş al lui Mircea cel Bătrân, singurul voievod creştin care l-a zdrobit pe Baiazid I, a acordat atenţie maximă organizării 
unei oştiri puternice, realitate confirmată de actele de cancelarie din vremea lui Neagoe Basarab, în deplină concordanţă cu principiile 
înscrise în testamentul său monastic şi moral: Învăţăturile... către fiul Theodosie.
 ,,Domnia de zece ani a lui Neagoe Basarab – scrie Al. Piru – a continuat politica de centralizare a statului feudal din vremea lui 
Radu cel Mare. Autoritar cu boierii din facţiunile adverse Craioveştilor (…), Neagoe scrie sibienilor pe un ton trufaş: ,,O să vedeţi că sunt 
domnitor destoinic şi are ţara aceasta domnitor’’, iar braşovenilor chiar ameninţător: ,,Voi face Ţara Bârsei aşa, că nu i se va cunoaşte 
nici locul’’. Trăgea în ţeapă ca şi Vlad Ţepeş şi tatăl său, Ţepeluş, pe negustorii necinstiţi, spânzura pe hoţi, ceea ce nu l-a împiedicat, ca 
şi pe Ştefan cel Mare (prezentat de Ureche ca vărsător impulsiv de sânge, dar şi sfânt), să fie un domnitor religios, cel mai mare ctitor al 
perioadei feudale’’. (Istoria literaturii române de la origini până la 1830, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 34) 
 A luat toate aceste măsuri, pe plan intern, dar şi în politica externă, după ce „scanase”, din toate punctele de vedere, mersul 
lucrurilor în Imperiul Otoman, în toate ţările învecinate – Polonia, Ungaria şi cele din sudul Dunării -, în est până la Moscova şi în vest, 
până dincolo de Veneţia, Sfântul Scaun şi Viena.
 Conştient că vocaţia europeană a neamului său este moştenită direct din substratul daco-roman şi din Bizanţ, Neagoe Basarab a 
înţeles, ca nimeni altul în vremea sa, că trebuie să ţină strâns în mâini hamurile echilibrului între cele două sau trei Europe.
 Simultan, el a ajuns la concluzia că, în lucrarea sa de voievod-ctitor, gânditor, moralist şi artist, se impune a se regăsi sinteza de 
mare rafinament a poporului român, insulă de latinitate, aflată la răscrucea tuturor pohtirilor imperiilor vecine.
 Cele enunţate mai sus constituie tot atâtea linii de forţă, vectori ai lucrării multilaterale a lui Neagoe Basarab, care i-au impus să 
fie, din toate punctele de vedere, un pisc al cârmuitorilor din Europa secolului al XVI-lea.

va urma

 

Poeme de  Leslie McGrath

Traducere de Cristina-Alexandra Drăgoi
masterandMTTLC                                                                                                                                        
                  
                                                                                                                                                                         
Leslie McGrath (n. 1957) este o poetă americană ale cărei opere au fost publicate pe întreg cuprinsul 
Statelor Unite, dar și al Marii Britanii. Interviurile literare pe care aceasta le realizează apar cu regularitate 
în The Writer’s Chronicle. În 2004, Leslie McGrath a câștigat premiul Pablo Neruda; de asemenea, 
primul volum de poezii al autoarei, Opulent Hunger, Opulent Rage, s-a numărat printre operele ajunse în 
finala pentru Connecticut Book Award. În prezent, Leslie McGrath predă cursuri de scriere creativă și de 
literatură la Central Connecticut State University și scrie articole pentru blogul Best American Poetry. 

Ecran

Primăvara vecinii noștri de peste drum mână o capră
pe-al lor câmp să-l curețe de trandafirii sălbatici care-l năpădesc. 

Buruienile cresc și tot cresc în umiditatea sordidă a lui iunie
și-n căldura scrutătoare a lui iulie. La sfârșitul lui august nu se mai văd 

decât osoșii ei umeri ei albi mișcându-se ca un cursor.
Petrec prea mult timp la calculator.

Mireasmă 

„Dacă ar putea fi văzut ca un întreg, de la depărtare, 
universul ar părea verde pal, între albastru acvamarin și turcoaz.‟

    The New York Times, 11 ianuarie 2002

Și mireasma? Cu siguranță nu e doar un miros.
Niciun trandafir sau ocean, nicio pâine făcută în casă n-o surprind pe de-a-ntregul. 

Nu poate fi nici suma tuturor miresmelor – o beznă olfactivă.
Poate vreun amestec, ca cedrul și cidrul, rugina și combustibilul de rachetă. 

Sau ceva asemănător mirosului metalic care se răspândește în aer
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Ceva între fărâme de bălegar arzând în deșert și lemne 
purtate de apă

arzând la țărm. Ceva asemănător miresmei uscate de dioxid de 
siliciu.

Sau ceva cu consistență de mușchi, de ciupercă. Poate mirosul 
ciupercilor gătite; 

abundența unei îndelung fierte supe. Sau a unui suflu.
O mireasmă între cel dintâi suflu timid și ultima

suflare istovită. Da, asemănătoare suflului. 

Pâinea cu bicarbonat de sodiu

Ți-am lăsat o pâine cu bicarbonat de sodiu
înfășurată într-un prosop de bucătărie albastru, 

pe tocător o farfurie cu unt nesărat
și cuțitul tău preferat, cu dinții săi

tociți ca niște cochilii de scoici plăpânde. Vreau
să vii acasă și s-o apropii de obraz

așa cum îți așterneai capul
pe pântecul meu roditor acum mulți ani

să simți mișcarea agitată a copilului nostru.
Pune mână în cercul umed

pe care-l lasă pâinea pe tocător
să-ți aduci aminte de noaptea jilavă de vară

în care-mi înlăturai buclele de pe gât
și-mi îndreptai fața spre lună.

Taie o felie mai groasă decât ți-aș tăia eu
și unge-o cu unt.

Gustă drojdia, stafidele, laptele bătut.
Gustă sarea din mâinile mele. 

Gălbenele 

„Mi-au aparținut, ca și cum eu aș fi creat existența lor.‟ Louise                          
      Bogan

Strânse-ntr-un mănunchi
într-un mic pahar

lângă pat, rugăciuni
tărcate galbene-portocalii.

Câinele sforăie
din adăpostul ei căptușit cu flanelă,

adăugând sunete de bariton
la ale ceasului

sunete slabe de tenor. 
Aceasta e camera 

pentru oaspeți, cândva
a fiicei mele. 
Acum patul 

este o invitație
pe care tu, prieten drag, 

o accepți de două ori pe an.
De fiecare dată când pleci, 

banala rutină
înainte de spălatul rufelor – 

lași ceasul
de pe biroul din hol

să tot meargă, 
lași petalele bălțate

din vază
să se usuce și să cadă,
lași câinele și pe mine
să îmbrățișăm absența

încă o oră. 

                               Liliana Popa

Stăpână pe tăcerea mea

Incercam ieri să construiesc punți spre tine.
Si pentru că în dimineața asta ninge iar,

Am scoborât din bazarul Constantinopolelui
Parfumuri și mătăsuri

Ibrice de aramă
Mozaice cu-nțelesuri.

O brățară mică, filigranată
O tiara, o granată.

Apoi am adunat mirarea
ca un abur

și candoarea
Copiilor cu ochi meridionali,

Si toate culorile strânse în pumni atunci de mine
La asfințit, de pe linia orizontului.

Am mângâiat coloanele de marmură,
I-am mulțumit Teodorei,

Iar Irinei i-am furat teserele de aur
ale ochilor,

Ca să nu mai fure lumina de aur
Din ochii fiului său.

Și am plecat în pașii de dans cadențat
Al vechiului Bizanț.

M-am așezat pe prima treaptă
Sorbind mai mult zâmbete

din cafeaua proaspăt râșnită
Adusă cu fes și șalvari

Intr-o cească de alabastru (servită).
Peste paharul cu șerbet

Mă priveau doi ochi de forma migdalei.
Cu sclipiri de săbii și pumnale

De rubine și paftale ...
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Pe a doua treptă am pus o întrebare
Indepărtând pe furiș cașmiruri și covoare,

Stăpână pe tăcerea mea
Am ridicat în asfințit

Verdele smarldului meu..
Devenise umed și enigmatic.

Pe treapta a treia
Am aruncat safire, florii de portocal

Si sâmburi de rodii.
Ghici ce se află pe ultima ...

Și pentru că Muzeul meu de Artă e azi închis,
Am găsit o rezolvare plastică:

O să pictez un curcubeu.

Anul ăsta,
Vara a venit pe scara rulantă de la Universitate.

Îmi amintesc sigur, era într-o dimineață
Când am surprins-o oglindindu-se în fântâna de la Arhitectură.

Si a curs pe asfalt,
Peste florile și pomii despre care-mi vorbeai,

Si peste noi...
Ce-o fi având de gând ?

Să afle tabloul năzbâtiilor mele,
Să stea lângă noi pe terasă

Să ne asculte gândurile
Si să soarbă din căldura căptușită cu miros de cafea,

Să-i îmbujoreze pe unii ca și când ar iubi ?

M-am prins :
Vrea să ne îmbrace în soare

De sus și până jos !

Dar uneori îmi zvâcnește o tâmplă,
Si-mi aduce zgomot în trup.

Dar (iar) la (crepuscul), (la apus),
Când vede că pe sub haine

Am culoarea mierii ,
Se supără.

Si-mi topește înghețata mea preferată...
De ciocolată !

Până acum am ratat Banchetul

Nu cred că trebuie sa inventez special pentru tine
Anotimpuri ?

Dar sigur am ajuns la magazinul cu destine
Cel cu învățămintele lui Hesiod
Si până la primele dialoguri...

*
(Nici Melchior,

Nici Gașpar,
Nici Balthazar
N-au mai venit.

Au adormit pe gânduri
Cum zice Așot,

Iar darurile rasgândite
Le-au uitat pe pianul

Din casa cu ferestrele deschise spre mare).
Vezi, mereu fac aceeași greseala

Nu intru
Si nu privesc atent în vitrină.
Până acum am ratat Banchetul.

Cu năbădăiosul Alcibiade m-am certat.

DarHipias maior m-a purtat de mână de jur-mprejurul cetății.
Pe Ion l-am citit
Si mi-a placut.
Sa fiu o stea

Foșnește vântul a toamnă
Un soare molatec și senzual

Mi s-a prins in păr
Si mă mangâie pe umeri

Alunecă pe brațe
Mă îmbraca în aur stins

De sus și până jos.

Am recitit “poezia”
De atatea ori ...

Mai - mai sa ma identific cu doamna
Sau cu toamna

A c e e a.
Trebuie sa fi fost frumoase amandoua.

Eu mă pierd
In culorile ceței,

La hotarul iluzoriu
Dintre lumea ta
Si lumea mea.

Mi-aș fi dorit acum
Sa fiu o stea

Si doar o clipă să poposesc
In palma ta.

Nu mai știu ce culoare au ochii mei.

Astăzi zeii n-au mai coborât de pe Olimp.
Nici un semn

Nici de la ei, nici de la tine
Dar mâine dimineață

Toate o vor lua de la-nceput:
Si soarele,

Si apa,
Si coltul meu preferat de cer,
Si pensionarii din Cișmigiu
Care începand cu ora 5 a.m.

Discută politică și analizează prețurile din piața Matache
Si asta firește pedalând aparatele de fitness

Dăruite cu generozitate de Primăria Capitalei.
Si vecina care-și scoate canișii la plimbare

Pân’la Operă și-napoi.
In zbor de verde ți-ai scăldat aripa...

Eu nici măcar nu mai știu ce culoare au ochii mei.

Parcă Dumnezeu s-a trezit din somn
                                                                                                                                                      

 Parcă Dumnezeu s-a trezit din somn
In dimineața asta de nou an.

Ceața s-a risipit,
E o lumină clară pe străzi...

Nimic memorabil.
Ba da.

E o lumină atât de curată
Un cer transparent... pe care

Raphael n-a adăugat i nici un norișor astăzi.
Și simt în mine o îngăduință atât de mare

Încât spiritul meu calcă în vârful picioarelor
De jur împrejurul meu.
Eu vin dintr-o poiană
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Eu vin dintr-o poiană

Stiută doar de mine,
Putin deasupra orașului meu

Pe drumul spre Cetate.

Eu vin cu basme și eresuri
Cu pamflete fără versuri,

Cu dimineți curate
Cu miros puternic de brad
Cu răspunsuri și adevăruri

Fără fățărnicii servite la rece.

Uneori mă întorc acolo, în poiană
Mă așez turcește, jos, în iarbă.

Cu sunetul bătăii de inimă,
Cu visele pe tâmpla dreaptă
Si întrebările pe cea stângă,

Plimbându-mă prin cuvintele dragostei tale.

Cu mantia înfiorată de vântul de seară
Acolo, în poiană

Imi răsfoiesc gândurile și
Spiritul meu se regăsește descătușat.

Intotdeauna mă întorc.
Aseară, pe Calea Victoriei,

Oamenii erau frumoși.

La concurs de idei
                                                                                                                                                     

De joi nu mai cumpăr iluzii, 
Le vând pe ale altora.

Pentru că unii făuresc într-o clipă țesături subterane
Incîâcite, mai apoi rostogolite

Aruncând în același dans ludic iluzii țipătoare
Și călcând peste brândușele de primăvară.

Mai-mai să-mi rupă pânza magică 
Ce singură s-a țesut

Între degetele statuii din parc.
De atunci copacii mei au devenit 

albi, apoi verzi și roșii
albaștrii, galbeni, infraroșii

În funcție de starea mea.
Săgețile arcului redundant

Vor cădea în lac
Și nu le va mai găsi cineva.

Pentru că o să decupez scenografia
Și o să reinventez regia

spațiului.
Pentru că eu iubesc culorile adevărate

Așa cum numai natura știe să le inventeze
Și să le picteze

Dar nu în sufletul oricui.

Eu am crescut odată cu ciutele
Cu florile de colţ.

Stelele mele n-au căzut în mare,
Îmi arată şi astăzi calea...

Seara copacii stau la sfat...
Îi aud murmurând
Când tace vântul.

La asfinţit umbrele copacilor 
Se alungesc încet, îndrăgostite

Să atingă zidul de piatră.
Nu pot să calc peste ele,
Le înconjor cu privirea

Mâinile mele îndrăgostie
Dezmiardă norul cu margini de zăpadă.

Noaptea voi ninge peste tine,
Peste fruntea ta

Şi paşii te vor aduce la mine, în pădure.
Pe sub cetini, printre stânci

Dansează hâdul Pan,
Cel cu alai ales..

Mai alerg şi acum
Printre nori, printre erori.

Dar mă opresc mereu pe cea mai înaltă culme, cu ciutele....

                       Nucii de la Rîşnov 

În livada de nuci
Mă scăldam sub razele lunii,

Spălată de rele.
Au îmbătrânit nucii de la Râşnov,

Odată cu mama, cu tata,
Cu bunicii...

Frunzele pleacă cu amintirile mele,
Pe fiecare am scris un poem.

Frunzele se apleacă,
Cu buze uscate.

Cuvintele se apleacă 
Nevindecate de mine.

Timpul se rupe tremurând.
O să ne învelim cu ploi.

          Mă doare

Mă doare noaptea,
Tăcerea, străină nechemată.

Sunt oare blestemată
Să fiu învinsă de tristeţe,

Să-ncep o dimineaţă
Cu sufletul împărtăşit de greu

Pierdut şi el
Între umbra şi tristeţea mea?!.
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Jianu Liviu

Cântecul clovnului
 
Copiii noștri, clovni atât de triști,
Privind cu ochi de sticlă, prin vitrine,
Pe cei ce îi fac mâine să suspine,
Ca să ai azi, din ce să mai exiști –
 
Atâtea șisturi, gaze, cristaline
Izvoare și omături de artiști,
Se cer incendiate de psaltiști,
Să fie bine, azi – cum nu e, mâine –
 
În move haine, multicolorate,
Și în trusouri scumpe, mult prea mult,
Pentru întreaga lumii libertate
De a privi spre stele  -  cerul cult -
 
Cu ochi brăzdați de gloanțe verticale,
Și limbi albite-n pastele de dinți,
Ei,  de-ale lor, își văd – prostii banale,
Ca mercenari tocmiți de-ai lor părinți –
 
Ruine scumpe, și calești la poartă,
Cai zburători, din orzul tuturor,
Povestea vieții pruncilor e-o artă
În care mulți se joacă,  alții – mor –
 
Le curge și rimelul în cascade
Din arsenalul bombelor cu fard,
Și poate unii râd, când alții ard,
Și unii urcă, duși de cel ce cade –
 
Atât de goi, și simpli, și egali –
Și-atât de-nveșmântați de o regie
În care viața, chiar dacă e vie,
E-o piramidă moartă, de carnali –
 
Și totuși – mai există poezie,
Și totuși – mai există și fractali,
Și totuși – mai există pineali,
Și totuși – mai există omenie,
 
Și printre-atâtea minți de canibali,
Există, totuși -  chiar și veșnicie!
 
 Cântecul Gutuiului
  
Oameni buni, ai nimănui,

Că vă părăsește Raiul,
Și v-apucă gutuRaiul!
 
Oameni buni, și colorați,
Baremi, dacă le furați,
Pentru ce le aruncați,
Nu mâncați, ca niște frați?
 
Nouă, care le-am crescut,
Nu  ne pare rău, demult,
Că tot luați, tot luați, tot luați!
Numai că le aruncați!
 
De ați împărți, și voi,
Ce gutui cresc, în altoi,
De stropit în vremuri noi,
Să mănânce niște boi –
 
Să vă-mpungă, mai apoi,
Și cu dinții lor de soi,
Și în burțile de sloi,
Să vă rumege – gunoi –
 
Ce-ați mai zice? Ce-ați mai face?
Ce-mpăcare? Și ce pace?
Oameni buni, ai nimănui,
Nu mai tot furați gutui,
 
Că vă părăsește Raiul,
Și vă fură gutuRaiul!
 
Cântecul înșelătorului

Se fură azi, și moartea, din Organe,
Ca să trăiască viețile sărmane,
Se fură, genial, pe întrecute,
Să strălucească-n Lume, cine pute…

Se fură sus, să facă din dreptate
Onoarea de a naște în palate –
Se fură un pământ din rădăcină,
Și tot Valjeanii  lumii, sunt de vină –

Se fură, și dreptatea e departe
La porți atât de scumpe și înalte
Că pentru ea, plătesc cu tot ce vrei,
Niște flămânzi, sătui de epopei

Se fură-ncet, încet, așa perfect,
Că dreptul de-a da viață e un drept
Care nici lapte nu mai are-n piept,
Doar toane, mofturi, pofte, maț, și rect –

Se fură-nalt, ca să furăm în masă
Și sărăcia noastră de acasă,
Să ne-ngropăm, cu toți, de viflaim,
Drept în mormântul din Ierusalim-

Și să plecăm, nu unde nu ne pasă,
Ci unde viața o vedem frumoasă,
Căci, de ești Iuda, și ai încăput
În Ceruri – ce-ți rămâne de pierdut?

 
 

Elena din Troia vinde struguri în piață.
-         De ce, Regină? Ca bobul cel blond
În iedera-ți vie, flămând  vagabond,
Nu-mi vinzi, ca lui Paris, iubirea, pe viață?
 
Ți-aș duce-o în Troia, fugind amândoi
De colțul acesta prea singur, de lume –
Din strugurii tăi așa cruzi și de soi
Să bem mustul vieții și morții, în spume –
 
Fugar te privesc și te chem pe triremă –
Dar tu nu mă vezi – ai un Rege stăpân –
Și eu n-am nici Troia, suprema mea temă
E doar frumuseții, poet să-ți rămân –
 
Iubește-ți în Sparta, de-a pururi, bărbatul –
Și dă-i toată via, din strugurii-ți goi,
Oferă-i tot mustul, și stoarce-i aluatul,
 Să țipe izvoarele vieții, din voi …
 
Cântecul rătăcitorului
 
A început și scoala, arămiu –
Și dintr-o dată, tot ce a fost viu,
Ca aspirat de-un vânt paradisiac,
A dispărut, lăsând pustiu, în parc –
 
Câte-un bătrân, arar câte-un matur,
Câte-un căruț, cu o bunică-n jur,
Câte un chioșc, și el, întredeschis,
 Între a fi, sau a nu fi – proscris –
 
Și noi, pe-aici, pe unde n-am venit
Dar ți-am găsit izvorul cristalin
În care ochii tăi, în verde plin
Mă beau, eram ferigi, la asfințit –
 
A început și scoala, ce târziu!
Tocmai acum, când parcul e pustiu –
Tocmai acum - când sus, atâți părinți
 Ascultă – duși – întoarsele dorinți –
 
Tocmai acum, când au nevoie iar
De parcul plin de oamenii cu dar,
Să-nceapă-n țara inimii cuminți,
Cea mai Înaltă Școală – de Părinți!
 
Tocmai acum, copiii pleacă-n lume.
Tocmai acum, bătrânii nu au nume.
Tocmai acum, familia se desparte.
Tocmai acum, n-avem destulă carte.
 
Tocmai acum, escaladăm noi vânturi –
Busole rătăcite pe pământuri –
Tocmai acum, ne rătăcim pe drum –
Și ne iubim din nou, tocmai acum...
 
Cântecul trecătorului
 
Respiră uneori tablourile
Sau privirea care le privește, respiră?
Închizi ochii să nu mai vezi dominourile
De heitairă și liră.
Arme cu care te tot întâlnești,
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pe stradă.
Aveau ochii roșii. Neomenești.
Așa erau? Sau ochii tăi erau deformați, 
să îi vadă?
Gândind astfel, privirile lor s-au intors 
înapoi.
La culorile lor. De ochi simpli și goi.
Câte arme există, de care n-avem habar.
Întâlnim o parte din ele. Apar altele, iar.
Ne sunt prietene? Sau ne sunt Adversar?
Aș fi putut să urlu, privind ochii roșii,
Să lovesc acești extratereștrii, 
neomenoșii,
A cui a fost arma? A cui, deformarea?
A fi, sau a nu fi om bun – aceasta e 
întrebarea.
 
Dar dacă vezi în jur rezultate 
fenomenale.
Un fel de pagube colaterale.
Un fel de deliruri de informare
Din care departele cântă, aproapele – 
moare,
În Oda Bucuriei, nemuritoarea?
A fi sau a nu fi om bun – aceasta e 
întrebarea.
 
În rest, ne temem de cei fără teamă.
Ce să mai piardă? Ce iubire de femeie, 
de mamă,
De copii și de țară,
Ca să se cânte în armonie,
O Odă Universală, umană, de bucurie?
 
Cui? “Ecce homo!”
Un Rege pe un măgar,  pe spinare –
A fi, sau a nu fi om bun – Raspundeți 
prin vot, fiecare, la întrebare…
 
Cântecul lui Orfeu
 
De la o foarte-ntunecată vreme
Îmi vin în curte multe coțofene –
După cum știți – mai neaoșe, străine –
Ele mănâncă pui, de pe la mine –
Și lasă-n urmă țipete de jale,
Cinism pragmatic, și speranțe. Goale.
-         Măi păsări negre-n frac pe alba 
burtă,
Vedeți și voi că viața ne e scurtă,
Ce să vă spun: că suntem sclavi, pieii 
roșii,
Evrei, și negri, lumpeni, la toți Boșii?
Intrați pe lume pe un caz de boală,
Ca să ieșim pe cale naturală,
Pentru profitul sângelui din vene
De Euro-Rad-Terra Coțofene?
Voi luați, de-aici, un pic, de-aici, un pic,
Din minți de geniu, fabricați în spic
Otravă  cu otravă, prin putere –
Dați tot ce nu ne trebuie, și ne cere –
Răriți, cu 6 norme de părinți,
Și sloi-copii pe drumuri către “Sfinți”,
Și-amar certați că nu ne dăm la câini,
Nici sufletul, nici țara de români –

Cu arme, cântec, bani… de coțofene,
De parcă-o Lume are Intifada
În Turnul vostru: Coțofaniada…
V-aud în jur cum cereți: Alfa, Tau,
Elite poliglote-n limba : “Crau!”
Doar în română, știți, nu aveți rost –
Precum trăiți, așa vorbiți de prost…
 
Eu v-aș dori tot păsăretul greu
Ce-l tot ascult și port, în jurul meu,
De coțofene, ce au tot ucis,
Să îl aveți la voi – în Paradis.
 
Și în final, cu mâna pe papir
În loc de liră, vă clamez: ‘Sictir!”…
 
( adică vă trimit, civilizat, la origini, dacă 
le aveți )
 
Cântecul lui Sancho Panza
 
Eu rămân cu tine, Rosinanta,
Buna mea mâțoagă de acum,
Eu ți-am fost scutier, și tu, servanta,
Tot vânând pe lume, nori și fum –
 
Cavalerul ăsta chiar nu știe
Ce uriași de vânt, în lancea lui,
Sunt conduși în Marea lor Prostie,
De Inteligența nimănui!
 
Hai să-ți dau puțin ovăz, mai rabdă –
Nici nu vreau s-aud că mi te schimb
Chiar acum, pe-o dragoste de tablă
Pentru vreun CentAur, sau vreun nimb!
 
Ce să fac, îmi fac doar datoria –
N-am semnat nimic, am scut, ciubote,
Pentru tine, fân, și-mi iau simbria
Când visează-ntr-una Don Quijote!
 
Rosinanta, fii și tu, mârțoagă,
Știi ce mult , în vis, am mers frumos?
Stai să te încalec, scumpă dragă,
Don Quijote-n cer – și eu, pe jos…
 
Ultima scrisoare a Primul Ministru
 
La revedere, Lume! 
Ca să joace
Elevii României - flori, pe scenă -
În teatru, jocuri, coruri  și poeme,
Pe cei ai lumii, ce ne-au dat un nume -
Am dat și eu, un semiton, anume -
 
 
Și au jucat în mult prea simplul port,
Și-afară, și în sălile de sport,
Încurajați să urce, nu să cadă,
De-ai lor, de toți, copiii-n Daciadă -
 
Când Tara Lumii e eterna pită,
Măcar copilăria fericită
Se cade, s-a  căzut, de s-ar mai cade
S-o facem pentru ei, mai cumsecade ...

 

goale,
Visezi de aur, pruncii țării tale -
Ei vin, ei vin, și tu  îi învelești
În locul lui, cu lacrimi din povești -
 
Și cresc, și cresc, săracă li se pare
Povestea unor vieți de munci amare,
În care, repetabilă povară,
Le tot rămâne-n  casă, doar o țară -
 
Și cine știe, oare, mai departe,
Prin ce erori de muncă și dreptate,
O Românie-ntreagă avea parte,
Din prea puțină dragoste și carte,
De drept la viață, nu de drept la moarte?
 
Și-atunci e timp să intri-n închisoare,
Să-ncerci instanța să convingi, să vadă,
Că suntem inculpați pentru răbdare,
Și tot ce n-am convins din cer, să cadă -
 
Și dacă – totuși - cerul ne dă bombe.
Și dacă – totuși - cerul dă minciună,
Sunt bucuros că noi îi suntem plombe
Pământului - să fie Lumea, Bună.
 
Vă mulțumesc la toți, pentru durere.
Vă mulțumesc la toți, pentru speranță.
Pentru eterna voastră doleanță
De-a da mereu, și rar de tot, de-a cere -
 
Și nu uitați, adio nu există,
Pe lumea noastră, fostă socialistă,
Sau pe Lumina - veselă, sau tristă -
Ci doar un omenesc: La revedere!
 
Excelenței Sale, Domnului Prim Ministru 
Ștefan Andrei
 
Cântecul Danemarcei
 
Învelește-mă-n trupu-ți, nu vezi că sunt 
gol
De hainele lumii, călcate-n cauciuri,
Șenile, rachete, capcane de fluturi,
Și singur cu tine, Ofelia, în rol?
 
Și tu îmi ceri bani - de-aș avea Danemarca,
Și Lumea întreagă , atunci, nici atunci,
În brațele tale, eu, Hamlet, tu, arca,
În loc să mă strângi – fericită,  m-alungi…
 
Mi-e dor să mă piardă-ale tale fiorduri,
Dar tu, ca o scoică, te strângi, orizont
În care și Nordul, o mie de Norduri
Nebun, își deschide, și front după front –
 
Mai vino, Ofelia, cu fruntea-ți pe frunte,
Mai pune-mi pe umeri, pe tâmple, un braț,
Dă-mi mintea  să-mi cânte, și nu să mă-
nfrunte,
Și trupu-mi din tine, să bea cu nesaț –
 
Și ziua se urcă pe scara Mercalli,
Tu ești o lucidă, și eu un nebun,
Iubindu-te-n urmă, în timp ce vandalii
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Ne fac Danemarca și dragostea,  scrum 
 
Cântecul îngerilor
 
Un înger n-are niciodată trup –
Îl recunoști – când liber ești – în gând ,
Îți dă din prânzul lui, când ești flămând,
Și iar îți dă, de dai din el, la stup –
 
Și nici nu știi, cu cine-n gând, vorbești,
De nu tot pui, toiag de rugăciuni,
Și printre șerpi, ca și printre minuni,
Pe când tot calci, pe urme părintești –
 
Și cazi mereu, și urci, din slăbiciuni –
Cum, în cel fel, se știe , nu se știe,
Te șlefuiește-n ea, o taină vie,
O veșnicești, în drepte plecăciuni –
 
Un înger are, câteodată, trup –
Atât – de l-ai atins, de neatins
Te lasă liber, tot mai slab, și nins,
Pe când, din amândoi, copii – se rup…
 
Întâmplări care nu se uită

De când se naște, omului i se întâmplă 
ceva.
Ba chiar, dinainte.
La început, nici nu știe că i se întâmplă 
chiar lui.
Că are mâini, și picioare, și tâmplă.
Uneori îi e foame, alteori este ud,
Alteori, îl strânge, îi place, sau nu-i place
Ce se întâmplă.
Râde și plânge.
Sau e  cuminte.
Întâmplarea cea mare
Este că toate întâmplările lui sunt viață
În tâmplă.

Cu timpul 
Tâmplele lui
Simt și știu 
tot mai multe.

Păcat 
Că tocmai atunci
Îi e foame, este ud, îl strânge, îi place,
Sau nu-i place ceva.
Și rămâne
Fără o mână
Pe tâmple.

Și toată întâmplarea lui se reia.
În tâmplele altora.
“Mie mi se întâmplă ceva”, spunea.
Marin Sorescu.
“O viață de om.”
El era.
Nouă, ce ni se-ntâmplă?

Cântecul risipitorului

Nu prididea. Să tot, să tot servească,

Și vor, și pot, și știu s-o dăruiască -
O casnică plămadă zâmbitoare,
De n-ar fi fost fior, i-aș spune floare,
De n-ar fi fost, m-aș da ca să trăiască…

Ea nu știa chema decât cu “dragă”,
Din stupul inimii, îi picurau cuminte
Doar rugăminți din miere de cuvinte,
Mustrări mai dulci ca fagurii de fragă,
Tot robotind, gândind, ținând în minte
Ce vor, ce cer, copii, nepoți, părinte,
Serviciu, casă, țara lor - întreagă -

Și tara erau satele de unde
Din vetre cu bunici, vecini și rude,
Plecaseră odată, să asude -
Să-nalțe zmee, pe sub ceruri scunde,
Copiii lor - din zbateri lungi și crude -
Să-i facă Domni , în vieți de stofe blânde -

Și nu era un lucru, sau lucrare,
Să nu îi știe, să-i găsească locul,
Programator prea blând, la fiecare,
Și analist, răbdând și ger, și focul -
Spălătoreasă-n crudele substanțe -
Și parchetar, din luciul ei, de ceară,
Croitoreasă pură, de speranțe,
Bucătăreasă, vită de povară,
Și spărgător de nuci, ca și de lemne,
Văcsuitor de cizme, și de vise,
Și bătător covoarelor solemne,
Și cazangiu al sobelor încinse,
Povestitor și-mblânzitor de toate,
Și roabă-n aur, și Regină-n zeghe,
Și peste toți, întinsă, cum se poate,
Orfanilor - și mâna ei, de veghe -

Când ciripind, să-ți bea melancolia,
Când ca o umbră, fără de oprire,
Punând la punct întreaga ei oștire,
Familia - Dirijor cu armonia -

Părea că veșniciei o să-i fie
Rușine s-o atingă, să nu știe
Că nu va mai simți o veșnicie,
O viață, cum e viața ei, de vie -

Așa a fost, așa va fi mereu,
Nerăsplătită nici măcar cu-un leu,
Din tot ce-a dat, și nu i-am dat nimica,
Cel mai aproape Dumnezeu - bunica...

Adriatica văzută din cer

Adriatică blondă, cu privirile-albastre,
Sărutată în negru, pe un limb de aramă,
Ce creneluri n-am scris, câte porți, câte 
castre,
Pe nisipul tău nud, să te am, lângă pană?
 
Cum îți pipăi, în orb, umbra ta de argint,
Și din umerii goi, respirația îți sorb,
De-aș putea să nu ard, de-aș putea să  nu 
mint,

Trupul tău când colind, cu bastonul de 
orb…

Gustul tău cel sărat, foamea ta nu o știu,
Nici, vibrându-ți, vioara, părăsindu-mă 
mut…
În cumintele tău, eu nebunul mă știu,
Ce te vrea val cu val, și sărut  cu sărut…

Ca un clopot de sâni, ca un fagur de crini,
Ca un tors de lumini, ca un geamăt de zori,
În albastrul tău blond, ca pe-un  pod, să 
m-anini,
Coborând în adânc, să urcăm - până-n 
nori…
 
Cântecul Eliadesc

Rar mi-a fost dat să văd atâți idioți
Păziți de 10000 de poligloți.
Întreaga Omenirii Sărăcie,
Îngrijorată de Planeta vie –

Atâta forță, să îi plângi de milă,
Să își salveze propria idilă
Cu Dracul gol, și singur, care plânge,
Că toți vor pace, de-o plătești cu sânge –

Ce grabă, să nu stai la tine-acasă,
Să nu-ți ia altul, pacea de pe masă,
Ce echilibru, între-apus, și zori,
Între barbarii lumii, visători –

Mă-ntreb ce face cel ce chiar nu are
Nicio putere pentru apărare,
Albe, și rosii, negre, sau gălbui,
Atâtea piei de luat, de nesătui –

Oase și piei, ce n-au cerut să vină
Pe lume, ci doar merg din inerție
În pacea tulburată de beție
A celor ce fac Negri, din Lumină -

Oancea Mihaela

Privire caducă

Înăuntrul privirii acesteia,
alta, nu demult, a apus.

Dacă s-au înţeles sau nu,
dacă au învăţat 

măcar pilda prieteniei
de la Castor şi Pollux,

nu ştie nimeni.
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Au păşit iniţial dezgolite
pe ogoarele selenare,
cot la cot cu îngerii

care nu le-au găsit leacul
şi-au obosit 

să le mai poarte de grijă.
Înveşmântate, s-au perindat tăcute,

pe străzile căptuşite de noroi,
în clădiri ce n-au cunoscut vreodată

culoarea.
Uneori au trăit intens, nedozat;

abandonându-se orelor,  
alteori şi-au ronţăit clipele, 

au fremătat
cu ochii pironiţi spre abisul din jur.

De-ar fi înţeles,
din liniştea depărtărilor desculţe,

că trebuie să privească 
spre lumina acelei lumi posibile,

fără a uita să trăiască frumos
prezentul....

Vis lucid

Răceală de piatră, timp mut…
În faţă, năcluca ţâşni,

Rostogolindu-se ca un cristal negru
În pădurea ai cărei pereţi 

Posomorâţi, cocoşaţi,
Se-apropiară

Ca-ntr-un cleşte.
Ochiul ei ne privise aspru, neclintit,

De pe un colţ de stâncă.
Împrejur, culorile se diluară,

Privirile noastre desperecheate
Căutau avide sensul întâmplării.

Abia într-un târziu,
Braţele de funingine m-au căutat

Şi-am săgetat azurul infinit
Doar pentru a mă prăbuşi

Împăcată
La pieptul tău.

Proces de vindecare

Soarele, fruct dat în pârg,
Se priveşte în turcoazul fluid, înspumat,

Înoată cu delfinii,
Întârzie printre coloniile de corali ale 

Mării Roşii,
Cercetează tropicalele mlaştini de 

mangrove,
Face snorkeling, fascinat de lumea 

submarină,
Şi, tiptil, după-amiază,

Se furişează într-un hamac,
Pentru siestă.

De aici, priveşte lumea
Când cu un ochi, 
Când cu celălalt,

În căutarea perspectivei favorabile.
Aleargă şi strigă liber pe ţărmul muntos, 

Pentru a eluda
Pericolul emoţiilor reprimate.

Spre seară, tolănit pe nisip, 
Surâde, 

Ştind că orice vindecare
E o lecţie de viaţă.

Dezmărginire în ecouri de strană

Din văi senine, 
Zvâcnesc tăceri ce-adună zâne

Cu tainic grai 
Ivit din fagure de ornic.
Agilă ca un ibex, clipa

Se-nţepeneşte pe picioare, 
Scrutând 

Depărtările cu coapse de albastru. 
Mai sus, 

O despletire de fluturi
Pe trepte ninse de înnoptări

Încremeneşte-n alb.
Doar blajinii bujori de munte

Cu arome seducătoare
Mai freamătă-n ţinutul alpin,

În acea magică risipă de culoare,
Când, de veghe ispitirilor mele, 

Pe pisc, 
Muguri de lumină

Tot răsfoiesc petale de cer,
În ecouri de strană.

Ortoexistenţă

Aşchii albastre 
freamătă pe sprânceana relativismului,
simţind înregimentările drept artificiale

şi realitatea, precum nisipurile mişcătoare, 
în continuă clădire.

Dejucând planul tăietorilor de lemne,
neîncetat, câţiva arbori îşi plămădesc 

solul,
îşi racordează fiinţa la ortoexistenţă,

răspândesc sevă printre pleoapele 
timpului

cu trup ghebos.
Cresc mereu păduri de existenţe efemere,

dar puţini arbori cu rădăcinile în sus.  

Cine-i străinul din tine?

Stăruitor, calci pe o pardoseală de nori,
inconştient de direcţia imprimată 

viitorului
din prezent.

Savoarea clipei propovăduite,
Dar neancorate, fără cordon ombilical,

e o himeră.
Trecutul nu-i decât zeul cusut în coapsă 

ce-ţi cere să dezvălui 
străinul din tine!

Călătorie

Foşnea toamna prin dumbravă,
când, într-o foială de idei,

visele îşi potriveau luneta astronomică
să admire Ursa Mare.

Inelul argintiu din jurul irisului
chema poveşti încărunţite,

strecurate tiptil în flacoanele ştiute.

Omul, paşaport cosmic  
pentru eternitate,

nu se înţelegea pe deplin,
iar lumina ajunsese 

a se curba în jurul lui,
în aşteptarea peregrinărilor

prin galaxiile doldora pe ferestre –
colorate cadrane 

către infinitele hoinăreli onirice
zugrăvite-n zenit.

Adriana Mihaela Macsut

Toma D`Aquino, un mentor 
spiritual

                         Dr. Adriana Macsut

 Lumea actuală se caracterizează 
printr-o luptă care se duce între credinţă şi 
raţiune. Bineînţeles că este clar că omul nu 
poate trăi nici fără credinţă adică fără avea 
un ideal metafizic şi nici fără raţiunea, 
adică fără o viaţă ordonată. Tradiţia şi 
înclinaţia naturală îl călăuzesc pe om să 
îşi accepte statutul lui de creatură şi să 
accepte că este rodul creaţiei divine. Pe 
de altă parte, descoperile ştiinţei îl fac pe 
om să fie robul atotputerniciei ştiinţei. În 
aceste condiţii, devine necesar apelul la 
mentorul Sfântul Toma D`Aquino care 
pledează pentru ,,teza armoniei dintre 
credinţă şi raţiune” (Wilhelm Dancă, Şi 
cred şi gândesc, Editura Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti, 
2013, p. 132) care se bazează pe argumente 
antropologice şi teologice. Sub aspect 
antropologic, fiinţa umană manifestă ă 
amplă deschidere spre Dumnezeu ,,ceea 
ce permite să se spună despre ea că 
estecapacitos infiniti” (ibidem).   Apoi 
din punct de vedere teologic, omul se 
caracterizează prin dorinţa de a cunoaşte 
adevărul, iar pornind de aici  sfântul Toma 
D`Aquino a vorbit despre ,,dorinţa naturală 
a omului de a cunoaşte pe deplin adevărul 
întreg şi despre crednţă în revelare divină” 
(ibidem).  Argumentarea tomistă porneşte 
de la ideea că raţiunea şi credinţa sunt două 
metode diferite de cunoaştere: ,,raţiunea 
percepe acel adevăr care este evident prin 
sine,...  credinţa acceptă un adevăr în baza 
autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu” 

24 Sfera Eonică



(ibidem, p. 127). Doctorul angelic arată, în acest sens, că există o cunoaştere filosofică şi ştiinţifică, bazată pe raţiune şi o cunoaştere 
teologică care este superioară şi este ridul contemplării.

 ,,Ordinea ştiinţilor este dublă: unele pornesc de la principii cunoscute cu ajutorul  luminii naturale a raţiunii, cum ar fi artimetica,  
 geometria şi altele asemeni; altele izvorăsc din principii cunoscute cum ar fi teologia” (Summa Theologiae, 14, I, q, a. 2) 

Ca exemplificare, arată Sfântul Toma D`Aquino, există teme precum Treimea care depăşeşte capacitatea de înţelegere a omului, dar şi 
teme precum existenţa lui Dumnezeu care poate fi demonstrată de filosofi (Summa Contra Gentiles 1,3). Dacă se ajunge la un conflict 
între credinţă şi raţiune este vorba de un fals conflict, iar atunci rezultă ,,că nu s-a ajuns la adevăr, ci la concluzii false sau non-necesare” 
(Wilhelm Dancă, op, cit., p. 129).  Adevărurile ştiinţei pot fi despărţite de adevărurile credinţa deorece ,,raţiunea  şi credinţa vin ambele 
de la Dumneuzeu” ( Leon al XIII-lea, Breva Cum hoc sit, p. 37). 
 Prin învăţătura sa, Toma D`Aquino, reuşeşte să fie un adevărat mentor spirtual atât pentru teologi cât şi pentru laici, pentru că 
el oferă o mărturie ,,a legăturii absolute  şi a stării de har care există între studiu şi sensurile spirituale ale sufletului” (Pius al XI-lea, 
Studiorum ducem,p. 157). Pentru zilele actuale de criză economică dar şi spirituale, îndemnul este să se întoarcă la tomism: ,,Mergeţi la 
Toma” (ibidem) deoaarce  Sfântul Toma D`Aquino, este cel care ,,reîncălzeşte pământul cu splendoarea raţiunii sale” (Leon al XIII-lea, 
Aeterni Patris, p. 23).  Însă doctorul angelic nu are nevoie de oameni care să îi recite ca nişte roboţi doctrina, ci de discipoli adevăraţi 
care după ce îi cercetează opera sa, să reuşească apoi să aprofudeze cunoaşterea. Este vorba de un dialog cultural în care Sfântul Toma 
D`Aquino constituie ,,un model de gândire şi de cercetare a ceea ce este esenţial şi original, de acceptare a adevărului cu umilinţă şi 
bunăvoinţă, indiferent de unde şi la cine ar veni” (Wilhelm Dancă, op. cit., p. 141).   

Despre raţiune, virtute şi credinţă în accepţia lui Thomas D`Aquino
                                                                                Dr. Adriana Macsut

 Pentru Thomas D`Aquino, înţelepciunea este calea prin care se poate ajunge la exprimarea morală a harului divin. Acţiunea umană 
divină devine virtuosă, însă dacă este ancorată în raţiune. Omul, arată acesta, întreprinde diferite acţiuni dar demne de luat în considerare 
sunt doar acţiunile raţionale, iar virtutea este rezultatul unei asemenea acţiuni raţionale.  Omul este o creatură dar raţiunea face diferenţa 
dintre îm şi alte creaturi divine. Fără raţiune omul nu poate fiinţa.  

 ,,Dintre acţiunile îndeplinite la oameni, singurele zise umane sunt cele care sunt proprii omului, în calitatea sa de om. Omul   
 diferă  de alte creaturi care sunt lipsite de raţiune prin acea că că el este stăpân pe acţiunile sale şi singurele aceste acte sunt   
 acte umane; ori omul este stăpân pe actele sale prin raţiune şi prin voinţă”  (Summa Theologiae, II, 32, q. 1).

Acţiunile sale care nu sunt raţionale, în aceste condiţii, nu caracteristice pentru fiinţa umană, iar atunci puterile raţionale umane sunt 
capacităţi specific umane care sunt ,,determinate prin acţiunile lor, prin habitus” (ibidem). 
 Studiul  naturii omului arată că există o înclinaţie înăscută  a omului spre virtute.  Această înclinaţie se datorează unei  capacităţi, 
numită de Thomas D`Aquino, ,,constituţie fizică morală” (ibidem). Prin urmare acţiunea umană este virtuoasă în adâncul ei. Înclinaţia 
omului spre virtute merge ,,până în subsolurile psihismului, acolo unde pasiunea ambreiază asupra reflexelor psihologice” (M. D. Chenu,  
Thomas D`Aquino, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 115). 
 Chiar dacă are o înclinaţie înăscută spre virtute datorită slăbiciunii limitate a fiinţei umane determinate de statutul lui de creatură 
omul ,,atinge perfecţiunea doar la sfârşit” (De Trinitate, lectia I, q. 1, a.1). Însă pentru ca omul să fie rupt de cunoaşterea divină este 
necesară ,,credinţa prin intermediul căreia să perceapă realităţile divine încă de la început” (ibidem). Credinţa devine un autor necesar pe 
drumul greu al cultivării virtuţii în viaţa umană. Prin gândire raţională existenţa lui Dumnezeu poate fi demonstrată, dar mulţi oameni nu 
reuşesc să ajungă la Dumnezeu prin acţiune raţională, iar atunci există ,,calea credinţei, pentru a ajunge la acele lucruri, care de unii sunt 
cunoscute, de alţii sunt crezute” (ibidem). Raţiunea îi este folos credinţei, pentru că are capacitatea de a explica ,,adevărurile de credinţă 
prin intermediul asemănărilor; să respingă obiecţile care se ridică împotriva credinţei” (De Trinitate, proem., q. 2, a. 3). Credinţa însă nu 
se demonstrează, se  arată doar că ea este raţională în raportul ei cu adevărurile naturale (1Petru 3, 15). 
  Întreaga viaţă a lui Toma D`Aquino este consacrată cunoaşterii lui Dumnezeu: ,,el a înteles că  foarte repede ce îi cerea Dumnezeu: 
să fie cel care îi oferă lui Dumezeu propria lui inteligenţă”  (Marie D Marie-Dominique Philippe, „Sfântul Toma, învățător şi mărturisitor 
al lui Cristos, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 8).    
 Dumnezeu nu a creat omul nu ca un robot, ci l-a  înzestrat cu voinţă proprie. Virtutea, raţiunea şi credinţa sunt ancorate în cadrul 
definit de voinţa şi libertatea cu care omul a fost înzestrat de Dumnezeu Creatorul. Este vorba mai exact aici de liberul arbitru, inteligenţa 
şi  voinţa care în accepţie tomistă, provin la om din ,,înclinaţia care se potriveşte naturii unei voinţe, şi de aici rezultă că această că 
această creatură, similitudine a lui Dumnezeu ca şi toate celelalte creaţii, este în plus imaginea sa” (Étienne Gilson, Tomismul, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 368). 
 Dereglările sunt consecinţa unor acţiuni iraţionale, în care omul nu ţine cont de înclinaţia lui naturală spre virtute. Caracterul rebel 
se ordonează prin apelul la raţiune; aşadar raţiunea are menirea de a educa un ,,apetit rebel, atent spre proprile complezenţe” (M. D. 
Chenu, op. cit., p. 116), iar lupta dusă, în acest sens, trebuie să fie ,,fără milă” (ibidem). În acest mod se ajunge la legătura dintre datorie 
şi moralitate, în sensul căr omul moraliatea devine o datorie umană, iar omul, în accepţie tomistă trebuie lupte pentru o viaţă morală 
(ibidem). 
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  Daniel Verejanu
         Republica Moldova                                                  Lucian Blaga – poetul României Mari

Poetul şi filosoful „tristeţii metafizice”, Lucian Blaga a ştiut să deie expresie “metaforelor 
fundamentale ale gândirii” (Mihai Cimpoi), în tăcerea căruia “profetismul“ se împacă atât 
de bine cu fiinţa creatoare, care, în cazul poetului de la Lancăm, se înalţă până a fi însăşi 
puterea creatoare. Fiind conştient că este creatorul unei vaste opere poetice şi filosofice, 
creatorul unei culturi, şi, deci, a istoriei însăşi, poetul şi filosoful „aplecat peste întrebările 
lumii” (Ovidiu Cotruş), continuă să domine spiretele şi în mileniul III, să întreţină gândul 
noilor generaţii a românilor de pretutindeni, şi nu doar.
 “Supremul mesaj” (Edgar Papu) pe care Lucian Blaga l-a transmis din timpul prins 
între cele două războaie mondiale către alte timpuri, alte secole, mesaj ce extinde  lirosofia 
lui Blaga până la “proporţiile unui fenomen Blaga”, e de fapt mesajul puterii creatoare 
către lume, dar şi către viitor. Lucian Blaga “singurul care are sentimentul proporţiilor mari, 

titanice,” este, prin excelenţă, “poetul preocupat de adânc, în particular de adâncul prehistoric, şi de departe, în acelaşi timp şi de 
departele prehistoric, din care izvorăşte “lumina dintâi”.1
 Creaţia poetică a lui Blaga, aceste “bucăţi de suflet” (Nicolae Iorga), atât de actuale azi, stau ca mărturie că “destinul omului este 
creaţia”, că “Poetul este nu atât un mânuitor cât un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturalã şi le aduce în starea 
de gratie.” După o asemenea dezvăluire sinceră a Poetului, a gânditorului, folosirea unui stil nou sau a diferitor stiluri e de la sine înţeles. 
 De la tehnica fluxului conştiinţei (termenul este legat de operele lui Franz Kafka sau James Joyce), la o bizară distorsionare a 
realului în operele lui Georg Kaiser, Ernst Toller, Frank Wedekind sau August Strindberg (în teatrul german), caracterizat, de peste un 
veac, în contextul raportării omului la lume, ca făuritor al culturii şi civilizaţiei - expresionismul a dat un avânt substanţial artei moderne 
europene. Spaţiul unde expresionismul cunoaşte apogeul (fiind “tributar filosofiei lui Nietzsche și Spengler, psihologiei abisale iniţiate de 
Freud şi continuate de C.G. Jung”) - e cultura germană, exportatorul şi în literatura română a acestui curent artistic - Lucian Blaga fiind 
unul din cele mai vii ecouri ale expresionismului în literatura României Mari. 
 Fără a fi tras la indigo, expresionismul l-a susţinut pe poetul-filosof să poată decoda puterea Eului creator, puterea creatoare care a 
răsplămădit, răstălmăcit, rezămislit, renăscut orice fenomen, oferindu-ne un chip aparte, blagian. Având o formare intelectuală germană, 
poetul de la Lancrăm ridică la alt nivel fascinaţia cosmicului, către un spaţiu ilimitat. Stilul nou cere, şi Blaga oferă literaturii trăiri 
năstruşnice, dar purificatoare, şi acceptă nevoia de transcendere a fenomenelor, de esenţializare, de abstractizare. Doctrina impusă de 
expresionism e răstălmăcită de Lucian Blaga până la ipoteza de fiinţă creatoare, Eul creator, filosoful mergând pe calea hiperevidenţierii 
Eului, a identificării puterii creatoare cu trăinicia pe care o poate impune doar veşnicia timpului. 
 Lucian Blaga creează acea realitate, acel univers, care îl absoarbe pe cel real şi îl ridică la alte înălţimi, oferind posibilitatea 
ca realul absorbit să se vadă pe sine însuşi în oglinda timpului, la diferite niveluri, şi să-şi recunoască nimicnicia, şi să dorească să se 
schimbe. Lucian Blaga îşi asumă responsabilitatea devenirii, dar şi satisfacţia de a fi, un paraclisier al divinităţii puterii Eului. Pornind 
de la teza că ”Limita puterii expresive a unei opere de artă e neputinţa de a reproduce strigătul („das Geschrei”, Arthur Schopenhauer), 
creaţia lui Lucian Blaga adaugă strigătului disperarea dezmărginirii. “Şi iată disperarea urlând de suferinţă, se înalţă din timpul nostru, 
chiar şi arta urlă în întuneric, cheamă în ajutor, invocă spiritul: este expresionismul”, şi “expresionismul deschide gura omului - acum el 
vrea ca spiritul omului să răspundă” (Helmuth Bahr). Referitor la Blaga, am vrea să credem că este efectul zămislirii propriului destin, 
supradozat în evenimente din intensa activitate diplomatică, deşi poate fi şi efectul cunoaşterii (recunoaşterii) propriei sale valori, propriei 
sale puteri creatoare. Dacă “noul stil” îl iniţiază pe poet “într-o artă pe care el însuşi o consideră iniţiatoare”, atunci analogiile pot fi 
justificate, aşa cum arată Nicolae Balotă, simbolismul apare ca o ”variantă poetică a impresionismului”, fiinţa fiind un simbol cheie în 
apropierea lui Lucian Blaga, în dezmărginirea ei, a sa. 
 Poetul fiind martorul ocular al secolului care “a trezit cele mai mari speranţe concepute vreodată de omenire şi a distrus toate 
iluziile şi idealurile” (Yehudi Menuhin), se creează - crează puterea Eului creator, omul culturii (sunt un om al culturii, devenit un destin, 
zice o altă putere creatoare, acad. Mihai Cimpoi). 
 Or, “existenţa umană implică în mod necesar o suprastructură culturală” - de fapt, o adevărată structură complexă care intervine 
în metabolismul societăţii şi mijloceşte toate domeniile şi formele vieţii umane. La acest nivel, viaţa umană se diversifică nu în specii 
biologice, ci în culturi specifice, manifestări ale aceluiaşi mod ontologic, vorbindu-se despre un expresionism ontologizat. Folosind diferite 
curente artistice pentru a deschide uşa spre veşnicie, expresionismul fiindu-i haina cea mai pe potrivă dezlănţuirii sale metaforice, Lucian 
Blaga, beneficiază de estetica expresionismului şi intră în nemurire prin propria filosofie poetică, prin propria explozie a imaginaţiei 
geniului creativ, pe o traiectorie atât de ontologizată pe care o aruncă peste veacuri, benevol teleportându-se în timp pe sine, puterea 
creatore care e chiar el, Lucian Blaga sau, înainte de sine, Eminescu sau, după sine, Stănescu… şi uşa e deschisă pentru alte generaţii sau 
alte veacuri. 
 Lucian Blaga în ideea să “dezmărginească” orizontul de existenţă al omului “devenit fiinţă istorică”,…”permanent istorică”, 
veşnic îşi depăşeşte creaţia, şi „niciodată nu-şi depăşeşte condiţia de creator“. Expresionismul ontologizat a lui Blaga e predestinat să se 
“distribuie fără a se împarte”, spre a crea “misterul suprem” al puterii creatoare. 
 Expresionismul lui Blaga, până în prezent catalogat ca expresionism îmblânzit, plasticizat, accentuându-se estetizarea 
expresionismului în lirica şi teatrul blagian, atribuindu-i-se un expresionism „autohtonizat”, unul aparte chiar, cu efect catalizator prin 
influenţa lui Rilke - i-a impus pe unii exegeţi să-l treacă pe poet la „teoretician al expresionismului”. Cunoscând eseurile sale, constatăm 
că Lucian Blaga nu mărturiseşte o aderare la Stilul nou, or, nu se dorea atât un teoretician, cât mai degrabă un „analist”, sau chiar 
producător de noi stiluri. Altfel nu avem dovada că pentru Blaga expresionismul ar fi fost un program, poetul l-a întrebuinţat mai mult 
ca pe „o lecţie estetică”. George Gană, pentru înţelegerea concepţiei artistice blagiene, constată că Blaga se formează nu sub influenţa 
expresionismului, în sens lărgit al modernismului, ci paralel cu el. Lucian Blaga vine să ne comunice că era prins în crearea nu a 

unei lumi exterioare, ci a lumii interioare, şi biologic, şi metafizic: „Metafizica, ce-o doresc, nu are un obiect exterior spre care se 
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a puterii creatoare, având permanent nostalgia infinitului, a ales să creeze lumina. O lumină nespus de poetică e întreaga creaţie blagiană 
şi “liberă este rostirea” poetului, “cu atât mai deschisă şi mai pregătită este ea pentru neprevăzut”, şi “nu poate fi judecată decât prin 
prisma corectitudinii sau a incorectitudinii sale”2. 
 Povestea acestei puteri a luminii la care munceşte poetul nu caută un loc „undeva jos sau undeva sus”, pentru a slobozi rădăcini 
şi a fi acea putere pe care autorul şi-o doreşte puternică, dezmărginită, deoarece temelia, fundamentul îi este săpat în sufletul şi gândul 
filosofului, care atât de insistent a insuflat necesitatea colaborării dintre gând şi suflet. Cunoscând că „împărăţia lui Dumnezeu este 
înlăuntrul nostru” (Luca 17:21), poetul e în căutarea individuală a divinităţii, a Adevărului, fără să caute anume o cale tradiţională sau 
spontană. Acest parteneriat dintre fiinţa creatorului şi sufletul cosmic, pe care Blaga l-a intuit în clipa când a conştientizat sau a descoperit 
„corola de minuni a lumii”, ştiind că e în lumea interioară a fiinţei. Liricul Blaga ne îndeamnă la o înţelegere a amintirilor atât de dragi 
sufletului său, ci această înţelegere presupune o cunoaştere vastă, cosmică, specifică. Blaga ajunge la această cunoaştere prin purificarea 
impulsurilor şi stărilor Eu-lui, prin dezvoltarea şi întărirea lui. Şi activitatea diplomatică i-a fost matricea stilistică în care s-a simţit 
bine până a intuit că puterea creatoare e net superioară chiar şi frumoasei (la prima vedere) activităţi diplomatice. Ajungând la momentul 
recunoaşterii Eu-lui dezmărginit, un Eu blagian foarte sănătos, un Eu aristocratic, Blaga se vroia la universitate, dorind să disemineze 
acea putere creatoare de care era prea-plin. Putem doar să regretăm cât de necesar era Eul aristocrat al lui Blaga, Eul cu caracterul său, 
cu voinţa sa, puternic, în/pentru lumea politrucilor îndată după cel de-al doilea război mondial… 
 Însă Lucian Blaga a fost retras din viața publică. Acumulând o tristeţe deplină, poetul-filosof cunoştea că tristeţea metafizică nu 
deprimă, precum tristeţea obişnuită. Prima te ajută să te detaşezi de efemeritatea tuturor lucrurilor lumeşti, a doua, însă, te leagă de 
ele. Lucian Blaga şi-a cultivat până şi somnul, şi umbrele spre a simţi o tristeţe metafizică, cunoscând că este o binevenită nostalgie 
după perfecţiune. Asta a şi speriat timpul său, rămas în urma Eu-lui blagian, şi puterea vremelnică venită după cel de-al doilea război 
mondial, spre marele regret, şi în România. În acest sens, exegeţii mileniului trei putem întreba, ca în Noul Testament: „Şi vorbind au zis 
către El: Spune-ne şi nouă, cu ce putere faci acestea, sau cine este Cel care Ţi-a dat această putere?” (Luca,20,2). Autoritate creatoare 
incontestabilă a culturii unite prin diversitate, Lucian Blaga poetul mileniului III şi va domina acest mileniu, provocând tot mai multe 
întrebări ce îşi caută un răspuns, care vor provoca la rândul lor alte întrebări, ca noi să conştientizăm că efectul creaţiei blagiene e mai 
actual ca niciodată. 
 Fără să uite că e angajat la recrearea lumii prin cuvânt, nu a oricărei lumi, ci a lumii blagiene, poetul şi ambasadorul României 
Mari, al lumii puterii creatoare creată însăşi de puterea creatoare, a transmis scrisului său un impuls şi un dinamism capabil să intensifice 
expresia atât de “ontologizată”, încât se înscrie clar pe o traiectorie a cărui sfârşit nesesizat e de fapt o continuitate. “Nu există, în 
literatura română, o poezie atât de intens ontologizată ca cea blagiană. (...)Blaga ontologizează însăşi structura intimă a poeziei - afirmă 
acad. Mihai Cimpoi. - Eul blagian se depăşeşte eul, îl transcede, îl înalţă în zona unde relaţiile cu lumea se pun sub semnul cosmicului”3 
Altfel zis, Eul blagian se înalţă şi ia chipul puterii creatoare. 
 Aducându-se la nivelul conştiinţei fără început şi sfârşit, Eul blagian, creatorul blagian încerca a trăi acea plăcere care era ea 
însăşi responsabilitatea sa. Făcând faţă atâtor factori perturbători, în timp ce lumea „se plimba printr-o pădure” de „trunchiuri, ramuri şi 
frunze”, filosoful are meritul de-a se plimba „printr-o pădure de rădăcini”, prin adâncimile fiinţei umane, prin infinitul cosmosului, mereu 
în preajma lui Dumnezeu, întru trezirea spirituală a unei naţiuni, care pe toată perioada de activitate diplomatică a fost o Românie unită. 
 Eul aristocrat e de fapt, în concepţia blagiană, şi unanim acceptată, bunul simţ al omului. Conştientizând în mod distinct, Lucian 
Blaga zămisleşte raţiunile şi efectele tainice ale omului, ale misterului. Puterea creatoare nu va aranja evenimentele favorabil în cazul în 
care a aranjat ca omul să sufere cu un scop anume. Acel scop anume, scop blagian, scopul puterii creatoare, ajuns să se arate generaţiilor 
mileniului trei, a fost recunoaşterea puterii creatoare ca putere absolută. 
 Retras în liniştea nemuririi, poetul îşi aude glasul Său. Doar privilegiaţii au acces la puterea sa creatoare, Lucian Blaga fiind un 
privilegiat în faţa cosmosului la care nu doar că a avut acces, ci atât de genial l-a descătuşat, l-a dezmărginit. Asta s-ar numi predicţie 
împlinită, citire clarvizionară. Şi de ce nu, sensibilitate accentuată la tot ce ne înconjoară, sau mai direct: lirosofie blagiană.
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dan	Verejanu,		doctorand	IFAŞM,	anul	II	

Note 

1.Mihai Cimpoi, Eminescu şi Blaga (Mihai Cimpoi, Lician Blaga Paradisiacul, Lucifericul, Mioriticul), Princeps Edit, Iaşi, 2012, p.117
2 Martin Heidegger, Originea operei de artă, Bucu-reşti, 1982, p. 169 
3 Mihai Cimpoi, Lucian Blaga, Paradisiacul, Lucifericul, Mioriticul, Iaşi, 2012, p.7

Lucan Blaga, Opere, volumul I şi II, Chişinău, 1995 
Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, 1966 
Martin Heidegger, Originea operei de artă, Bucureşti, 1982 
Mihai Cimpoi, Lucian Blaga Paradisiacul Lucifericul Mioriticul, Iaşi, 2012 
Nicolae Iorga, “Rânduri pentru un tânãr”, în Neamul românesc. 1 mai, 1919
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Filme româneşti şi ritmuri de fanfară la CinEast Luxemburg

A șaptea ediţie a CinEast- festival dedicat filmului din Europa Centrală şi de Est- se desfăşoară la Luxemburg în perioada 9-26 octombrie 
2014.

O premieră pentru CinEast este invitarea Republicii Moldova în festival prin prezenţa cineastului român Igor Cobileanski cu filmul La 
limita de jos a cerului (coproducție România/Republica Moldova).

Quod Erat Demonstrandum (2013) de Andrei Gruzsniczki şi Viktoria (2014) de Maya Vitkova (coproducţie Bulgaria/România) se 
regăsesc pe lista lungmetrajelor în competiţie, în cadrul acestei ediţii mai fiind proiectate Roxanne (2013) de Vali Hotea (coproducţie 
România/Ungaria) şi Carmen (2013) de Doru Niţescu.

O invitaţie la dans pe ritmurile fanfarei Transilvania este adresată cinefililor în seara de 11 octombrie la clubul Melusina din Luxemburg.

ICR Bruxelles este partener al CinEast şi sprijină participarea invitaților români în festival. Demersul se înscrie în strategia ICR Bruxelles 
de promovare a filmului românesc şi a francofoniei în spaţiul Benelux.

-sfârşit-

Date: 9-26 octombrie 2014
Loc: Luxemburg
Notă pentru ziarişti: informaţii suplimentare şi cereri de interviuri la ICR Bruxelles: bruxelles@icr.ro
Site internet: www.icr.ro/bruxelles_/
Facebook: ICR Bruxelles
Twitter: @ICRBruxelles
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 Eliza Roha                                                      Poetul                                                                                                                                                                          

Într -o zi,  Poetul, despre care credeam că este iubirea vieții mele, m-a condus doar până 
la tramvai, fără să scoată o vorbă. Înainte de a ne despărţi m-a prins de mână, m-a sărutat 
pe frunte, apoi doar a schiţat un gest de apropiere, mi-a atins buzele, m-a privit intens de 
parcă ar fi vrut să mă ia cu totul în mintea lui şi m-a urcat în tramvai, mângâindu-mi trupul 
cu atingeri uşoare. 
- Deşi eu o să plec, te rog să fii fericită!                                                                                         
 Atât am auzit până să se închidă uşile. Mi-a rămas în minte însă, bătându-mi în tâmple, 
multă vreme, acel eu o să plec. A urmat perioada de aşteptare. Pentru prima oară îmi lipsea. 
L-am aşteptat un timp, după orele de serviciu, în colţ, la cofetărie. De multe ori  l-am 
aşteptat acolo până târziu, poate, poate apare să mă conducă acasă. N-a mai apărut. Adesea 
mergeam pe traseul pe care îl străbătusem în tinereţe cu el. Consideram că aceea fusese cu 
adevărat perioada fastă a existenţei mele. 
 Nici nu ştiu când am pierdut iubirea pentru Poet. Mi s-a prefirat printre gânduri ori s-a 
pierdut printre ierburile de pe câmpul pe care nu mă mai săturam să-l pictez. Pictam frenetic. 
Printre altele, bineînţeles, la tabloul Poetului. Aşa cum mi-a rămas în minte, o pată albă, 

rămasă locului în întunericul nopţii, încărcată de iubire, de speranţă, iar chipul, o nebuloasă din care mă străpung şi acum cu privirile doi 
ochi lucind himeric. Şi aripile îngerlui protector. Mari, cenuşii, pierzându-se în hăul universului, parcă unindu-se cu acesta. Pictând, îmi 
descărcam sufletul. Taboul cu Poetul  l-a ales agentul meu, alături de două peisaje,pentru un concurs ortganizat de  Primăria unei comune.

                                                         *                                                                                                                                              
Ajungem cu bine, după un drum de două ore. Suntem primiţi cu fast. Vremea e splendidă, s-a adunat multă lume. Invitaţii de onoare, 
juriul, intelectualii comunelor din jur, oameni de rând curioşi dar mai ales interesaţi să fie văzuţi la televizor. Intrăm în holul Casei de 
cultuă. Tabloul meu cu îngerul reprezentându-l pe Poet, intitulat Artistul, este aşezat, central, pe peretele din fundal. Pricep imediat că 
este câştigătorul marelui premiu, altfel de ce s-ar afla acolo? Festivalul poartă numele lui Petre Chişcă, un poet local, care a funcţionat 
ca profesor la şcoala din comună, decedat cu douăzeci şi ceva de ani în urmă. Într-un colţ, pe o masă, tronează o fotografie cu chipul 
respectivului în mărime naturală, manuscrise şi câteva obiecte ce i-au aparţinut. Tresar. Este el, Poetul tinereţii mele. O scurtă ameţeală 
mă clatină pentru o fracţiune de secundă. Pe pereţi sunt prinse file cu ultimele sale poezii scrise de mână. Le citesc. Mă înec cu saliva. 
Tuşesc, cineva îmi aduce un pahar cu apă. Recunosc în versuri, pas cu pas, întâlnirile noastre. Fiecare poem îmi este închinat. Eu sunt, 
întrutotul, adorată, cântată în versuri de o stranie frumuseţe. Se fac prezentări, începe festivitatea, se fac premierile, la urmă aud numele 
meu, primesc o cupă, o diplomă şi un plic anemic, cu o bancnotă înăuntru. Bună şi asta! Mi se dă cuvântul. Ce să spun? Afirm că nu 
l-am cunoscut personal pe poetul Petre Chişcă, sincer, n-am ştiut de existenţa lui, dar se pare că m-a inspirat ceva de deasupra voinţei 
omeneşti, un inefabil care mi-a purtat penelul pe pânză, creând o viziune poetică a artistului. Asemănarea pe cât de evidentă, pe atât 
de întâmplătoare, are legătură în mod cert cu puterea divină care guvernează  actul artistic. Sunt aplaudată, dar nu ştiu cât crezută. 
Ceremonialul  continuă cu vizite la cimitir, la bustul poetului dezvelit cu această ocazie, la casa memorială, apoi cu masa de seară dată de 
primar. Îi cunosc familia. Soţia, o doamnă în vârstă, fostă învăţătoare, şi cei trei băieţi, oameni în puterea cuvântului, apropiaţi de vârsta 
mea. Parcă aş fi într-un film aparţinând neorealismului italian. Secvenţele mi se par déjà vu. Într-un târziu, suntem cazaţi în casele unor 
oameni înstăriţi din comună. Sunt repartizată la o profesoară pensionară, fostă colegă cu Poetul. 
Femeia mă primeşte cu multă căldură, este marcată vizibil de asemănare. Mă priveşte ca pe o minune, nu ştie cum să-mi intre în voie. Mă 
îmbie cu diverse bunătăţi culinare. Sunt obosită, sătulă şi fără să cer voie, cât se duce la bucătărie, mă întind pe canapeaua din cameră. 
Adorm instantaneu. Nu ştiu ce mă trezeşte. Ba ştiu, este nuntă în comună şi a început adevăratul chef, cel de după miezul nopţii. Tobele 
bat în draci, gurista a trecut pe manele. Între timp, gazda aţipise în camera alăturată. Mă ridic să-mi dezmorţesc oasele. Mă simte şi 
apare în cantul uşii zâmbindu-mi complice. Pune masa, bem vişinată şi un vin de-al casei, apoi cafea. Începe să povestească. Versurile 
acelea înşirate pe coli volante îi erau dedicate. Ea a fost iubita Poetului în tinereţe. Săraci amândoi, strângeau bani laolaltă pentru cele 
necesare unui cămin. Se înscriseseră deja pentru un apartament în bloculeţul ce se ridica în comună, destinat intelectualilor repartizaţi 
acolo: profesori, inginerul agronom, doctorul, veterinarul, asistenta, economista c.a.p.-ului, şi avea să fie gata în toamnă. Peste vară a 
trebuit să urmeze un curs la Bucureşti de o lună, plus examenele. El o vizita în fiecare duminică. Se plimbau, făceau planuri de viitor, 
îi recita versurile scrise între timp. Cea care avea să-i devină soţie era de fel din comună, tot profesoară, fată de oameni înstăriţi. Aveau 
casă, rosturi bune, bani depuşi la CEC pentru maşină, într-un cuvânt o partidă ademenitoare. S-a încurcat cu ea fără să facă valuri. De, ca 
băieţii… În toamnă au primit apartamentul şi când să se mute împreună, el s-a trezit chemat la director. Victoriţa, că aşa o cheamă, stătea 
în picioare, ascunsă după uşă, plânsă toată. 
 - Ce ai făcut, măi Petrică, l-a luat directorul la rost, ce gânduri ai cu fata asta, ai lăsat-o însărcinată şi acum te muţi cu Viorica? 
Până la urmă a luat-o pe Victoriţa de nevastă, iar ea a rămas cu ruşinea şi nemăritată. Dar dragostea lor a continuat. Ehe, a mai avut el şi 
alte escapade, dar iubita, unica iubită, ea a rămas. Ştie toată comuna. Deşi a avut destule partide, nu s-a căsătorit pentru că el nu suferea 
comparaţie cu niciunul. Nu-l putea uita, nu-l putea părăsi. Când o privea, o ţintuia locului. Cu toate se întâmpla la fel. Avea darul ăsta, de 
a zăpăci femeile. Păcat de talentul lui că n-a avut zile. De copil s-a îmbolnăvit de plămâni. A stat o vreme în Spitalul Filaret la Bucureşti, 
apoi  l-au trimis la sanatoriu la munte. Dar nu a mai putut fi salvat. Îl vizita în fiecare duminică. Victoriţa se ducea rar, cu băieţii după ea. 
S-a întâmplat să se întâlnească la poarta sanatoriului. S-au prefăcut că nu se cunosc. Când a murit abia împlinise patruzeci şi trei de ani. 
Ajunsese o legumă.    
 Mă doare capul. Îmi plesneşte. Îmi dă un antinevralgic şi un algocalmin. În ciuda sonorului televizorului, dat la maximum, a muzicii şi a 
chiotelor de pe uliţă, adorm. Mă trezesc aproape de ora zece. În mod sigur l-am visat toată noaptea pe Poet dar nu-mi mai amintesc cum. 
Fac un duş, beau o cafea, reuşesc  să-mi revin din somnolenţă. Îl am în faţa ochilor. Am senzaţia că este lângă mine. Când pe canapea, 
când pe scaun, când în picioare. După un mic dejun luat pe fugă, plecăm la festivitate. Ne întâlnim cu grupul la Casa de cultuă. Ceilalţi 
invitaţi au fost la mânăstirea din apropiere. Am sosit tocmai bine la masa festivă. Sunt invitată alături de primar şi de cei din juriu. 
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Nu mi se mai dă cuvântul. Aproape că nu mai sunt băgată în seamă. Victoriţa mă priveşte chiorâş. Înţeleg de ce. Înnoptasem la rivala 
ei. După cafea ne întoarcem în holul de la intrare. Recitesc versurile înşirate pe colile de hârtie. În jurul meu apar alte doamne în vârstă. 

Timide, încearcă să intre în vorbă cu mine. 
 - Sigur nu l-aţi cunoscut? 
 - N-am avut cum. Când a decedat, eram copil, la şcoala generală, exagerez, dându-mă mai mică. 
 Vorba se duce din şoaptă în şoaptă. De data asta, chiar provoc o stare de şoc. De abia acum se dezmeticesc cu adevărat. 
 - Nu l-a văzut în viaţa ei, era un copil când a murit şi   l-a pictat cu atâta precizie... Mai ales privirile. Sunt privirile lui. 
Unele doamne lăcrimează. Probabil foste iubite. Una se apropie de mine şi-mi şuşoteşte o poveste de iubire. Cică versurile alea de pe 
pereţi îi sunt dedicate, chiar i le-a recitat într-una din serile lor de pomină. N-a fost nimic vulgar, că el era căsătorit, şi ea la fel, nu aşa 
trebuie înţeles. Dacă vreau să ştiu, Poetul mai are câţiva copii făcuţi, cu altele, nu numai cu Victoriţa. Şi doar primul băiat este sigur al 

Invitaţii se regrupează. Ia cuvântul unul dintre invitaţi, un fost prieten al Poetului. Povesteşte întâmplări cu haz din tinereţea lor 
zburdalnică. Sunt şi alte intervenţii. Vorbeşte şi o poetă care susţine că între ei ar fi fost o idilă nevinovată.Victoriţa iese afară ruşinată, 
la fel cei trei băieţi. Simt că mă sufoc. Iau cuvântul. Nu spun nimic despre poet, doar mulţumesc juriului, mulţumesc gazdelor şi 

Ies cu lacrimi în ochi în aplauzele asisteneţei.                                                                                             

Festival Internaţional de Poezie Renata Verejanu

Comunicat de presă

Academia Europeană a Societăţii Civile (AESC),
autorul şi realizatorul proiectului

„Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu” ,
comunică:

Prima ediţie a Festivalului s-a bucurat de un frumos succes.
Festivalul devine o tradiţie. Odată cu lansarea ediţiei a II

a Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu
se măreşte frumos numărul partenerilor acestui original proiect,

astfel se extinde aria de informare a îndrăgostiţilor de poezie
şi se lansează noi căi de colaborare între oamenii de cultură 

din întreg spaţiu românesc, şi chiar cel european. 
Aducem sincere mulţumiri partenerilor primei ediţii,

care rămân parteneri de nădejde în continuare,
dar şi noilor parteneri:

Revistelor de Cultură Universală
Regatul Cuvântului şi Sfera Eonică, 

(director şi redactor şef dl Nicolae N. Negulescu),
editate sub egida Ligii Scriitorilor Români.

Senatul Academiei Europene SC
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Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu

la 1 septembrie 2014 Academia Europeană a Societăţii Civile, autorul proiectului, 
a lansat ediţia a II a Concursului.

Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu se adresează tuturor îndrăgostiților de poezie, indiferent de vârstă, naționalitate, 
țara de reședință, limba vorbită, religie etc., obiectivul strategic fiind promovarea unui mad de viaţă prin poezie. Doritorii de a participa 
la cea de-a II ediție se pot înscrie până la 31 decembrie 2014.

Fiecare persoană poate participa în 2 secțiuni:
1. Poezie proprie - autori care nu sunt membrii ai US participă cu câte 3 texte, creaţii personale nepublicate până la data participării în 
concurs.
2. Eseu - se prezintă două pagini (format A4, Times New Roman, 12) de analiză a creației (a unei cărţi sau a unui/unor texte de Renata 
Verejanu), 
3. Recital de poezie din creația poetei Renatei Verejanu - declamatorii recită un poem (pledoarie etc.) maximum 3 minute.
4. Compoziţie –  cântec pe versuri de R.Verejanu,  lucrarea poate fi în limba pe care o posedă interpretul sau compozitorul.
5.Traduceri - din poezia Renatei Verejanu.

În secţiunile 2-5 participă şi profesioniştii (actori, interpreţi, compozitori, scriitori profesioniști, dar şi elevi, studenți, masteranzi, 
doctoranzi, profesori, jurnaliști, bibliotecari, cercetători etc.)

Jurizarea se va efectua pe categoriile de vârstă: 
Categoria I - … până la 14 ani, 
Categoria II – 15-25 ani, 
Categoria III – peste 25 ani...

Ediţia a II a Festivalului Internaţional de Poezie se desfăşoară în trei etape:
1.În perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 se vor desfășura etapele locale și raionale a participanţilor din Republica Moldova și 
înscrierea în Concurs a participanților din diferite țări.
2. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2015 se vor desfășura etapele raionale și municipale pentru participanţii din Republica Moldova și 
selectarea pentru etapa finală a materialelor primite de la participanţii de peste frontierele Republicii Moldova.
3. În perioada 1 aprilie – 1 august 2015 va avea loc jurizarea de către membrii Juriului Internaţional a lucrărilor admise în etapa finală, 
pregătirea și editarea Antologiei ediției a doua, pregătirea Spectacolului de Gală și Decernarea Premiilor (editarea diplomelor la cele 
cinci secțiuni, confecţionarea medaliilor, trofeelor etc.). 
La 1 septembrie 2014 a fost lansată ediţia a II a Concursului, la care vă puteţi înscrie până la 31 decembrie 2014, expedeind dosarul 
complect:

1-3 poze color (cu faţa clară),
CV corect (data, anul naşterii, localitatea, adresa actuală...)
Lucrarea...(cele 3 poezii proprii, sau eseul, sau traducerea, sau cântecul).

În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la secţiunea Recital – comunicaţi organizatorilor mai întâi care poezie aţi ales. La secţiunea Compoziţie 
– comunicaţi din timp intenţia de a compune un cântec şi care e poezia aleasă.

După data limită nu se va accepta nici un material.

Doritorii de a participa la cea de-a II ediție a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, se pot înscrie la adresele online:

festivaldepoezierv@gmail.com   sau 
festivalnationalrv@gmail.com 

Informaţii la blogul oficial al Festivalului:
http://festivalnationalrv.blogspot.com
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          Desen şi poezii de Renata Verejanu

O lacrimă…

O lacrimă… Ce fel de bogăţie?..
Îmi aruncaţi reproşul, indignaţi.
O lacrimă rămasă între bărbaţi
Ca un simbol de mare omenie.
O lacrimă ce şi-a pierdut stăpânul
Și cum de moarte oare s-o salvez?
Când ea încă nerotunjită în văz
O zbughi din ochi cu plinul.
O lacrimă din an în an purtată
A bucurie şi a mari dureri…
(C-o lacrimă acuma-s mai bogată),
În ea se vede ziua cea de ieri…
O lacrimă – e cheie ori lăcată?..

La vânătoare

Pădurile bârfei atât de dese-acum
Şi căprioara, cinstea, încotro să fugă…
Nu rădăcini, fâşii grele de fum
Pe sub pământ, prin tălpi mi se alungă.

În sufletu-mi mai arde un chibrit,
E mare întuneric la intrare în gură.
Nu m-am deprins ca flăcări să vomit,
Nici să propag între prieteni ură.

E timpul vânătorii, de după tulpini
Zece arme ochesc o singură idee.
De frică glumele se îneacă în suspini,
Împuşcăturile se-adună în trupul de femeie.

E criză de valută intersufletească…
Loviţi în nervi ca-n pielea tobei seci.
Călcâiul îşi retrage mersul, să lovească
Pădurile bârfei cu ochii stinşi şi reci.

Toţi bărbaţii

Toţi bărbaţii
Care au trecut prin inima mea –
Unii în fugă,
Alţii reţinându-se îndelung -
Ar putea şi azi să mai revină
Cel puţin
Pe frunte să lase un sărut.
Toţi bărbaţii
Din vina cărora
Inima mi-e palidă deseori
Ar putea să intre
În una din pagini
Cu ocazia acestei sărbători.
Ar putea să recunoască măcar unul
Că în umbra mea i-a fost comod
(Şi un sfat a reţinut precis),
Şi apoi să-şi ia în mâini destinul
Prins la pieptul meu
Precum un bold.
Toţi bărbaţii…
Aş dori, chiar toţi –
Unii tineri, veseli,
Alţii deja morţi…
Să mă ierte, când nebună cer –
Stropul meu de aer,
Palma mea de cer.

La micul ecran

De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici,
Şi cine-i regizorul ce-a rânduit tulpini?
Din palma lui Isus coboară filosofii antici:
Nu-n petale, în ghimpii dresaţi şi arini.
Vântul de-acasă, de la ţară, cel de sub fereastră
Mătură colbul de lângă Ştefan cel Mare.
S-a înălţat în izbândă Pasărea măiastră
A trupului tânăr, şi-i fără ajutorare.
Buzele de viscol pe flăcări le lipesc:
Deloc nu mă frige. Se frige însuşi focul
De dorul meu nestăvilit îl molipsesc –
Şi rugul nu-şi mai află locul.
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Mi-i ţinuta demnă de harul ce mi-i dat:
În faţa carieristului nicicând plouată-am stat,
Şi nici n-am spart cu fruntea pânză efemeră
Ce-acoperă ţinutul precum o emisferă…
De unde aşa aromă în trandafiri sălbatici?
Şi cine-i regizorul ce-a răspândit tulpini?
De-a închis în inima mea ghimpii ostatici,
Şi tu la miez de noapte încerci să mi-i alini.

Mica mea bucurie

Hai, râzi! Copil cu sufletul de ape,
Râzi! De fructul izbânzii aşa de aproape,
Zilele vin cu buzele de lapte
Pe cerul memoriei să se arate.
Râzi! Mica mea bucurie, ca o vioară
Râzi! Sărutat pe frunte, odinioară
Când treci prin casa guvernamentală
Și scaunele toate se răscoală.
Râzi! Să se multiplice în fuga mea umbra
Şi să ies din ţinutul tristeţii,
Dansând cu ultimele ştiri rumba.
Scuturând de pe slove scaieţii.
Râzi! Drumul meu, grabnic dus
Şi în răsărit, şi în apus.
Râzi! Să nu încerce omul obtuz
Să-i umble vieţii prin auz.

Risipa cea mare 

Dezechilibru total, scuze…
Semnul crucii prins între buze…
Provincii înmulţite, monotone
În propriul gând – zone
Interzise, poliţie naţională -
Soartă fatală… 
Se contrazic umerii între ei,
Bărbăteşte înghit noduri, sătule,
Amurgul la preţ redus impus
În fiecare individ să urle.
M-am smuls pe mine din mine însumi,
M-am sădit în timp – un copac:
Crengile mi le-au tăiat de foc,
Din trup mi-au făcut capac… 
La fântână sau la sicriu?
Numele tău pe inimă mi-l scriu. 

O cavalcadă de pocnete de bici

O cavalcadă de pocnete de bici...
S-au revărsat din sufletu-mi în clipa
Când şoapta ta, rănită, s-a ridicat din brânci
Şi dorul meu i-a fost şi zborul, şi aripa...

O cavalcadă de pocnete de bici...
Îmi învăţa feciorul şi mâine să iubească
Precum iubit-au dragii lui bunici -
Omul iubit ştie să-nflorească...

O cavalcadă de pocnete de bici...
Râdeau iubirile adânc tăinuite-n mine -
Pe globu-ntreg, miraţii mei amici,
Mă salutau cu veacuri mult senine...

Modestie

Nu-mi puneți stea în frunte, 
lumina-i se va stinge.
Steaua mea e-n sânge, dar până voi ajunge
Acolo sus pe cer, ca s-o ridic, înaltă
Lumina vieții din trupu-mi se va smulge,
Lăsând un manuscris cu soarta mea visată.
Intenționat nu mi-o lipiți, 
căci fruntea mea surâde
Înduioșată de miracolele sufletești, -
Doar funinginea poate lăsa urme blânde
Fără emoții și gesturi omenești…
Eu merg singură, luminată de o vorbă –
Ea mi-i și stea, și reproș, și ascunzătoare...

Când cerul zilei lovește cerul nopții
Poate că numai pe mine mă doare.

Visele-n zece volume

Ulicioare, şi prospecte, şi etaje, şi femei:
Visele-n zece volume – citeşte din care vrei.
Şi o tusă ne-ntreruptă – două zile iar se ceartă,
Una-i ziua cea venită, alta-i  ziua cea plecată.
Deschid semaforu-n gară: pleacă timpul gâlgâind
Şi presimt doi paşi alături,
   Sprijinindu-se pe rând.
Ulicioare, şi prospecte, şi etaje, şi femei:
Roi de-albine ruşinate, veacu-nţeapă în călcâi.
Însoţind umerii sprinteni, ca elita pe-mpărat,
Cu trăsura voioşiei ele-n casă mi-au intrat.
Au gospodărit o vară, 
                       pe Baudelaire l-au mai citit.
Aşteptându-mă cu-o vorbă. 
                       N-am ştiut şi n-am venit.
Ulicioare, şi prospecte, şi etaje, şi femei:
Visele-n zece volume, începând cu clasa întâi,
Şi o faţă-nchipuită, şi un nume presupus –
Mi-au rămas în ochi doar fulgii,
    Dansul lor urcat în sus.
Şi mă simt în toate-nvinsă, dar supusă nu pot fi –
Sunt datoare c-o iubire clipei în care voi muri.

Gânduri de perspectivă

Pe ochii mei ard zile din veacuri viitoare:
Un drum fără dictatori, pe chipul meu e soare,
Şi nici un Beria nu-i, un veac fără călăi –
Şi plodu-i sănătos, şi creşte în femei.
Ce fel de somn?! Trezitu-ne-am cu toţii,
În trupul nostru treji sunt şi nepoţii.
Şi-njurătura o adun din vorbe delicate
Când slove veninoase ne mai lovesc în spate.

Îmbrac pe trup o noapte, cea mai lungă-n an,
Zâmbesc cu demnitate când te văd avan,
Şi gura, sărutată de toţi bărbaţii lumii,
Strecoară gânduri calme pe îngâmfarea brumei.
În nici o boală astăzi nu încap, şi-o hrincă
Mi-e de ajuns pentru zece milenii.
În carnea mea tânără – nici urmă de frică;
Gânduri de perspectivă deşteptându-mi semenii.

33Sfera Eonică



Evadare din pedepse  

Un palid sărut, cules 
De pe sute de cruci - 
La tronul lor am acces,  
Deşi, mereu îmi încurci. 
Dansez la miez de noapte 
Cu îngerul meu păzitor - 
Câte o gură îmi scoate 
Din sângele azi roditor. 
Sufletul tânăr - apă adâncă, 
Un cor imens răsună în sobor, 
Ochii ageri în cer se îngroapă - 
Şi eu trăiesc la rădăcina lor. 
Într-un botez la convorbire 
Cu glas domol, de diplomat, 
Încuie-mi gura c-o iubire 
Din care nimeni nu a evadat. 
Cu braţele amiezilor senine 
Mă leagă într-un dor neterminat, 

Pe urma ta au înverzit coline... 
Aşa târziu … în viaţă te-am aflat.

Vocale şi otravă

Sărută-mi vocale dulci, spânzurate de limbă…
De-un veac îmi persecută privirile trudite,
Plugul lor otrăvit prin pieptul meu se plimbă
Sufletului, străduindu-se să-i iasă înainte.

Nu căutaţi, nu creşte-n mine înserarea,
Crizantemă violetă mi-e inima bolnavă.
Nu perne moi, sub cap pun însăşi disperarea:
Un bulgăr de pământ cu mireasma-i gravă.

Oglinzi amare în fântâni nu dorm de-un veac,
Le-a putrezit răcoarea în adâncime mare.
Durere vagabondă, nu-mi căuta de leac,
Mi-e creierul prieten cu raza cea de soare.

Geaba semănaţi cenuşă peste şoapte:
Din trecut, din mâine fiul le aude.
Spice-n boabe mi-s gândurile coapte,
Ele vor naşte-o inimă care mi-a răspunde.

Improvizare

Tu, omule, cu destinul tuns chilug
Şi zilele destrămate până la secunde,
Te spintecă lăuntric un ţipăt prelung –
Dar cine-l aude?

Îmbrăcat în hamuri ca un cal de rasă
N-ai tras nici o brazdă, nici plug n-ai văzut.
Peste sânii zării – liniştea rămasă:
Ai tăiat o hrincă, cerul ai vândut.

Ai lovit în horă, de-au rămas în sat
Braţele de ceară într-un cerc restrâns –
Mai încing un dans ca pe un oftat:
Viaţa mi-e durerea după care-am plâns.

Câţi suntem la număr? Cât ne-om ţine oare?
Să nu dăm gândirea să ni se repare

După „bunul simţ” al vre-unui ghid

Care-n loc de inimă şi-a-nălţat un zid.

Trăiesc în privirea ta

Eu trăiesc în fereastra închisă de obloane
Să nu vadă cerul că-s eu către drum.
Timpul mă împinge, flămând de coroane
Crescute pe dinlăuntru a tot ce îţi spun.
Inima zilei deschide a sa carte
La pagina scrisă de acum un an,
Si crede că-s mănunchi de glume curate
Neimportante pentru vre-un plan.
Ci eu trăiesc în fereastra ta, vis devreme,
Soarele întinde umbra-mi pe pereţi.
Nenumărate patimi cearcă să te cheme –
Să nu fugi de-acasă, cer de dimineţi.
Eu trăiesc în fereastra ta, şi când e noapte,
Şi-n corp îmi dă năvală gândul tău, senin:

Nu lăsa privirea să-mi ducă anii departe
Că-n geamul tău deschis pot să nu revin.

Mirată

Mirată trec printre secunde,
Și printre mari parlamentari –
Unde e veacul în care să mă simt poet, 
Unde e țara fără de demnitari?...

Mirată șoapta mi-i, și dansul,
Și nervii toți mirat gândesc...
Mirată mi-i și graba, pasul
Și sângele de neam domnesc.

Mirată te sărut pe frunze
Cireș amar, și nuc rotat ...
Mirată liniștea-i s-auză
Cum tot norocul ai ratat.

Mă miră zarva de la curte,
Și lingușirea la altar –
Mirată trec prin viață, uite,
Se miră lumea tot mai rar…

Răcnete şi flori

Uriaşă energie creatoare, omenia...
Mi-aţi urmărit c-o undiţă ascunsă
Globulele roşii de sânge, 
provocându-mi anemie,
(O, viaţa mea deja dusă!...)
Zadarnic. Nu mi-aţi pescuit nici o zi,
Mi-a rămas tinereţea nemărginită,
Clipele trăite – în mine se pot trezi
Ca durerea în lebăda rănită.
În fiecare an, la ziua mea de naştere,
Îmi aruncaţi câte un ghimpe în trup –
Credeţi că o să mă dezic de metafore
Şi-o să încerc din mine să le smulg.
Ci ghimpii înfiniţi lasă câte o umbră
(Roşie orgie de sunete clare),
Dintre-acele, ce prin sânge-mi umblă
Ca un răcnet adăpostit în floare.
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Nu sunt ramuri goale

Nu sunt ramuri goale, ci semenii mei -
Cei cu vorba clară şi cu suflet trist,
Nu au case proprii, trăiesc pe alei
Într-un nesfârşit dans de rock şi twist.
Către dimineaţă au priviri de brumă
Şi o planetă necerşită la părinţi,
I-am găsit odată oropsiţi de-o glumă:
Prin ţigări de-un metru fum turnau din dinţi.
Nu sunt ramuri goale, când nici pomi nu vezi,
Şi nici găuri multe la un suflet-nai…
Mlaştina se adună, absorbind dovezi
Nevorbite încă într-al nostru grai.
Adevărul, însă, nu s-a dat atras
Nici de marea unde valul e de miere.
Umăr lângă umăr – merg cu ei în pas.
Am mandat, de om, dar cine mi-l cere…

Vânzătorul vârstelor

El vinde un zvon, cum că nu mai plouă
Adâncul oglinzii în care ne schimonosim.
Vinde anotimpuri, vre-o două
Neterminate, ca ziua în care murim.

El ştie ce caută, în preţ e priceput.
Un colind uitat păstrează la îndemână,
Şi vinde c-o privire – un zâmbet cărunt
Fost tânăr un an ori o săptămână.

A vândut zile sărbători, a vândut multe…
Cine ştie câte nopţi mai are sub tejghea…
Erup, nemişcătoare, orele trecute
În văpăi vândute, ce nu pot striga.

 

                           Ştefan Grosu

Exilarea lui Dumnezeu în filosofia modernă şi 
împăcarea dintre

 René Descartes şi Toma D`Aquino
                                Ştefan Grosu, bursier doctoral, Academia Romănă

Despărţirea de Dumnezeu a pornit de la declaraţia lui René 
Descartes care a proclamat decizia ,,de a nu mai căuta pe viitor 
nicio altă ştiinţă în afara celei pe care aş putea-o descoperi în mine 
însumi sau în uriaşa carte a lumii” (René Descartes, Expunere 
despre metodă, Editura Paideia, Bucureşti, 1995, VI, 9). S-ar putea 
spune că aici este o declaraţie de independenţă a omului faţă de 
Dumnezeu, o declaraţie de emanicipare a omului de sub tutela lui 
Dumnezeu. În acest mod, începe de fapt, lumea modernă din care 

postmodernă a lui René Descartes pentru că acesta avea un respect 
deosebit pentru Decalog şi care a arătat prin proclamaţia sa filosofică 
doar că Dumnezeu nu are ce căuta în speculaţia filolosofică. 
Această lectură postmodernă a lui René Descartes a ajuns chiar 
să sfăşie filosofia creştină: ,,prin filosofia lui Descartes, şi aceasta 
independent de propria lui credinţă creştină  a fost distrugerea 
idealului medieval al înţelepciunii creştine” (Étienne Gilson, 
Dumnezeu şi filosofia, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 
2005, p. 73).  Se ajunge atunci la ruptura de tomism unde teologia 
creştină era regina filosofiei, întrucât reprezintă ,,înţeleciunea 
prin exelenţă, prin toate celelalte înţelepciuni omeneşti” (Toma 
D`Aquino, Summa Theologiae, I, . 1, 6)
 Nicolas Malebranche este cel care face o exegeză corectă 
a scrierilor carteziene şi ajunge să realizeze o împăcare între 
rigorismul kantian şi idealismul tomist. De precizat că trupul său 
era deformat de o boală congenitală a măduvei spinării dar boala 
nu l-a  împiedacat să facă parte din elita politică şi intelectuală a 
vremii sale. El a abordat a în  screrile sale subiecte de metafizică, 
teologie, etică, dar a fost preocupat şi de politică fiind secretarul 
personal al Regelui Ludovic al XIII-lea şi nu a neglijat nici vocaţia 
sa telogică, fiind preot la Oratoriul Sfântul Philip Neri.   
 Doctrina lui René Descartes a fost prezentată cu 
entuziasm de  Nicolas Malebranche în Recherche de la Vérité 
(1674). Gândirea este esenţa minţii este, consideră filosoful francez  
(Bridge, James, Brigge,  “Nicolas Malebranche, in The Catholic 
Encyclopedia ,Vol. 9. New York: Robert Appleton Company, New 
York, 1910). Pornind de la sistemul cartezian, Nicolas Malebranche 
a iniţiat curentul filosofic numit ocazionalism prin care accentuează 
concepţia filosofiei  antice  referitoare la dualismul între trupul 
perisabil şi sufletul etern. 
 ,,Malebranche accentuează un astfel de dualism, 
afirmând că spiritul nu domină nici măcar în mod direct corpul 
sub forma unui instrument sau a unei maşini ; separarea este de 
aşa natură încât Malebranche îl cheamă în cauză pe Dumnezeu 
pentru a armoniza viaţa corporală cu aceea spirituală în procesele 
congnitive şi în activitatea practică (ocazionalism). Leibniz recurge 
la conceptul de armonie prestabilită între ordinea spirituală şi 
ordinea fizică a omului pentru a elimina ideea intervenţiei continue 
a lui Dumnezeu, dar subliniind acelaşi dualism structural.” (Elio 
Sgreccia şi Victor Tambone, Ma lio Sgreccia şi Victor Tambone, 
Manual de bioetică, Edititura Arhipiscopei Romano-Catolice de 
Bucureşti, 2003, Bucureşti, cap. al III-lea).

Se observă că doctrina Nicolas Malebranche arată că orice 
determinare cauzală constituie un act divin. Aşadar Nicolas 
Malebranche şi-a asumat experimentul cartezian prin care 
Dumnezeu era despărţit de speculaţia metafizică, dar fiind şi un 
metafizician încercat să facă o reconcilere între cartezianism şi 
tomism, arătând că Dumnezeu, pentru René Descartes şi Toma 
D`Aquino, constituie unica sursă a eficacităţii cauzale şi toate 
sunt de la Dumnezeu (Nicolas Malebranche, Entretiens sur la 
metaphysique & sur la religion, Leers, Rotterdam 1688,  46).  
 Credinţa în Dumnezeu ca sursă a adevărului, este  în 
accepţia lui Nicolas Malebranche, cea care împacă rigoarea 
kantiană cu idealismul tomist, este vorba aici aşadar de Dumnezeu 
cel care ,,îşi este Însuşi proprie lumină” (ibidem, p. 182) şi care 
constituie ,,în propria lui substanţă esenţele tuturor lucrurilor şi 
toate ipostazele lor posibile şi în poruncile sale, existenţa acestora, 
precum şi ipostazele lor efective” (ibidem). Lumea inteligibilă nu 
poate exista fără Dumnezeu care ,,posedă perfecţiunile tuturor 
lucrurilor” (Nicolas Malebranche, Entretiens sur la metaphysique 
& sur la religion, op. cit., 8). 
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Pledoarie pentru tomism
                                                                                          

                  Ştefan Grosu, bursier doctoral, Academia Romană
 
	 Din	Evul	Mediu,	considerat	de	mulţi	întunecat,	se	descrinde	
portretul	 strălucitor	 al	 Sfântului	 Toma	 D`Aquino,	 care	 devine	
magistru,	 adică	 model	 în	 această	 perioadă	 caracterizată	 printr-o	
criză	 a	 sistemului	 educativ.	 În	mod	 clar	 şi	 punctual,	 el	 arată	 că	
filosofia	educaţională	are	ca	obiect	 învătorul,	 iar	 în	acest	sens	se	
pune	întrebarea	dacă	un	om	,,poate	să-l	înveţe	pe	alt	om”	(Toma	
D`	Aquino,	De magistro,	Editura	Humanias,	Bucureşti,	 1994,	 p.	
35).		Omul	care	îşi	asumă	răspunderea	să	înveţe	pe	alt	om	trebuie	
să	fie	capabil	să	determine	,,cunoaşterea	în	altul”	(ibidem),	adică	
magistrul	 trebuie	 să	fie	capabil	 să	 îl	 facă	pe	discipol	 să	fie	atras	
de	 setea	 cunoaşterii.	 Sfântul	 Toma	 D`Aquino	 arată	 că	 relaţia	
dintre	 discipol	 şi	magistru	 nu	 este	 nicidecum	bazată	 pe	 egoism,	
el	reuşeşte	să	distrugă	,,prin	rădăcina	sa	angelistă,	un	individalism	
care	sacrifică	în	realitate	persoana	umană	în	favoarea	unei	imagini	
iluzorii	 şi	 excesive	 a	 omului”	 (Jacques	 Maritain,	 Conférence, 
Avignon,	1923).	Doctorul angelic	reuşeşte	să	ofere	prin	învăţătura	
sa	 ilustrată	 în	 scrierile	 sale	 o lectio divina	 despre	 legăturile	
,,între	studiu	şi	sensurile	spirituale	ale	sufletului”	(Pius	al	XI-lea,	
Studiorum ducem,	 1923).	Aşadar	 nu	 se	 poate	 face	 educaţie	 fără	
să	existe	o	vocaţie	spirituală	a	magistrului.	Sunt	aici	doar	câteva	
cuvinte	 prin	 care	 pledează	 pentru	 studiul	 tomist	 în	 sistemul	
educaţional.	 În	 aceste	 cadru,	 cenzorii	 sunt	 invitaţi	 să	 păstreze	
tăcerea.	

	 ,,Să	tacă,	deci	aceşti	cenzori!	Dacă	vor	să	susţină	o	opinie	
contrară,	 sunt	 liberi,	 dar	 să	 nu	 o	 judece	 pe	 alta	 ca	 fiind	 greşită;	
aceasta		 	 este	 concomitent	 pripeală	 în	 a	 judeca	 şi	
slăbiciune	a	spiritului,	căci,	 în	orgoliul	 lor,	ei	arată	că	nu	ştiu	să	
deosebească	argumentele		 	 decisive	 de	 motive	
şubrede”	 (Gilles	din	Roma,	Despre fizica lui Aristotel şi tratatul 
unităţii formelor, ediţie	Veneţia,	1502,	fila	206).		

	 Fascinat	de	învăţătura	tomistă	s-a	dovedit	a	fi	Monseniorul	
Anton	Ducovici,	cel	care	în	perioada	1936-1940,	a	susţinut	cursuri	
despre	tomism.	Cursurile	respective	au	avut	ca	teză	,,aprofundarea	
credinţeii”	 Dancă,	 Şi cred şi gândesc,	 Editura	 Arhiepiscopiei	
Romano-Catolice	de	Bucureşti,	Bucureşti,	p.	223).	Aceste	cursuri	au	
fost	apreciate	de	lumea	intelectuală	a	vremii,	iar		la	ele	au	participat		
personalităţi	precum	Nae	Ionescu	şi		Gala	Galaction.	Intelectualilor	
care	 au	 fost	 interesaţi	 de	 pledoaria	 sa	 pentru	 învăţătura	 tomistă,	
Anton	Durcovici,	le-a	spus	cu	modestie:	,,iniţiativa	îmbucurătoare	
a	pornit	de	 la	unele	persoane	ca	dumneavoatră	 şi	 că	 aţi	venit	 în	
număr	 atât	 de	 mare,	 este	 o	 dovadă	 că	 aţi	 apreciat	 acest	 gând”	
(Anton	Durcovici,	Manuscris, fila	1).	Manuscrisul	s-a	numit	Curs 
de religie pentru intelectuali,	dar	a	fost	publicat	sub	titlul	de Lecţii 
tomiste despre Dumnezeu	 (la	Editura	Sapienţia	 	din	 Iaşi	 în	2008	
sub	coordonarea	lui	Willhelm	Dancă).	De	precizat	că	Monseniorul	
Anton	Durcovici	a	trecut	în	eternitate	în	urma	chinurilor	îndurate	
în	inchisoarea	de	la	Sighetul	Marmaţiei	(pe	11	decembrie	1951),	
iar	pe	17	mai	2014	a	fost	beatificat	într-o	cermonie	ţinuţă	la	Iaşi	
pe	stadionul	Emil	Alexandrescu	şi	la	care	au	participat	20	000	de	
persoane.		Activitatea	sa	intelectuală	în	calitate	de	profesor,	precum	
şi	profilul	moral	din	viaţa	personală,	arată	că	Monseniorul	Anton	
Durcovici,	 a	 	 trăit	 tainele	 credinţei	 după	 învăţătura	 magistrului	
Thomas	D`Aquino.	
 
	 ,,Mărturia	vieţii	sale	rămâne	nedepăşită	şi,	în	cea	mai	mare	
parte,	o	referinţă	mereu	actuală.	Ca profesor	rămâne	un	model	de		
	 curaj		 şi	de	perseverenţă	intelectuală	tomistă. Lecţiile sale 
tomiste	ne	arată	cât	de	mult	sacramentul	Preoţiei	şi	sfânta	teologie	
i-au	determinat	 viaţa	 şi	 gândirea.	De	 aceea,	 predarea	 teologiei	 a	
constituit	pentru	el	marea	pastorală	a	inteligenţelor,	o	continuă	

solicitudine	de	 a-l	 face	 cunoscut	 altora	 pe	Cristos.Ca predicator 
era	 înflăcărat	 de	 caritatea	Duhului	 Sfânt	 care	 nu	 l-a	 părăsit	 nici	
în	 buncărele	 închisorilor	 comuniste,	 caritate	 care	 l-a	 condus	 la	
martiriu,	 caritate	 pe	 care	 o	 păstrează	 şi	 în	 cer.	Ea	 îl	 face fericit. 
Ca episcop	 şi-a	ancorat	viaţa	şi	 tot	apostolatul	pe	Dumnezeiasca	
Euharistie	şi	pe	marea	sa	 iubire	 faţă	de	Maica	Domnului	 faţă	de	
Inima	ei	Neprihănită.”	(Eduard	Ferenţ,	,,De	ce	a	fost	declarat	fericit	
Episcopul	Anton	Durcovici”,	în		paxlaur.com,	20/06/2014)		
 

                                          Mia Popa

ACCIDENT
                                                                                                                              
Nu	întâmplător
rugul	timpului	lasă	urme
eterne	accidente	ale	devenirii	întru	trecerea	de	sine
e	bine	uneori	să	păstrăm	curcubeul	din	ploi
oi	fi	trecut	neatentă,visând	că	doiul	se	divide
eterne accidente stupide
erate	ale	verii	pierdute	îmi	rănesc
scânteia	de	dor	de	pe	frunte
e	clar	că	nu	mă	tem
meandre,visuri,cute
eventuale	riduri,vrute	şi	nevrute...

CU	TIMPUL
                                                                                                                               
Cu	timpul
uluiţi,intrigaţi,aşa
am	devenit	stane	de	piatră
trecuse	prea	multă	sare	pe	urma	rănilor	nevindecate
temerar	acord	cu	veşnicia	mării	din	ochi	de	dor
ruga	nebănuită	din	zborul	cocorilor	trişti
iar	eu	am	uitat	că	exist,că	exişti...
Inevitabil
ilar,stana	de	piatră	din	inima	zilei	s-a	dus	către	noapte
eu	am	perecut-o
departe-n	aproape.

ARCADĂ
                                                                                                                         
Arcada	sprâncenei	curbată	spre	steaua	plecând
îndeamnă	amar	spre	gândul	rămas	agăţat	de	balconul	viorilor	veri
ridică	ochii	să	le	ghiceşti	arcuşul...
Uluită	abia	ziua	de	ieri	te	va	privi	în	ochi
hienele	 vor	 fugi	 disperate	 ca	 râsul	 sinistru	 rămas	 pe	 o	 mască	
plângând
îndeamnă	tu	spectatorii	să	plece	din	arenă
n-are	rost	să	le	mai	numeri	vreo	stea
a	plecat	tăcut	arlechinul...
Nu-l	poţi	imita.
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DIN VEAC
                                                                                                                            
Cuminte
din veac mă priveşti
iertând tabloul timpului călător
oricum,nu te şterg de praf să nu te doară 
ochii de bobul ploii din vis
stau ca un matelot
tăcut,timid,în faţa naufragiului
imperfectă premeditare a mării supărate pe 
ochii ei
iscând vremelnicia ce mi-o dai
Aici să mai rămână pân’ la Rai

      Elena Maria- Cernăianu

BAT CLOPOTELE
 
Pristav de zi, de noapte,
bat clopote,
vibrează arcuri nevăzute,
în pas mai mic, mai mare,
în timp şi contratimp,
derbi în alb sau negru,
o dâră de galop topită-n zare.
 
Tresare clipa letargică
de zori, de seară…
se-ascunde-n gândul meu…
e moarte?… e viaţă viitoare?…
acelaşi dangăt peste aceleaşi flori,
de fapt… aceeaşi întâmplare...
 
 SONET
 
 Ascultă
cum mângâie tăcerea
nopţilor de toamnă
greierii cântând.
 
Priveşte
luna prin grădini pustii
cerând sărutul alb
de crizantemă.
 
O Cale Lactee
din Regina Nopţii
noaptea o albesc!.

 

Respiră tihna îngânată
de aşteptările visării –
a mai trecut o zi…
 

DESTĂINUIRE
 
 Din unghiurile triste
ale fiinţei
m-am adunat pe mine,
fir cu fir,
lacrimă cu lacrimă,
tăcere cu tăcere,
şi m-am ascuns
într-un grăunte
fierbinte, neatins.
 
 Şi iată-mă la masă,
cu el străin de mine,
cristale, beteală, râs prefăcut,
vocea mea striga neauzită,
octave de lumină
pâlpâie-ndărătul
pleoapelor închise,
gânduri picurate şi topite
odată cu stelele.
 
 Ştiam că trebuie să existe
DRUMUL,
la fel cum orbii-l simt
fără să-l vadă.
 
Iau toamna şi o prefac
în ţăndări,
 un gînd la o răscruce
a răbdării
a împlinit voinţa mea.
 
Afară-i toamnă şi...
atîta toamnă simt în mine...
 
 SĂRUTUL
  
Întinderea mărunt vălurită
şi scânteietoare a apei
poartă sărutul umed
al dimineţii
până la marginea plajei,
aşternând umbre
care se topesc înghiţite
lacom de nisip.
 
Păsări albe
îşi rotesc aripile
în imnul de început
al zilei,
coboară aproape de obrazul mării
şi iarăşi se înalţă,
ca fantastice porniri ale vieţii.
 
Pe cerul de deasupra apei
plutesc fantasme în armuri,
cu săbii-nfipte-n sfincşi
şi cai înaripaţi şi ciobănei,
fâşii de-azur dezbină munţii

topiţi în flăcări de deşert.
 
Întreaga alcătuire este clipa
de imperială îmbrăţişare
a soarelui cu marea…
se sărută…
şi din sărutul sângeriu
se naşte peste lume ziua.
 
 
LA CEASUL ÎN CARE…
 
 
La ceasul în care
se torc gânduri molcome
ca fulgii reci şi albi,
tăişul timpului ucigător
se rotunjeşte-n gând.
 
Au curs în ani
atâtea anotimpuri…
mereu acelaşi soare fierbinte,
aceeaşi noapte selenară,
m-au apropiat de mine.
 
Şi eu, mereu aceeaşi întrebare:
De ce s-arată lumina în zăpezi,
orbind cu-a ei putere
ochi, ce nu pot să cuprindă
atât imaculat şi-atâta depărtare?…
 
De ce s-arată pustiul în tăceri,
când a-nţelege totul
este puterea cerului şi-a apei?
Păcatul luptei de A FI,
cui poate cere îndrăzneala?
 
Am învăţat să stau în faţa pietrei,
a florilor şi-a strigătului stins,
dar cine poate îndura
să stea în faţa neştiinţei
de a fi fost EU?…
 
DOR
 
Îmi place să caut dincolo de nori,
s-alerg prin spaţii siderale,
să fiu un vagabond hoinar
prin timpuri milenare;
în libertatea gândului, popas,
să stau gustând tăcerea lunii,
să mă îmbăt cu dulcele-i nectar
al primăverilor divine;
s-ascult cum se înalţă cântul
din ape limpezi,
doruri sacre
se mistuie în flăcări de-ntrebări.
 
Şi-astfel s- adorm pe fruntea nopţii,
cu zâmbet de copil ştrengar,
să uit, apoi să-ntâmpin ziua,
trezită într-al soarelui tic-tac;
din răsărituri de lumină,
fâşii de drum să îmi întind
şi îmbrăcată-n curcubeu
să mă ivesc printre ruine.
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AMINTIREA GÂNDULUI DE             
 DUMNEZEU
 

 Mintea este timpul,
tu eşti eternitatea.
 
În rugăciuni şi în tăcere,
la poarta marilor mistere
încerc să prind un curcubeu
şi piere.
 
Mă arde flacăra-ncercării,
să fug, să mă prefac în cânt?
oare IUBIREA încă, este
un cuvânt?
 
Stă bine zăvorâtă –
din lanţuri se înalţă dorul
Tărâm Necunoscut
din noi.
 
Şi ajunsă-ntr-un deşert imens,
Îmi voi da vamă trandafirii…
 
 GÂND ALBASTRU DE DECEMBRIE
  
Şi Îngerul s-a apropiat de mine,
în joc de înţelesuri aşteptate
m-a cuprins…
îi simt îmbrăţişarea
cum îmi inundă fiinţa
în ceruri vii de infinit…
 
 Mi-a dat în dar un gând,
un Gând Albastru de Decembrie,
să-l port în mintea mea mereu,
să lumineze mai departe…
 
 Minune Sfântă când te-atingi
de stânca aprigă a vrerii,
sau de cuţitele-n arcuş,
pândind prin colţuri bucăţele de păcat,
sau groapa poleită cu iluzii
de-un meşter cioplitor în suflet,
sau de tăcutele adâncituri
de cimitire nedeschise,
atunci
curg florile  de lotus şi luceferi,
în clipe de eternitate se unesc,
mediteranele-n zăpezile albastre
îşi odihnesc căldura,
de dincolo de cer coboară cântul,
euritmie înţeleasă a sufletului meu
se-adună în palma dreaptă gândul,
un Gând Albastru de Decembrie
să zboare în colind de mantră:
                                        
 IUBIRE

mă contopesc cu tine,

să luminăm şi mai departe…

Mihaela Roşu-Bînă

Remember 
Ioan Ardeleanu 

           A plecat dintre noi acum şapte ani… 
Într-o dimineaţă cenuşie de octombrie, 
vestea a fulgerat prietenii, colaboratorii şi 
apropiaţii. Întregul spaţiu literar al Banatului, 
în care a fost prezent cu atâta dezinvolturǎ şi 
competenţǎ în anii de după 2000, a rǎmas mai 
sărac şi mai pustiu. Ioan Ardeleanu, poetul,  
criticul şi redactorul-şef al  revistei ,,Banat” 
din Lugoj, şi-a luat un răgaz de odihnă dupǎ 
împlinirea vârstei de 60 de ani.
          Absolventul de excepţie al Facultaţii de 
Filologie din Timişoara, căruia i se prevedea 
o carieră universitară de excepţie, a ales însă 
învăţământul gimnazial şi liceal din urbea 
de pe Timiş. Era ,,profesorul” nostru, boem, 
nonconformist, deschis, mereu înconjurat de 
discipoli.
          Debutul publicistic a avut loc în anii 
studenţiei, când îi apare în ,,Forum studenţesc” 
un studiu despre poezia ,,şaptezecistă”.
          S-a retras apoi, din motive etice, politice 
şi mai ales morale, într-o lungă şi orgolioasă 
tăcere editorialǎ.
 2002 a fost un an fast pentru Ioan 
Ardeleanu, care publică nu mai puţin de trei 
volume: Cunoaşterea umbrei (Timişoara, Ed. 
Hestia), Cezura (Timişoara, Ed. Antrophos) 
şi Cuvintele scribului (Timişoara, Ed. 
Antrophos), obţinând Premiul Filialei din 
Timişoara a Uniunii Scriitorilor pentru 
poezie.
          Tăcerea lungă de trei decenii a permis 
decantarea estetică, înainte de cizelarea 
definitivă a versului în care cuvântul se 
încarcǎ de sensuri adânci, adeseori ermetice 
pentru neavizaţi. Discursul liric din primele 
volume se proiectează astfel într-un spaţiu 
al abstracţiunilor, din care reţinem formele 
îndelung elaborate. Poetul are calitatea unică 
de a capta inefabilul în ritmul ceremonios, 
aproape ritualic al cuvântului limpezit de 
adâncimea gândului.
          Eul liric devine, astfel, oglinda ce 

reflectǎ pe de o parte coerenţa 
unei lumi pline de înţelesuri, ale căror 
taine numai ochiul lui experimentat le 
poate desface, pe de altă parte neputinţa 
ontică ce funcţionează ca un factor 
destructiv şi destabilizator.
          ,,Între mine şi lume se cască hăul”, 
mărturisea poetul în Cezură, dezvăluind 
zbaterea unui suflet care îşi trăieşte 
solitudinea ca pe o stare de graţie. Spaţiul 
poeziei devine astfel unul paralel şi 
compensatoriu.
     O imagine emblematică, cea a 
pelerinului, subtil strecurată în primele 
două volume, revine obsesiv în Liniştea 
zilei. El, pelerinul-poet, caută cu ardoare 
ţărmul ce i se refuză consecvent, iar 
căutarea sa nu este decât o spargere a 
limitei. 

 “…Sunt peregrin şi corpul
 Îmi e acoperit de rǎni,
 Într-o zi de vină
 E vântul , cel
 Aducător de ploi, ..”
                 (Sunt călǎtor neobosit şi noaptea)

      Erosul nu este, cel puţin în acest 
volum, soluţia soteriologică a fiinţei 
scindate de contradicţii, ci dimpotrivă 
o dezechilibrează , provocându-i 
reverii tânguitoare.Eterat, femininul îşi 
proiectează forma în spaţiul cosmic, 
împrumutându-i atributele.
      Cu Afloriment , apărut la Editura 
Hestia,în 2005, regăsim rafinamentul 
expresiv şi decantarea livrescă din 
volumele anterioare.Poezia este o stare 
specială, o hierofanie prin care fiinţa îşi 
proiectează sinele profund în cosmosul 
etern.Creaţia este un act sacrificial prin 
care logosul se naşte şi conferă coerenţǎ 
lucrurilor prin puterea unică a poetului 
ales (Scriu toate aceste cuvinte , Îmi aleg 
din mers cuvintele)

 Cuvintele pe care le scriu
 Sunt ranǎ deschisǎ
 Sângereazǎ ca o flacǎrǎ bolnavǎ,
 Ca un foc ce nu poate sǎ ardǎ.
           (Cuvintele pe care le scriu)

       Grădina lui Akademos şi Purpură, 
ultimele două volume, publicate in 2006 şi 
2007, par a se adresa unui public rafinat şi 
dedat subtilităţilor estetice.
       Spaţiul grădinii este traversat de 
solitudine; până şi imaginea ucenicului, 
a efebului însoţitor, atât de prezent în 
volumele anterioare, se estompeaza. 
Toamna devine anotimpul predilect. 
Relaţia maestru -discipol începe să fie pusă 
sub semnul unei amare îndoieli. Spaima, 
plânsul, ţipătul, întunericul şi moartea 
copleşesc. Maestrul şi-a încheiat menirea  
de modelator spiritual, iar “ucenicul 
năuc” scrie zadarnic pe nisipul proaspăt 
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semne pe care valurile le şterg. Regresiunea spre vârsta de aur se 
face prin exerciţii ludice “mai bine înotăm” şi prin elogiul candorii.

 De ce scrii, ucenic nǎuc,
 Pe nisipul proaspǎt?
 Valurile şterg orice urmǎ.
      (Moment)

       Grădina devine treptat însa un topos privilegiat, paradisul 
posibil construit de poet prin cuvânt, cu patimǎ, pentru cititor.
        Pretextul liric al ultimului volum, Purpurǎ, este Alexandru 
Macedon, care nu are de-a face cu eroul civilizator din istoriile 
antichitaţii. El este, la Ioan Ardeleanu, masca, alter-ego-ul poetului, 
pe care memoria îl reanimează într-un tumult de simţuri şi pasiuni. 
Purpura devine simbolul cromatic al regalitǎţii Poetului, al celui 
ce stăpâneşte peste metaforǎ şi simbol, hărǎzit de zei cu puterea 
unică de a crea.
         Volumul încheie un traseu al devenirii… Tăcerea se aşterne, 
închizând între copertele cǎrţilor publicate un destin, o viaţǎ de 
poet şi rafinat exeget. Rǎmân în manuscris proiecte nefinalizate, 
vrafuri întregi, monografia dedicată lui Paul Miron, romanul 
autobiografic Explorare în orb, articole risipite prin publicaţiile la 
care a colaborat….

 

Liliana Ardelean

JURNALUL CĂLUGĂRIŢEI
Secvenţa 3

de Liliana Ardelean

 -Dar ăsta al meu, oare ce hram poartă? De ce naiba s-o fi 
spânzurat? O fi sau n-o fi criminal? Naiba s-o ia de treabă, că-i 
încurcată rău, se trezeşze omul vorbind cu glas tare. Să-i pregătesc 
lui şefu’ dosaru’ pentru mâine.
 Ceasul din perete bate ora.
 -Maica mea! Atâta-i ceasul?
 Aranjează dosarul la îndemână, îl încuie şi pleacă şi el spre 
casă. 
 De la uşă, ăla micu-i sare-n braţe:
 -Tati, tati, bine că ai venit. E aproape ora de culcare şi mi-ai 
promis că astăzi îmi citeşti o poveste.
 -Bine scumpule! Citeşte tata! Dar îmi dai voie să fac şi eu 
un duş, să-mi dea mami ceva să mănânc, îmi pun pijamaua şi apoi 

citim. Bine? Până atunci, tu pregăteşte-te şi vâră-te în pat. 

Astă seară am o idee. Vreau să-ţi citesc o poveste mai specială. Mi-
am adus aminte de ea. Se numeşte Pribegiile lui Moş Crăciun. Este 
o poveste şi pentru copii, dar şi pentru oamenii mari. Sunt multe 
de învăţat din ea.
 De fapt era un fragment din jurnalul pe care l-a găsit în 
casa dispărutei. Mai exact, într-un scrin vechi din camera soacrei 
ei. L-a luat pe şest, n-a spus nimănui. Nici măcar lui şefu’. L-ar fi 
certat şi l-ar fi obligat să-l ducă înapoi imediat, pentru că n-ar fi 
avut voie, din punct de vedere legal, să-l ia.
 „Eh, acum nu au timp să observe aşa un fleac. O să-l 
pun frumuşel la locul lui, data viitoare când vom merge acolo 
pentru investigaţii. Poate că dau de vreun fir, citindu-l. Nu poţi şti 
niciodată de unde sare iepurele.”

***

 Iese din baie, cu halatul peste pijama. Se îndreaptă 
spre camera copilului, ca să-şi ţină promisiunea. Se aşază pe pat 
şi începe a citi, în timp ce băieţelul se cuibăreşte mai bine sub 
plapumă, pregatindu-se să asculte.
 -Tata, m-am gândit dacă vreau o poveste pentru oamenii 
mari şi am decis că vreau. Nu-i nimic dacă-i o poveste pentru 
oameni mari. Acum şi eu sunt mare. O să mănânc tot din farfurie, 
ca să cresc şi mai mare, aşa că este O.K. cu povestea. 
 Bărbatul zâmbeşte amuzat de seriozitatea întipărită pe faţa 
puştiului lui. Îl mângâie tandru pe părul frumos, negru şi cârlionţat, 
lăsat să crească cu un deget mai mult decât era necesar. Educatoarea 

de la grădiniţă le-a atras atenţia că este 
prea modern şi cam decadent. Soţia lui, 
mama copilului, nici nu vrea s-audă. 
Nu din pricina modernismului i-a lăsat 
copilului părul lung, ci pentru că ea şi-a 
dorit o fetiţă, pe care s-o poarte ca pe o 
păpuşă.
  „Ei! Las’ că o să facem şi-o 
fetiţă, dacă ea-şi doreşte atât! Doar 
nu-i vreo greutate.”, gândeşte bărbatul, 
continuând să zâmbească. Dac-o fi să fie 
tot băiat, asta este. Tot al nostru-i.
  -Tati, ce faci, nu citeşti? Unde 
te gândeşti?, protestează piciul, revoltat 
de atare neglijenţă. Omul se scutură de 
gânduri şi-şi ţine promisiunea. 
  Începutul poveştii e cam 
brusc, parcă nu ar fi un început, ci o 

continuare. Când a citit pasajul pentru prima dată a întors foile de 
mai multe ori, ca să fie sigur că acolo începe. N-a mai găsit nimic, 
care să aparţină de acest fragment.

De câteva zile bune plouă de toarnă. De ce-o fi cerul aşa de 
cătrănit, încât nu mai conteneşte să-şi descarce obida în lacrimi 
amare de crocodil, dându-şi tristeţile pe dinafară, precum aluatul 
pentru colacii de Crăciun, care creştea în vailingul străbunicii, 
Baba, cum îi ziceau copiii, fără ca ei să-i sară ţandăra, pentru c-o 
făceau babă. Era o mândrie nedisimulată să fii Baba şi nici prin 
cap nu i-ar fi trecut să pretindă a i se spune pe numele mic, pentru 
că aşa, vezi doamne, ar lăsa impresia că are mai puţini ani adunaţi 
pe răboj. Aceasta-i o modernitate cam absurdă, căci orice-ai face, 
anii nu intră la apă şi tot atâţia rămân câţi sunt, nu se-mpuţinează 
cu nici un chip. Deh, fandoseli deşarte!
 Aşadar, era mândră foarte, Baba,  de numele ei de babă, 
stăpână cum era peste mătura pe care numai de-o pomenea, nici 
nu trebuia s-o arate, că aducea instantaneu la respect copilama 
în stare să născocească năzbâtii la minut, dar şi s-o adune în doi 
timpi şi trei mişcări în jurul cuptorului, la spus poveşti din cele 
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de te lasă cu gura căscată. Cu Feţi Frumoşi, Ilene Cosânzene, Muma Pădurii şi balauri cu limbi de foc. Aceeaşi gloată sprinţară se 
aduna în spatele Babei când scotea din cuptor colacii proaspeţi, unşi pe deasupra cu ou bătut, ca să strălucească precum ochii copiilor 
la care le lăsa gura apă de poftă nesăţuită, de parcă ar fi lihniţi de foame şi alta nu.
 – Daţî-vă dân loc, că nu pot să umblu cu lopata, ca s-o bag în cuptor, să scot cipsiile. Vreţ să ard colacii? Atâta vă trăbă, că v-arăt 
io voauă. Mereţ dă vă jucaţ, până nu pun boata pă voi. Facieţ şî voi un om dă niauă afară, să vadă Moşu lu Crăciun că vi-s copii cuminţ. 
Altă formă luaţ sara bună dă la darurilie dân straiţa lui.
 La aşa pericol mare, se lipeau de pereţii de la cuină, dar tot nu plecau, doar, doar, s-o îndura Baba ş-or să capete un colţ de 
scorsură, or v-o pupurea făcută special pentru ei, din aluatul rămas de la colaci.
-Că doară nu-l dau la porci, bodogănea, ca pentru sine, aceeaşi Babă, dar de fapt pentru urechile ciulite ale prichindeilor.
„Numa’ gura-i dă Baba, că altă formă-i bună ca pita caldă”, se înţelepţeau puştanii.
 -Tati, stai puţin. Nu înţeleg tot. Ce-i aia sraiţă şi niauă?
 Ha, ha, râde bărbatul cu poftă, amuzat din cale-afară de pronunţia greşită a copilului.
 -Nu sraiţă, puiule. Straiţă. Cu t. Înseamnă traistă. Ştii tu, sacul acela special, mai mic, cu care umblau ţăranii în vechime, pentru 
a-şi duce în ea lucrurile, mâncarea... În loc de geantă.
 -Ce mâncare? Unde se duceau cu mâncare?
 -Ujina lor. Cum îţi duci tu la grădiniţă. Numai că ei mergeau la câmp, să lucreze.
 Păi eu sunt copil.
 -În vremurile acelea, mergeau şi copiii la câmp. Nu mergeau la grădiniţă sau la şcoală.
 -Ce bine de ei!
 -Cum bine ? Cine ar mai învăţa să citească şi să scrie, dacă nimeni n-ar merge la şcoală ? Cine ţi-ar mai citi ţie poveşti ? Ar trebui 
să adormi fără poveşti.
 -Asta nu-mi place. Nu vreau.
 -Păi vezi ce bună-i şcoala ?! M-ai întrebat şi ce este aceea niauă. Este zăpadă. Dar cipsie şi boată ştii ce sunt ?
 -Ţţ !
 -Halo ! Nu-i frumos să răspunzi aşa. Eşti tu un copil al străzii?
 -Nuu! Tati, ce spui?!
 -Atunci?
 -Atunci spune-mi ce înseamnă... cum ai zis?
 -Cipsie. Aceasta este tava în care mama face prăjitură, iar boată înseamnă bâtă, un băţ mai mare şi mai gros. Acum ai înţeles?
 -Îhî! Scuze, se repede copilul. Da, e clar, am înţeles.
 -Atunci pot să continuu?
 -Da, te rog!
 Toate acestea, despre Baba şi copii, mi le-a istorisit Doina, o prietenă a mea, scria autoarea. Când îmi povestea, Doina zâmbea 
la asemenea aduceri aminte, care parcă au fost ieri şi n-ar fi trecut între timp o jumătate de secol... 
 Doina coboară din maşină oftând şi deschizându-şi umbrela, pentru că nu vrea să se trezească murată toată în următorul minut.
 Doina e o fiinţă bună şi blândă, îţi încălzeşte sufletul numai privind-o, exact ca şi cântecul al cărui nume-l poartă: „Doină, Doină, 
cântec dulce / Când te-aud, nu m-aş mai duce.” Eu nu pot fi ca ea. O admir, dar nu pot.
 Mi-a mărturisit, nu o dată, că îi place numele ei, Doina. 
 -Ştii, este atât de românesc şi mi se pare atât de dulce, de muzical, de fin când îl pronunţi. La fel ca şi melodiile cântecului de doină. 
Nu pot spune că mă omor după marfa de import precum Beatrice, Briana, Issabell şi altele pe acelaşi calapod.
 Uneori mă apostrofez: „Bătrâneşti, prosteşti. Nu ţi-or fi plăcând ţie, dar cine te întreabă?! Sunt în modă. Trend... Ce mai cuvinte! 
Auzi colo, trend! Îţi trebuie traducător ca să vorbeşti! Am auzit că se vor introduce şi-n dicţionarul oficial al limbii române. Bine fac. 
Măcar să ştim şi noi, cei de pe vremuri, unde să căutăm, ca să nu murim proşti... Ce te-a găsit,  cucoană,  de cârteşti?! Vremile se 
schimbă. Ţii pasul, bine, nu, asta este.” 
 Doina sună la poarta vilei unde-i stă feciorul cu familia. Ea a venit să-şi împlinească serviciul de pensionară, să-şi ducă nepoţica 
la grădiniţă.
 Uşa se deschide şi fetiţa o zbugheşte afară, bine ambalată în jacheţica ei cochetă toată numai catarame şi scaiuri, din fâş, cu 
glugă. Poate să tot plouă, cea mică e ferită de apa care şiroia în continuare şi băltea trotuarele de parcă şi-a pus în gând să le topească 
ca şi când ar fi fost un cub de zahăr scăpat, ca din greşeală, în pofida curei acerbe de slăbire, într-o ceaşcă de ceai, care ar fi trebuit să 
rămână chior de tot.
 -Cum ceai chior, tati?
 - Aşa cum spunem şi apă chioară, adică nu e limonadă sau sirop, e doar apă. Aşa şi ceaiul chior. Nu are zahăr în el.
 -Bine, spune cu o voce deja un pic voalată de somn copilul. Te ascult.
 -Pusi, Bunica.  Hai mai repede, să plecăm, c-o să întârziem.
 Fuge la portiera din spate a maşinii şi urcă rapid, ca o zvârlugă, aruncând o privire fugară la ceasul minuscul pe care-l poartă la 
mână.
 -E deja nouă fără un sfert. Hai! Ştii că e trafic aglomerat la ora asta. Nu vreau să întârzii, pentru că azi Frau ne-a promis că ne 
învaţă O Tannenbaum, pentru că se apropie Crăciunul şi vine Santa la grădi.
 - Cine vine?
 - Of, Bunica!, duce fetiţa mâna la frunte a disperare. Santa! Ce, nu ştii nici atâta lucru? Doar ai fost profică de română... Lasă că 
intru eu pe net când ne întoarcem acasă şi ţi-l arăt. De fapt, trebuie să-ţi aduci şi tu aminte de el, doar anul trecut era plin de ei, de Sanţi, 
în tot oraşul. Unii conduceau tramvaiul, alţii troleibuzul, metroul, taxiurile. La tot pasul te loveai  de câte unul. Erau până şi în vitrinele 
magazinelor de unde cumpărau părinţii cadourile de Crăciun pentru copii. Să nu-mi spui că te-ai sclerozat în aşa hal şi nu-ţi aminteşti!
  De uimire, femeia mai că uită să introducă cheia în contact şi să pornească maşina.
 „Copiii din ziua de azi!”
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 - Scumpo, Santa ăsta n-o fi cumva Moş Crăciun?
 - Ei, sigur că da, dar aşa-i zice-n ţara lui, în Laponia, la Polul Nord. Mi-a promis tata că, dacă mai creşte şi aia mică, ca să 
priceapă, ne duce să-l vedem acolo.

 -Nu zău?! Da ce, Santa al tău are o ţară anume a lui? Eu ştiam că este peste tot ţara lui, că le aduce daruri la copiii cuminţi din 
toată lumea, apoi se întoarce în Cer, la Doamne-Doamne, ca să se odihnească după aşa mare efort. Stă împreună cu Moş Nicolae şi cu 
Iepuraşul şi ascultă cântecul îngeraşilor. Din când în când mai aruncă un ochi pe Pământ la copilaşi şi vede dacă sunt cuminţi sau nu, 
dacă le aduce la anul ceva sau nu şi cât de multe le aduce, sau de frumoase, după comportarea fiecăruia.
 -Cum din când în când? Dacă tocmai atunci unul dintre cei răi e cuminte sau invers? Nu e fair, nu crezi?
 -Păi ce, tu eşti întotdeauna cuminte? Şi de aia, câte cadouri ai primit de fiecare dată! Vezi, fii atentă, că o dată s-ar putea să te 
prindă. Pe de altă parte, îi mai scriu, să-l ţină la curent, şi părinţii, bunicii, vecinii. Moşul le întreabă şi pe animale, aşa că fii atentă cum 
te porţi cu Cuţa, să n-o mai stresezi cu smotoceala. Ai grijă s-o scoţi zilnic la plimbare.
  Fetiţa tace o vreme, prinsă cu mâţa-n sac. Îşi revine repede.
 -Ei haide, Bunica! E clar că asta este aşa o poveste fantastică pentru ăia micii.
 -Dar pentru tine, ce-i, mă rog frumos?
 -Ei, na! Ce-i!, dă fetiţa ochii peste cap a exasperare. E Crăciunul. Deci, trebuie să fie şi Moş. Altcumva cum să ne distrăm?! 
Apropo, să ştii că vă pregătesc o surpriză pentru Ajun. Vă fac serbare. O învăţ şi pe Mara, că ea-i prea mică şi nu ştie nimic singură. De 
pe acum facem repetiţie în fiecare seară.
 -Ce repetaţi?
 -Păi.., cântăm, dansăm, poezii.
 -Ce cântaţi?
 -Diferite cântece.
 - Colinde?
 - Şi. Ţi-am spus că ne învaţă Frau.
 Doina îşi promite solemn că, încă din acea zi, îşi va învăţa nepoatele colinde. Colinde neaoşe, aşa cum le-a cântat ea, împreună cu 
Moşu. Trei Păstori, O ce veste, O brad frumos.
 „Trebuie. Trebuie cu orice preţ să le învăţ. Cum de nu mi-am dat seama până acum?!”
 – Aţi fost aseară în piaţă să vedeţi cum se aprinde bradul acela mare, aproape cel mai mare din Europa?
 –Aaam fost.
 Tonul copilei e saturat de dezamăgire.
 – Şi?
 – Şi! O porcărie! Naşpa!
 Femeia iarăşi se şochează la auzul vocabularului nepoţelei sale de numai cinci ani, dar se abţine de la comentarii. Va găsi altă 
dată momentul prielnic pentru educaţie. Acum, oricum ar fi-n zadar. Copiii sunt recalcitranţi şi rebeli când le-o spui direct.
 – De ce? Nu-i frumos? L-am văzut la televizor şi mi s-a părut impresionant, aşa uriş cum e şi plin de lumini şi ornamente 
strălucitoare. Părea înalt până la cer.
 – M...m...da. Nu mi-a plăcut, totuşi. E din fier. A spus tata că au tot montat la el nu ştiu câtă vreme. Două luni, cred. Şi apoi, nici 
n-am văzut mare lucru, deşi tata m-a ţinut pe umeri pe mine, iar mama, pe Mara. A fost o îmbulzeală... Om în om. Mara era să cadă de 
pe umerii lui mama, când nişte nenea beţi, cu sticle în mână, s-au împins în noi, dându-ne coate. Noi am scăpat ieftin, pe alţii au fost 
gata să-i calce-n picioare, să-i strivească. A fost urât. Câţiva copii s-au pierdut de părinţi, i-au dus poliţiştii la cortul lor şi au anunţat 
prin radio şi pe ecranul mare de televizor din piaţă, să vină părinţii să-i ia. Ţipete, îmbrânceli, înjurături, trafic blocat. Abia am ajuns 
acasă. Nasol!
 – De ce foloseşti tu cuvinte din acestea ca naşpa, nasol, porcărie? Nu-i frumos pentru o domnişorică bine educată.
 – Ei, Bunica! Las-o baltă! Aşa-i la modă. Toţi vorbesc aşa. Vrei să fiu eu altfel şi să mă arate cu degetul şi să râdă copiii de mine?! 
Dar ştii, deşi a fost nasol, tot e bine! Am auzit de dimineaţă la ştiri, la radio, că nimeni n-a păţit nimic, nici un rănit, nimic. În final, e 
O.K.
 – Cu alte cuvinte, nu ţi-a plăcut?!
 – Ştii, Bunica, sinceră să fiu, eu prefer brăduţul tău natural, care creşte în ghiveci şi care miroase aşa de frumos. Mă laşi să-l 
împodobesc? Dacă e în ghiveci nu moare, nu-i aşa? Mi-ar părea rău de el. N-ar mai împrospăta aerul, s-ar accentua încălzirea globală, 
s-ar topi gheaţa de la pol şi ne-am îneca cu toţii.
 – Nu-ţi bate căpşorul tău dulce cu asemenea probleme. Tu şi cu colegii tăi, veţi sădi mulţi pomi, veţi avea grijă de natură şi atunci 
nu se va deteriora stratul de ozon şi nimic din ce ai spus nu se va întâmpla. Cât despre brăduţ, sigur că ai voie să-l împodobeşti, doar că 
va trebui să aşteptăm seara de Ajun, ca să vină Moşul cel adevărat şi să ne aducă podoabele. Tu şi Mara o să-i spuneţi poezii frumoase, 
cu Iisus pruncul şi cu îngeraşi, o să-i cântaţi colinde pe care o să le învăţăm împreună, iar Moşul o să-şi deşarte sacul cel vrăjit şi fără 
fund, în care încap cadouri pentru toţi copiii lumii. O să-i dăm colac, ca să-i ţină de foame, pentru că acesta este Moşul cel adevărat.
 Fetiţa stă puţin pe gânduri.
 – Aha! Înţeleg. Ceilalţi sunt falşi, costumaţi numai aşa, pentru reclamă, pentru comerţ.
 – Vezi cât de bine le ştii tu pe toate, ca un om mare?!
 Străbate o urmă de amărăciune în tonul femeii, tristeţe pe care nu şi-o poate reprima.
 – Când ies de la grădi, mergem la supermarket să cumpărăm colaci pentru Moşul cel adevărat?
 – Nu, păpuşă. O să facem noi amândouă colaci din aluat proaspăt şi-o să-i coacem noi, ca să fie şi ei din cei adevăraţi. Mă ajuţi?
 – Ura! Ce bine!

 Întoarsă acasă, Doina simte nevoia să se adune. Se reculege înălţând rugă Celui de Sus şi îngânând în surdină colinde 
binecunoscute de când se ştie. Îi vine o idee. Va cere voie copiilor să-şi ducă de Crăciun nepoatele în satul ei. Să audă colindătorii 
opriţi pe la fereştile în care ard lumânări şi să le plimbe cu sania trasă de cai pe o zăpadă imaculată, mereu reîmprospătată de fulgii 

care se zburătăcesc prin aer într-un joc de îndrăgostiţi fluturi exotici, - „Doamne, dă zăpadă de Crăciun!” -  iar pe 
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capră, vizitiu, Moşul în persoană, înfofolit în şubă miţoasă de oaie. Pe cap, căciulă de miel bârsan. Pieri-vor arătările înveşmântate 
în fâlfâitele acelea de ţoale roşii şi tichie caraghioasă cu moţ, de parc-ar fi un comersant ajuns, de prin anii 1930, la ora de culcare, în 
odaia intimă, alături de consoarta-i trupeşă.
 „Doamne, fă-mi parte pentru nepoatele mele de-un Crăciun ca pe vremuri, cu zăpada până-n brâu, cu sănii cu zurgălăi atârnaţi 
de obrăzarele cailor, de colinde cântate din gură şi din lăută, din broancă şi din dubă. De colaci calzi şi aromaţi, cu nuci, şi miere, de 
slujbă la biserică, de apostolul cântat de copii în mijlocul naosului, înghiţind găluşca de emoţie. De câte şi mai câte. Uită o clipă, te rog, 
Doamne, de încălzire, de stratul de ozon, de potop şi lasă pruncii să-şi trăiască bucuriile naive ale copilăriei pure. Fă, Doamne, să le 
pot dărui mireasma caldă de sărbătoare binecuvântată cu pacea, liniştea şi bucuriile ei molcome. Să le dăruiesc sufletul Crăciunului, 
aşa cum a fost dintotdeauna, purtat neîntinat în spiritul străbunilor. Nu-l lăsa, Doamne, să piară şi fă-l să se înfiripe iar în sufletele 
tinere, care acum sunt năucite de strălucirile false ale trăirilor exaltate de dorinţi acerbe, de distracţii nebune în ritmuri turbate de disco, 
adăpate peste măsură cu alcool şi prafuri halucinogene, scufundate tot mai adânc în mocirla filmelor pentru adulţi.
 Adă, Doamne, zăpada cea albă, ca să purifice aerul şi să cureţe minţile în care să pătrundă colindele cele sacre.
 Adă, Doamne, înapoi, O ce veste minunată!”

....................................................................................................................................
 – Ei, cum a fost Crăciunul la ţară? Frumos?, întreabă mama, îmbrăţişându-şi fetele, nu prea încrezătoare într-un răspuns afirmativ 
al micuţelor, despre care îşi închipuia că s-au plictisit de moarte. Fără televizor, fără computer.
 – Bunica ne-a plomis, pe bune că asa-i!, să ne ducă ţi la anul viitol, răspunde plină de vervă cea mai mică, cu ochii strălucitori şi 
obraji îmbujoraţi de sănătate.
 -Excelent, nemaipomenit, cool, ce mai!, exclamă plină de importanţă şi cea mai mare. Abia aştept să merg la grădi şi să le 
povestesc ce extra a fost.
 -Ale tale nepoate sunt tot aşa, ca ale mele ?, mă întreabă Doina.
 -Tot aşa, fii liniştită. Astea-s timpurile. Alte generaţii, alte obiceiuri.
 -Da, dar parcă...
 -Ce vrei acuma? Schimbi tu lumea?, i-o retez scurt.

 Aici scrisul se opreşte brusc. Pe pagina următoare este notat cu totul altceva.
 Terminând de citit, tatăl îşi priveşte fiul, care adormise, cu o faţă senină, toată un zâmbet şi cu mânuţele împreunate sub cap
 “Ce frumos doarme. Ca un înger. Îi lipsesc doar aripile, altfel e leit îngeraşii din icoane.” 
 Copilul simte, îşi bate o secundă genele lungi şi întoarse, ca de fetiţă, în încercarea de a ridica pleoapele, care, însă, sunt prea grele, 
ca să poată fi ţinute deschise.
 Reuşeşte totuşi să mormăie ceva, doborât de somn, ceva care, descifrat şi decodificat suna astfel:
 -Tati, te rog, vreau şi eu la Moşul cel adevărat. Vreau cu sania cu cai.
 Pleoapele îi recad.
 -Bine, Pui. Fă nani acum!

                UN ALBUM PARFUMAT DE CUVINTE
 
 
Elena Angheluţă Buzatu, Cu gust de infinit, Moştenirea, vol.II, Editura NAPOCA 
NOVA, Cluj-Napoca, 2014
 
 Perseverenţa Elenei Angheluţă-Buzatu, de a continua cu şi mai mult curaj 
mărturia ei literară în acest al doilea volum de amintiri şi evocări, este cât se poate de 
meritorie, pentru conservarea limbii şi a tradiţiilor româneşti în spaţiul universal de 
care aparţine de peste două decenii şi către care se întoarce cu nostalgie, ori de câte 
ori viaţa îi scoate înainte un cetăţean de origine română. Şi acest volum, ca şi primul 
de aceeaşi factură este un nesecat izvor de limbă şi izvor de datini.
 După ce primul volum s-a bucurat de o bună apreciere, fiind lansat în mai 
multe instituţii de cultură şi receptat de revistele literare din ţară şi din străinătate, 
autoarea şi-a continuat periplul iniţiatic în trecut, cu alte întâmplări şi evenimente la 
care a fost martoră şi protagonistă. Cu aceeaşi deschidere în cuvânt, cu aceeaşi vervă 
care te face s-o îndrăgeşti din prima clipă, Elena Angheluţă Buzatu se adânceşte în 
propria viaţă, pe cărările străbătute de-a lungul anilor, alături de cei dragi, ori alături 
de propriile gânduri, având icoanele copilăriei în faţă drept far în drumul său către 
sine.
 Cutia de rezonanţă a inimii sale sensibile s-a umplut de miresmele veacului 

care se cereau împărtăşite.
 Aflată la vârsta bilanţurilor, scriitoarea a alcătuit astfel, un album parfumat de cuvinte color şi alb-negru, pe care nu l-a pus în 
scrinul amintirilor definitive, ci mereu l-a împrospătat cu imagini noi şi proaspete, vii şi neaşteptate, pe care-l oferă celor dorinici să 
ştie mai multe despre viaţa întemeiată departe de ţară, despre dorul mistuitor de meleagurile natale, despre chipurile neşterse ale celor 
apropiaţi, pe care acum s-a hotărât să-i nemurească. Cine parcurge cu atenţie filele cărţii, va fi răsplătit cu gratitudinea autoarei şi va avea 
sentimentul că a pătruns într-o lume care merită evocată cu toate mijloacele de expresie.
 Şi ca o dovadă de recunoştinţă pentru ţara căreia îi aparţine şi de care nu s-a dezis niciodată, Elena Angheluţă Buzatu a oferit din 
prinosul minţii şi al inimii sale, cărţi cu dedicaţii pentru o sumă mare de biblioteci şi instituţii, pentru ca darul ei să rămână urmaşilor. 

Un gest nobil de gratitudine, cum puţini scriitori îl mai fac în aceste vremuri care nu mai pun preţ pe valorile spirituale. Din suflet 
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către alt suflet, pare să fie o deviză pe care autoarea şi-a însuşit-o în demersul său literar, demn de preţuire.
 Şi mai emoţionantă este  mărturisirea scriitoarei care, aflându-se într-un impas fizic, cu mâna dreaptă fracturată, a scris acest al 
doilea volum, cu cealaltă mână, dar evocarea nu a ieşit deloc mai stângace.
 Încă din nota iniţială a autoarei aflăm că aceasta este o carte despre viaţă şi mai mult, despre propria viaţă din care reiese şi crezul 
artistic al autoarei:
 „Viaţa nu e numai un lung şirag de lucruri bune ci adeseori este o cunună de lauri câştigată cu lacrimi de sânge. Cine stă gata cu 
piatra, îi spun mai dinainte, ai grijă, să nu te trezeşti că se întoarce ca un bumerang spre tine.
 Scriu pentru cei ce ştiu cum să citească cu sufletul. Scriu pentru cei ce nu moştenesc pământul. Scriu pentru cei ce odată vor fi faţă 
în faţă cu Preaînaltul! Nu judec, sunt şi eu doar un pumn de ţărână ca oricare altul.
 Scriu pentru a împărtăşi din experienţa mea cu speranţa că se poate învăţa ceva din ea. Scriu cu sentimentul mulţumirii că am 
făcut ceva cu viaţa mea, aşa cum a fost, când bună, când rea, după cum a turnat Dumnezeu încercări şi binecuvântari în ea”.
 Ca şi primul volum şi acesta debutează cu versuri de data aceasta ale unui poet ardelean, Nicoară Nicolae-Horia, puse parcă pe 
frontispiciul unui edificiu de spirit, în care autoarea îşi manifestă uimirea în faţa dezbinărilor şi a diversităţii manifestărilor religioase: 
„Oare s-a împărţit Hristos?”
 De la primele fraze, autoarea ne dă bineţe, de parcă ne-am fi despărţit ieri de cuvintele sale mărturisitoare din prima carte. Ea îşi 
declină intenţiile privitor la cea de a doua carte şi reia şirul amintirilor din liceu cu evocarea profesorului de franceză, domnul Budescu, 
ale cărui îndemnuri ca fiecare să-şi facă seara, înainte de culcare, un fel de bilanţ al faptelor bune şi rele de peste zi şi să găseşti puterea 
de a cere iertare.
 Modalitatea de expresie este tot cea poematică, scriitoarea preferând să vorbească în rime pentru a da textului cantabilitatea şi 
frumuseţea care izvorăsc din cuvintele româneşti pentru care are o atracţie magnetică, şi de aceea le rosteşte, le cântă, le recită în fel şi 
chip, având grijă totodată să păstreze ideea centrală. Ceea ce reiese este o aglutinare de rime care se voiesc întâmplătoare, dar de fapt, 
sunt căutate, chiar dacă îi vin aşa de uşor pe buze. Uşurinţa versificării textului epic îi e proprie încă din primul volum.
 Însă ca dovadă că autoarea nu doreşte cu tot dinadinsul să zburde printre rime precum fluturii printre flori, ci această modalitate 
face parte din starea ei naturală, fiindcă este, orice s-ar spune, o fire poetică, e faptul că de cele mai multe ori părăseşte câmpia lirică şi se 
confesează normal, în proză.
 Aşa este episodul în care, nepotul autoarei, Claudiu, trecând printr-o cumpănă, a cerut de la Dumnezeu, ca şi împăratul Solomon, 
nu daruri, nu avuţii, nu sănătate, nu fericire, ci înţelepciune.
 Elena Angheluţă Buzatu simte o datorie supremă în a-i face acestui nepot, Claudiu, un portret, în care mulţi se pot recunoaşte: „A 
fost un autocrat! Un geniu în felul lui! Ceva de geniu a avut de fapt din naştere. Mereu de-o înţelepciune precoce, dincolo de vârsta lui. 
Iar vorbele-i erau sfătoase şi înţelepte ca ale unui bătrân uitat de Dumnezeu aici jos pe pământ. Şi-aşa a fost până în ultimul moment, 
până trupul i-a fost coborât în mormânt şi sufletul i s-a urcat la cer”.
  Autoarea abordează problema vieţii şi a morţii din punct de vedere creştinesc, văzând moartea, nu ca pe o catastrofă, ci capătul 
unui drum, după care începe adevărata viaţă.
 A învăţa să trăieşti, iată adevărata înţelepciune, dublată de o altă învăţătură, aceea de a şti să mori. Nici una, nici cealaltă nu sunt 
uşoare.
 „Ca şi la Claudiu! Cerea de la Dumnezeu un termen scurt şi trăia cu gândul că avea de trăit doar atât. E adevărat, viaţa se 
consumă altfel când trăieşti pe termen scurt - este mai intensă, cu ardere mare, trăind mereu pe picior de plecare”.
 Pe tot parcursul cărţii întâlneşti adevărate reflecţii privitoare la iscusinţa omului de a învăţa să trăiască. Şi autoarea e convinsă că 
a găsit cheia să facă acest lucru din propria-i experienţă: „Acesta e secretul – nu mai trăieşti de parcă ai moşteni pământul ci trăieşti 
gustând infinitul! Trăieşti o viaţă cu gust de infinit!”
 Fără a respecta o anume cronologie, autoarea ne aşterne în faţă întâmplări dintr-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat, dar 
care au rămas în memoria afectivă pentru că ele au însemnat ceva.
 De la amintirile tinereţii, când, după căsătorie s-a mutat într-un sat din Teleorman, la icoana mamei, plecată în urmă cu cinci ani, 
la o vârstă venerabilă, autoarea face întoarcerea în timp care-i permite să recheme persoanele dragi, la un tăcut colocviu. Nu sunt numai 
amintirile Elenei Angheluţă Buzatu, ci şi ale mamei sale, reţinute încă din copilărie, despre vremurile de atunci. Ca un adevărat artitect, 
autoarea construieşte poduri şi punţi între amintirile ei şi cele ale familiei sale, ilustrate cu fotografii de epocă, alb negru sau saepia, care 
dau imaginilor o notă de autenticitate, de vetust, de parfum curat de bunică.
 Cugetările la rostul şi enigmele vieţii i-au adus Elenei Angheluţă Buzatu o zestre spirituală pe care s-a hotărât acum s-o împartă 
urmaşilor, dar şi celor prezenţi în jurul ei de-a lungul anilor. Poate că nici n-a fost conştientă pe deplin de ce bogăţie dispune.
 Şi scriitoarea nu se poate împiedica de a face anumite asemănări şi distincţii între generaţii, doar comparând fotografiile strânse în 
albume.
 Datele biologice, mediul în care a crescut, împrejurările vieţii o îndreptăţesc să facă aceste afirmaţii: deşi formează o familie, 
fiecare e diferit.
 Anumite probleme de genetică o preocupă foarte mult pe scriitoare, generând o sumedenie de întrebări care au urmărit-o toată 
viaţa: „...cum se face că moştenim şi transmitem way too much din ceea ce reprezentăm? Din ceea ce suntem? Din ceea ce visăm? Din 
ceea ce lăsăm în urma noastră neîmplinit pentru a se împlini dacă nu în imediata generaţie cu siguranţă în cea următoare?”
 O retorică necesară, pentru că te obligă să gândeşti şi să afli răspunsuri.
 Credinţa şi tradiţiile româneşti le moşteneşte autoarea de la străbunica ei maternă. Şi cale de câteva generaţii, credinţa a fost 
transmisă de la străbunică la strănepoată, adică la autoare şi de la ea, la urmaşii ei, copii şi nepoţi.
 „Şi, DA, această moştenire sfântă ne-a influenţat DESTINUL!” – spune autoarea cu oarecare hotărâre.
 „Aşa cum şi moştenirea lăsată de strămoşii paterni ne-a influenţat viaţa! Fiecare moştenire în felul ei! Şi-amândouă la un loc au 
fost când blestem când binecuvântare! Şi totul a depins de timpul în care ne-am născut şi de mediul în care am crescut”.
 Conştientă de acest lucru, autoarea îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru moştenirea pe care a primit-o: „Am binecuvântat pe 
Dumnezeu şi continui în a face zilnic acest lucru pentru Harul Său nespus de mare de a mă fi născut cu aşa moştenire strămoşească – una 
pământească şi una cerească!”
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 Cartea de faţă e şi o carte a 
întrebărilor, a căutării răspunsurilor la misterul vieţii, al creaţiei, 
al morţii, al învierii şi al mântuirii. Dar e şi o pledoarie pro domo 
pentru credinţa ei, perpetuată de şase generaţii pe linie maternă.
 Ceea ce se înţelege prin mesajul transmis de autoare este că 
între destin şi liberul arbitru, suntem supuşi unei alegeri. „Alege 
viaţa!” este comandamentul care i-a luminat calea.
 Şi după această incursiune în moştenirea spirituală primită, 
fapt ce i-a permis să-şi cerceteze şi mai mult sufletul, autoarea 
merge pe urmele copilăriei sale, când se ducea la biserica din 
oraşul natal.
 Autoarea evocă plină de nostalgie, dificultăţile familiei de 
a-şi menţine trează credinţa într-o societate lipsită de Dumnezeu! 
În acelaşi timp îşi aduce aminte de plecarea fratelui mai mare 
departe de ţară, cu familia şi copiii, ca să se ferească de atrocităţile 
regimului ateu!
 Şi iată că cei care au ales să urmeze principiul: „Alege 
viaţa!” s-au văzut în faţa unor noi dificultăţi şi au înţeles că:  
„Viaţa nu iartă! Pentru orice greşeală cere o plată”.
 Deposedaţi de toate bunurile materiale, membrii familiei 
au fost supuşi unor persecuţii  pentru a fi deposedaţi şi de averea 
spirituală, singura care nu se poate lua de la om, pentru că e 
ascunsă bine în suflet. Dar pentru aceasta au trebuit să înfrunte 
multe încercări.
 Au urmat o serie de constrângeri ca să poată răzbate cu 
familia mai departe:
 „Dacă nu te înscrii în partid te dăm afară din servici!”
  „Dacă nu te laşi de credinţă, rămâi fără pâiniţă!”
 „Dacă soţia continuă a mai merge la biserică îţi vom 
face zile grele. Convinge-o să nu mai meargă şi te trimitem la 
specializare – te facem şef de tură CFR”.
Acum că eşti şef de tură, ştii, nevasta nu ţi se mai potriveşte. 
După ce că n-are multă carte, nici nu te ascultă! Nu înţelege că 
nu se mai poate a merge la biserică aşa ca mai înainte. Vremurile 
se schimbă. Şi ea te trage în urmă. Ai grijă! Dacă n-o laşi, nu vei 
mai fi şef de tură! Sunt mulţi care abia aşteaptă să-ţi ia locul”.
 
 Acestea şi multe altele erau metodele „tovărăşeşti” de 
convingere a oamenilor.
        Sunt fapte care fac parte din istorie. Din istoria modernă şi 
contemporană. Cine a trăit în acele vremuri îşi aduce aminte şi 
poate da mărturie.
        Ruperea tatălui de familie, constrâns de partid, a fost o 
lovitură pentru toţi, suportată cu greu, îndeosebi de copii, care nu 
au înţeles prea bine plecarea lui.
 Analizând cu osârdie toate aceste întâmplări din viaţa lor, 
autoarea face un aspru rechizitoriu comunismului care a recurs la 
astfel de mijloace şi a despărţit familii, obligându-şi membrii să 
trăiască după propriile indicaţii. Şi vai de cine refuza! Era pus în 
discuţia comitetului, sancţionat şi în cele din urmă exclus. Şi cu 
această excludere, nu mai putea niciodată câştiga o pâine cinstită.
 Drame. Drame familiale pe fondul unor ani „luminoşi”. 
Câte milioane de oameni au avut de suferit astfel?
 Prin această restituire a memoriei, autoarea încearcă şi o 
reparaţie morală.
 Aceeaşi soartă a împărtăşit şi fratele ei mai mare: „Şi viaţa 
fratelui meu a devenit un infern, deşi el trăia ca un bun creştin. 
Şi l-au adus la stadiul de a-şi cere demisia din partid. Dar dacă a 
intra în partid era o nimica toată, nu tot aşa era cu ieşirea din el. 
Era ceva strigător la cer! Ameninţările cu viaţa s-au înteţit – au 
pus de l-au otrăvit; au pus de-l urmăreau peste tot până să-l vadă 
odată mort; l-au adus în starea de depresie, a avut şi o paralizie 
facială şi-au încercat în spital să-i facă o injecţie să-l omoare; 
dacă au văzut că a scăpat cu fuga nevătămat, au vrut să-l omoare 
de o maşină călcat. Au încercat toate câte le-a trecut prin cap şi 

doar prin filme le mai vede cineva crezând că-s basme de adormit 
copiii – cum să se întâmple aşa ceva în realitate! Şi dacă au văzut 
că nu au succes, au trecut la ameninţarea familiei. Au intrat peste 
ei în plină noapte! Au spart geamul de la uşă, au tras zăvorul, 
au intrat până aproape de pat, la picioarele lui şi când a fost să 
sară asupra lui, Dumnezeu l-a trezit, şi-aşa între trezire şi somn 
s-a pomenit strigând pe Claudiu – la al cărui sunet, spărgătorul, 
criminalul, s-a speriat şi-a luat-o la fugă!”
 Şi acesta e doar un fragment din drama familiei autoarei. 
Şi astfel s-a ajuns la plecarea silită din ţară.
 Elena Angheluţă Buzatu nu relatează toate acestea ca să 
stârnească în cititori compasiune, ci socoteşte ca o datorie morală 
să prezinte faptele aşa cum s-au petrecut. Pentru cei care sunt şi 
care care vor veni.
 În curând fratele şi-a depus actele de emigrare. 
Societatea l-a pus însă, în faţa unei alte alegeri foarte grele, dacă 
nu cumva imposibile: i se dădea drumul din ţară, i se permitea 
practicarea religiei, cu condiţia să renunţe la cetăţenia română.
 Câtă forţă morală i-a trebuit autoarei să abordeze acest 
subiect delicat din istoria familiei ei! Şi cu toate acestea, nevoia 
de adevăr a învins. Toate acestea, scrise negru pe alb, de o manieră 
aproape elegantă, pot avea sau nu un impact emoţional asupra 
cititorilor. Dar nu mai este pusă la socoteală, durerea, disperarea 
aşteptării, spaima în suflet, tot acel cortegiu de simţăminte care te 
pot duce în cele din urmă la depresie şi nebunie. Cine e puternic, 
rezistă. Dar de ce tot acest război psihologic pentru a putea trăi 
şi gândi liber şi mai ales, pentru a-ţi exercita dreptul la credinţă, 
oricare ar fi aceasta?
 Între anii inocenţei de atunci şi anii înţelepciunii de 
acum, s-a scurs o viaţă de om. Întoarcerea permanentă la copilărie 
este o necesitate, o sursă de energie pură cu care te încarci şi 
poţi să mergi mai departe. Un crâmpei din paradisul promis, o 
anticameră a veşniciei.
 Elena Angheluţă Buzatu este o femeie împlinită, o 
mamă binecuvântată, având trei copii reuşiţi, bine crescuţi şi 
educaţi care-i aduc fericire. O fericire care-i dă permanent acel 
gust de infinit despre care vorbeşte în scrierile sale. În mod 
paradoxal, o persoană care, încă din copilărie are grave probleme 
de sănătate şi ar trebui să-şi ducă viaţa într-un plâns continuu, 
are o fire veselă, tonică, împrăştiind în jur raze aurii din propria-i 
bunătate şi frumuseţe lăuntrică. Aceasta, desigur, îi vine din harul 
credinţei care i-a fost dăruit prin moştenire, dar şi prin exercitarea 
confesiunii familiei sale şi a ei proprii. De neuitat este pentru 
autoare, ziua când, împreună cu alţi copii s-a predat în braţele 
lui Isus Cristos pentru totdeauna, într-o promisiune de viaţă 
evanghelică exemplară. Adică „naşterea din nou – o renaştere 
spirituală – care se practică în toată lumea protestantă de pe 
întreg pământul, iar în engleză se numeşte  ‚born again Christian’ 
– creştin născut din nou”.
 Un alt moment important în viaţa autoarei a fost cel 
în care a fost examinată şi apoi angajată la Centrul de Calcul 
Electronic în cadrul IRB –ului.
 Prima zi de lucru în fabrica de rulmenţi Bârlad, este, de 
asemenea, de neuitat: „Am păşit pentru prima oară în fabrică 
într-o zi de vară târzie – toamnă timpurie cu mult soare şi 
lumină strălucitoare şi-am fost angajate definitiv prin octombrie-
noiembrie. Examinarea noastră a durat vreo câteva luni. Şi abia 
după tot acest travaliu am ajuns să facem şi acea faimoasă vizită 
medicală, despre care deja v-am povestit în primul volum”.
În galeria oamenilor pe care autoarea îi poartă în suflet cu respect 
şi care i-au influenţat viaţa în bine este şi domnul Sascău, şeful 
la la contabilitate, un fel de „pater” grijuliu şi demn de respect. 
Autoarea evocă întâlnirea providenţială cu viitorul ei soţ.

        Nici viaţa pe tărâm american nu a fost simplă, la început. 

44
Sfera Eonică



Elena Angheluţă Buzatu a trebuit să 
lucreze la o casă de îngrijire a persoanelor 
vârstnice, ea însăşi având nevoie de 
oarecare îngrijire. Dar nu a dat înapoi. A 
perseverat, a suferit, a învins. Experienţa 
unui român din diasporă este diferită, 
deşi în esenţă, aceeaşi, cu dificultăţi de 
acomodare, cu lipsă de spaţiu locativ, 
de serviciu, de bani, nestăpânind bine 
limba. Dar, mai ales, cu dorul mistuitor de 
meleagul natal şi de rudele care au rămas 
în ţară. Dacă la toate acestea se adaugă şi 
faptul că mai are şi copii la şcoală, tabloul 
e complet.
 „Am plecat din ţară gândindu-ne 
la viitorul copiilor. A fost ca o premoniţie. 
De bine de rău i-am avut mereu cu noi. 
Nu a fost nevoie să trecem prin periplul 
înstrăinării lor de noi, părinţii lor, aşa cum 
trec mii de familii din ţară - destrămate – 
unii acasă, alţii în străinătate. Noi n-am 
trecut prin aşa ceva – adică, noi să trăim 
într-o parte şi copiii în alta. Am făcut în 
aşa fel să-i avem sub directa noastră 
supraveghere tot timpul”.
 Cu simplitate şi sinceritate, dar 
şi cu o doză de luciditate, autoarea îşi 
împărtăşeşte experienţa pe tărâm american 
şi pentru alţii care ar fi tentaţi să încerce 
aceste aventuri existenţiale. Uneori, 
limbajul e dur, sarcastic, tonul moralizator, 
aproape necruţător.
 Amintirile sunt, nu numai dulci, ci 
şi amare, din această dificilă perioadă de 
acomodare:
 „Abia trecuse o lună şi jumătate 
de la sosirea noastră în State. Nu aveam 
niciun statut, niciun job, niciun venit, nicio 
asigurare de niciun fel – de unde să plătim 
o internare la spital? Nici prin gând nu 
ne-a trecut ca va fi nevoie şi de operaţie! 
Alţi bani, altă distracţie!”
 Peste toate, familia e confruntată cu 
un sistem nemilos de plăţi pentru asigurare 
medicală, spitalizare, consult, care întrece 
cu mult veniturile familiei.
 Din cele relatate în carte, reiese 
că autoarea este o femeie perseverentă, 
răzbătătoare, cu multă răbdare şi 
determinare, care ştie să sufere şi să 
lupte pentru familia şi copiii ei, în pofida 
faptului că totdeauna a fost suferindă. 
A traversat multe boli şi a învins. Toate 
acestea cu credinţa în Dumnezeu de care 
nu s-a lepădat niciodată, ca încercatul Iov.
 Faptul că a suportat atâtea intervenţii 
chirurgicale este dovada peremptorie 
că Dumnezeu o iubeşte şi o protejează. 
Autoarea se întreabă şi ea cum e posibil să 
fi supravieţuit cu atâtea diagnostice fatale?

Şi pune pe seama acestor mărturii, prelungirea 
vieţii sale. Probabil că aşa este scris în 
destinul său, să lase o mărturie semenilor 
despre suferinţa umană, despre încercările 
cele mai cumplite. De fapt, cartea este mâna 

întinsă a autoarei spre oameni. O mână 

care mângâie, îmbărbătează, dă curaj, dă 
speranţă. Dacă ea a putut răzbate, de ce nu şi 
noi? În plus, cartea are şi un rol taumaturgic, 
linişteşte, calmează, sprijină. Cuvântul scris 
are putere de penetraţie grozavă în suflet, 
operează modificări comportamentale, e 
moral.
        „Nu-i aşa când auzi de suferinţa altuia 
îţi vezi suferinţa ta mai mică? Nu-i aşa că-ţi 
dă avânt să mergi în viaţă pe-al tău drum şi 
nu-i aşa că n-ai mai schimba suferinţa ta cu 
a altuia? Parcă ţi se pare mai uşoară, parcă 
nu-ţi mai este aşa de grea!”
        În ţara tuturor posibilităţilor, autoarea ne 
învaţă că nu există pentru cei fără bani, nici o 
speranţă, nici un ajutor:
 „V-aţi întrebat vreodată cum ajung 
oamenii homeless – fără casă? Dacă nu 
ai bani nu se uită nimeni la tine – legea e 
întotdeauna de partea celor cu bani, nu de-a 
ta! Întotdeauna! Au fost cazuri, spre exemplu, 
când mi-ar fi trebuit un cent în plus ca să 
cumpăr ce aveam nevoie şi n-am putut, dacă 
n-am avut preţul exact. E adevărat se mai 
poartă pe la unele magazine ca restul ce nu-l 
ia vreunul să ajungă în nişte borcane şi să 
dai peste un casier sensibil să te îngăduie!”
 Şi cu cât civilizaţia e mai înaintată, 
cu atât sufletul membrilor ei este mai 
robotizat, mai automatizat, mai insensibil 
faţă de durerile şi lipsurile altora. Cei care 
înfăţişează altfel lucrurile şi aspectele vieţii 
americane, nu fac altceva decât reclamă. 
Ceea ce-i smulge autoarei unele constatări 
amare:
 „Aici nimic nu este pe free! Nici 
visarea! Şi aia te costă! Câteodată te poate 
costa chiar viaţa! Cred că de aia nu mai visez 
eu?! Şi mai aduc în discuţie doar un subiect 
– creditul! Oriunde ai merge te verifică ce 
credit ai. De unde să ai credit dacă tu eşti 
abia venit? De unde să faci credit dacă nimeni 
nu-ţi aprobă credit fără să demonstrezi că ai 
credit? E un cerc vicios! Munceşti ani de zile 
să-ţi construieşti un credit, ai întârziat plata 
unei facturi odată, din cine ştie ce motive, 
cel mai adesea pentru că nu ţi-au trimis ei 
la timp factura, şi bye-bye credit bun! Vrei 
împrumut –te întreabă de credit. Vrei maşină 
– te întreabă de credit. Vrei casă – te întreabă 
de credit. Şi măcar atâta lucru am înţeles şi 
noi din prima cum am venit, că trebuie să 
ne construim acel credit – no matter what – 
oricât am avea de suferit. Şi l-am construit - 
avem toţi cel mai înalt scor. Dar nu ne-a fost 
uşor!”
 Stăpână pe atâtea comori sufleteşti, 
punând preţ pe valorile morale mai mult decât 
pe toate avuţiile lumeşti, Elena Angheluţă 
Buzatu a răzbătut prin viaţă pentru că a 
fost călăuzită de lumina divină a credinţei, 
rămânând demnă şi verticală în orice 
împrejurare, sădind speranţă şi încredere în 
cei din jur, chiar şi atunci când trecea prin 
încercări grele.
Portretul său moral nu este forţat, nu este 

o figură de stil literară, cu reiese din 
confesiunile ei, simplu ca ţărâna şi apa, 
ca sângele care curge singur prin vene, 
fără să întrebe sau să ceară voie cuiva. 
Naturaleţea ei este un exemplu bun pentru 
copii şi pentru nepoţi. Viaţa, sub toate 
aspectele ei fizice şi morale a fost pentru 
autoare, suprema încercare, dar şi un izvor 
de bucurie şi fericire, prin familia pe care 
şi-a întemeiat-o şi prin speranţele care au 
decurs din ea. Aşa cum însăşi mărturiseşte, 
despre căsătoria ei cu Emil, „La baza unirii 
noastre stând drept temelie încrederea vie 
într-un Dumnezeu Sfânt”.
        Şi concluzia la care a ajuns după 
o viaţă petrecută alături, a fost: „Cred că 
nu contează pe ce pământ îţi duci traiul, 
caracterul, acea parte care-ţi defineşte 
eul, îţi rămâne acelaşi. Şi tot ce faci în 
viaţa depinde mult de ce valorezi mai 
mult – dacă valorezi starea materială, 
atunci te pui pe căpătuiala; dacă valorezi 
înţelepciunea, starea spirituală şi educaţia 
ta morală, atunci faci totul ca şi copiii tăi 
să aibă şcoală”.
        Elena Angheluţă Buzatu este o 
autoare care cultivă umorul ca terapie şi ca 
speranţă de viaţă. Ea relatează momente 
şi fapte, uneori destul de grave, cu un 
asemenea umor încât cititorul ar putea 
crede că a trecut uşor peste toate. Dar 
numai sufletul ei ştie cât a trebuit să îndure 
pentru ca oamenii din jur să nu observe şi 
să nu-i deprime. Dimpotrivă, le-a insuflat 
curaj şi încredere în Dumnezeu.
        Principii morale respectate, izvorâte 
dintr-o conştiinţă fără cusur.
        Poate că portretul făcut aici Elenei 
Angheluţă Buzatu pare exagerat, dar el 
este născut dintr-o preţuire sinceră şi reală, 
mai întâi a omului şi apoi a scriitorului care 
a ales să-şi aştearnă viaţa pe hârtie. Ea se 
simte o persoană binecuvântată şi e fericită 
că a ajuns la această vârstă, înconjurată de 
copii şi nepoţi care o iubesc şi respectă. 
Cartea este un exemplu de reuşită în viaţă 
în pofida tuturor dificultăţilor. De aceea 
trebuie citită cu atenţie şi cu preţuirea 
cuvenită, ca o mărturie memorialistică 
reuşită şi foarte plăcută prin doza de umor 
prezentă aproape la fiecare pagină.

 *******
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     Loredana Dalian                    
       
                                                 Copacabana

 „Nu, Roger, mie nu mi-a lipsit niciodată cineva cu care să fac dragoste, însă marea 
lipsă a vieţii mele a fost cineva cu care să visez.”. I-o spusese pilotului înainte de aterizarea pe 
aeroportul Galeao din Rio de Janeiro. Roger era genul de bărbat ferm convins că omenirea nu 
poate supravieţui fără el, şi mai ales jumătatea feminină a omenirii. Frumos, ce-i drept, dar de 
o frumuseţe prea evidentă, prea săritoare în ochi, pe care parcă şi-o afişa ca pe un trofeu. Dacă 
doar l-ai fi privit, ar fi fost spre câştigul său, dar imediat ce deschidea gura şi începea să se 
laude, te lipseai de o aşa frumuseţe. Nu-i plăcuseră niciodată înfumuraţii, oricâte alte calităţi 
ar fi avut în rest. Reuşise totuşi să păstreze cu el o relaţie bună, era mult mai avantajos, fiind 
şefă de cabină şi trebuind să colaboreze desăvârşit pe timpul zborului, spre folosul tuturor; 
însă relaţia se menţinuse în termeni strict colegiali, ceea ce pe Don Juan-ul plin de el îl scotea 
din sărite. Nu erau multe însoţitoarele de zbor care îi rezistaseră. Unele chiar îi făcuseră ele 
avansuri. Aşa că îi era greu să priceapă de ce Luana ieşea din rândul admiratoarelor picate pe 

spate ca muştele în borcanul cu miere. „Uite, d-aia! Fiindcă în borcanul tău, nu-i miere, ci oţet, fraiere!” Îi aruncase, otrăvit, după a n-a 
tentativă de-a o convinge să se deplaseze la noapte în camera lui: „Eşti o proastă! Habar n-ai ce pierzi! În plus, nu prea văd cu cine ţi-ai 
putea petrece noaptea; copilotul e gay, iar boşorogii ăştia umflaţi, gata să-mi dărâme avionul cu greutatea lor – mai mult la propriu decât 
la figurat – nu cred să te tenteze vreunul. Te porţi de parcă zici că bărbaţii cu care să merite să faci dragoste ar fi pe toate drumurile!” Îi 
dăduse şi ea replica, mai mult ca să spună ceva, convinsă că nu l-a dat gata, apoi îl lăsă bombănind, în timp ce începuse manevrele de 
aterizare, şi merse să se ocupe de pasageri. 
 „Boşorogii ăia umflaţi”, mereu alţii, erau, până la urmă, singurele persoane din viaţa ei care, fie şi numai pe o perioadă scurtă, 
aveau nevoie de ea. Unii erau de-a dreptul neputincioşi, cu toată bogăţia şi gomoşenia lor. Când îi apuca răul de avion sau teama de 
înălţime, ori erau stăpâniţi de fobia apei, având obsesia că se vor prăbuşi deasupra oceanului, deveneau, din persoanele importante care 
erau, nişte copii ce se agăţau de ea ca de ultimul colac de salvare. Trebuia să le vorbească, să-i liniştească, să-i încredinţeze a suta oară că 
nu se vor prăbuşi, iar de se va întâmpla asta, procedurile sunt foarte bine puse la punct, astfel încât şansele de supravieţurie sunt maxime 
etc. Uneori era nevoită să-i mintă chiar ca pe copii cu Moş Crăciun. Ca atunci când domnul în vârstă, cu papion, care îi spusese că e 
violonist, o întrebase dacă ştie să înoate. 
 -Bineînţeles, răspunsese. E una dintre condiţiile la angajare. Se dă probă.
 -Dar câţi metri puteţi înota? 
 -Domnule, n-am un răspuns exact, însă vă asigur că mă antrenez des, ori de câte ori am ocazia. Înot, alerg, merg la fitness,   
 desigur în măsura în care îmi permite timpul. Dar am o condiţie fizică excelentă. 
 -Şi aţi putea, de exemplu, dacă picăm în apă, să mă salvaţi? 
 -Desigur. Dacă nu te duci la fund, până dau de tine, îi venise să adauge.
 -Dar dacă aţi avea de ales între a salva un copil şi un bătrân, pe care l-aţi prefera? 
 -Copilul, desigur. 
 -Vedeţi, am să mor. Şi vioara mea nu se va mai auzi niciodată! 
 -Pagubă-n ciuperci!, îi stătuse iar pe buze. Dar, în loc de asta, adăugase cu zâmbetul profesional care se voia liniştitor:   
 Domnule, n-o să muriţi! Nu la cursa aceasta. Liniştiţi-vă! Vă rog să recitiţi instrucţiunile de salvare în caz de accident. Repetaţi- 
 le bine, că vin să v-ascult!
 Maimuţoi obositori! Convinşi că lumea nu poate respira fără vioara lor, fără afacerea lor, fără... Culmea e că, după ce se vedeau „cu sacii în 
căruţă”, adică cu picioarele pe sol, deveneau din nou aroganţi şi stăpâni pe ei, comportându-se de parcă niciodată nu le fusese frică nici de înălţime, nici 
de apă, nici de moarte. Desigur, nu toţi erau aşa. Dar pe ea ăştia o înnebuneau, cu ei avea de furcă. 
 Nici măcar acum, pe celebra şi luxoasa plajă Copacabana, nu putea scăpa de obsesia lor. Venise aici să se relaxeze, atât cât îi mai rămânea până 
la zborul de întoarcere. Cu o seară înainte, picase, ca niciodată, îmbrăcată, cu faţa în jos pe pat şi dormise ore în şir fără să se întoarcă. Îi venea să râdă 
la gândul că ar fi putut accepta invitaţia pilotului, întrebându-se ce-ar fi făcut cu ea. Nu-i vorbă, şi el trebuie să fi fost la fel de obosit. După 30 de ore de 
zbor, nu-ţi mai arde nici să te speli, darămite să mai „prestezi” la înălţime. Desigur, în îngâmfarea lui de Superman, n-ar fi acceptat asta nici în ruptul 
capului. 
 Totuşi, uneori se întreba cum ar fi cu Roger în pat. Oricât încerca să-şi alunge imaginea, îi revenea obsedant zâmbetul lui fermecător, mustaţa 
doar ca o umbră deasupra buzelor senzuale, braţele păroase şi ferme şi alura lui sportivă, aproape fără cusur. Până la urmă ce-i atât de rău în faptul 
că-şi cunoaşte calităţile şi e mândru de ele? Apoi, cred că în ciuda acestui defect, e genul care ştie să se poarte cu o femeie, masculii ăştia alfa deţin 
cheile multor uşi. Ce-ar fi... Poate că îl refuzase şi pentru că regulile o cereau. Dar cine stă în loc de reguli? În ciuda interdicţiei, această regulă era mereu 
încălcată şi, de când e lumea şi pământul, piloţii se însoţesc cu... însoţitoarele. Până la urmă, aşa e şi normal. Şi unii şi alţii au genul de viaţă care nu le 
prea permite stabilitate, viaţa de familie cu cineva „aşezat” ar fi un dezastru, şi atunci... 
 O apucă un sentiment ciudat pe plaja forfotind de lume, în care ea se însoţea doar cu propriile-i gânduri. Ca şi cum te-ai afla singur în mijlocul 
oceanului. Atâta lume, iar tu lângă nimeni. Gata, s-a hotărât! Va merge în camera lui Roger şi va face ceea ce trebuia să facă de mult. De câţi ani o curta? 
Să tot fie vreo cinci... Îşi îndreptă trupul, decisă să plece şi să ia taurul de coarne. Mă rog, de ce s-o nimeri. Incredibil! Dar ăla cine-i, nu-i el? Ba da! Şi 
maimuţa blondă de alături nu-i Clara, colega lor, cealaltă stewardesă? Dar cum de sunt împreună? Flutură mâna spre ei, o văzură şi veniră să o salute. 
Clara îi băgă sub nas un inel cu piatră imensă anunţând-o că s-a logodit cu Roger. Când au avut ăştia timp să se şi logodească? În timp ce eu dormeam 
ca valiza, desigur. Dar e nedrept! Eu tocmai voiam... Roger zâmbea cu superioritate. Nemernicul era mai frumos ca oricând. O anunţă că de la următorul 
zbor, Clara va fi şefă de cabină, aşadar ea îi va deveni subalternă Clarei. Ce mai conta? Acum gândul ei se blocase pe bărbatul care-i stătea în faţă, 
arătându-şi goliciunea în toată splendoarea, şi o încerca regretul că, în cei cinci ani de insistenţe ale lui, nici măcar nu încercase o dată senzaţia de a i se 
afla în braţe. Simţea o durere în capul pieptului, aşa cum o încerca atunci când era ori prea obosită, ori prea supărată. 
 Se ridică fără o vorbă şi se duse să se arunce în apa incredibil de albastră a Atlanticului. Înotă până când i se goliră mintea şi simţurile de bărbatul 
pe care îl pierduse cu cinci minute înainte de a-l avea. 
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