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„Revista de fa urm re te nu s distrug vise, ci
s le creeze ! Nu gre im niciodat , visând.”

Dumitru V. MARIN
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EDITORIAL 
 

CARAGIALE CEL DE PÂN AZI !

 În procesul de schimbare = alterare a 
Limbii Române, când e expresia nou  sau de-a 
dreptul alta în exprimarea româneasc , 
mesajul clar din opera sa risc  s  nu mai poat  
fi în eles corect, a a cum s-a întâmplat cu opera 
lui Ion Creang . Cel pu in în Canada am 
observat c  re-scrierea Amintirilor de la 
Humule ti, în scopul percep iei de c tre copiii 
din Diaspora este o mod , desigur dictat  de 
un scop nobil: adaptarea la limba vorbit  de 
românii de acolo. 
 Despre limba lui Ion Luca Caragiale 
putem vorbi de o mai mare anduran , dar, 
cum i condi iile social - economice, culturale i 
mai ales politice se modific  rapid (valul 
globaliz rii), tot mai mult i dramaturgul 
trebuie actualizat. E un proces firesc în teatru, 
foarte curând va fi i în crea ia literar  
româneasc  în ansamblul ei. Pân  ast zi îns ,  
opera lui Caragiale este cumplit de actual . 
Dar peste 10 ani? Iat -l pe autorul „Scrisorii 
pierdute” ... în lumea noastr  ! 

* 
 Caragiale Ion Luca reprezint  în fa a 
lumii, de vreo 13 decenii, societatea 
româneasc  mereu actual  i... contemporan , 

spre deosebire de Eminescu propov duitorul, 
lira de aur a aceluia i neam, modelul 
expresivit ii poetice. Dac -i ad ug m i pe 
ceilal i mari clasici (Creang , Slavici), poate 
în elegem mai u or c  MUL IMEA având 
calit ile, defectele i umorul native e în opera 
dramaturgului i scriitorului n scut în 
apropierea Ploie tiului; o „mul ime” de Limb  
Româneasc , într-un segment de timp (istoric) 
care avea nevoie de un Luceaf r pe care s -l 
asculte pururi! Dar i de ,,croitorul” care s  le 
ia m sura caracterului i epocii. 
 Redivivus observatorul fidel pentru anii 
de fr mânt ri, redivivus umorul de calitate 
chiar când cultura video pare s  întunece 
vechile orizonturi. 
 N scut de ,,Sf. Vasile, Grigore i Ion”, 
adic  la 30 ianuarie, acest Ion (prenume 
românesc reprezentativ al turi de Gheorghe) 
este cel mai mare dramaturg, în limba 
na ional  (,,O scrisoare pierdut ” e mereu 
reg sit , ,,O noapte furtunoas ”, nu e num rul 
9, ci, mereu NOU , celelalte-s bijuterii comice, 
iar drama ,,N pasta” e mereu adev rat !), e 
prozator reprezentativ, cel mai mare pentru 
secolul lui ( i nu-i putem nicicum uita 
nuvelele), iar pentru posterioritate ... 
MOMENTE I SCHI E sunt monumente 
pentru secolul XX i tot modele pentru secolul 
XXI. Pare un truism s  afirmi c  opera-i 
cuprinde mai toate sectoarele vie ii sociale într-
un stil fluent i spumos, chiar i când evoc  
împrejur ri tragice. Tot a a afirma ia c  
,,neica” e mai actual ca niciodat . 
 Sfântul umorului românesc tip rit, 
ipând prima dat , de al i trei sfin i (Vasile, 

Grigore i Ion) îndreptându- i bun voin a 
c tre o na iune mereu bogat  i trist  (,,la noi 
sunt codri verzi de brad/ i câmpuri de 
m tase,/ la noi atâ ia flutur  sunt/ i-atâta jale-
n cas ”, zicea Octavian Goga, un geniu al 
poeziei despre via a trist  a unei na iuni). 



Meridianul Cultural Românesc, An II, Nr. 1 (5), ianuarie februarie martie 2016 6

 Spre deosebire de Eminescu (cel din 
Doina), marele dramaturg n-a scris nici un 
rând împotriva vreunei na ionalit i i 
totdeauna e împotriva n ravurilor timpurilor; 
c  prin teatru a satirizat mai acid, aspecte mai 
multe (,,Prin el n ravuri îndrepta i/ Da i 
ascu iri de minte” - Iancu V c rescu) i cu 
talent des vâr it este, sigur, de atributul 
geniului. Al s u, al poporului român... 
 În ianuarie s-au n scut mai multe genii 
printre care: cel tutelar (la mijloc), cel 
reprezentativ în fa a secolelor (la sfâr it), de 
ziua sfin ilor între care vor intra i ei în cele 
din urm . Pentru c  cei trei sfin i din calendar 
care nu tiu ce i când au f cut ceva pentru 
românism (mai toate biografiile sfin ilor fiind 
legende f cute i ref cute dup  sute de ani; hm, 
o discu ie foarte lung !) nu pot concura sfin ii 
literelor, limbii i sim irii române ti care, iat , 
exprim  i înnobileaz  via a i ast zi. S  nu 
uit m vreun moment c  ,,involu ia limbii” este 
înspre pieirea ei în câteva zeci de ani. 
 Ca pietre pre ioase, monumentele de 
limb  l sate de Eminescu i Caragiale sunt 
izvoare reîntineritoare, autorii fiind 
BRILIANTELE dintr-un lan  al valorilor care 
trebuie s  fie f r  sfâr it. Mul imea imens  
(care soarbe slovele eminesciene), omenirea 
dintre grani ele Limbii Române a lui Caragiale  
nu trebuie re-creat , înc , ci doar încurajat  s  
existe! Cât  vreme exist  Caragiale, exist  
limb , sim ire, popor, educa ie, umanism i ... 
distrac ie! 
 Exist m, deci! 
 Limba Român  va evolua, probabil 
înspre tehnicism, oamenii robotiza i, alerg tori 
aprigi dup  ,,ochiul dracului”, ara înspre o 
instabilitate (dispari ie) a a cum s-a întâmplat 
cu indienii amerindieni, dar spiritul ar trebui 
s  fie ve nic. 
 S  nu cread  cineva c  plângem de pe 
acum pentru cei care vor veni i a c ror via  
va fi cu totul altfel. În 1927 inventatorul român 
Tesla proorocea c  înc  în mileniul trecut vom 
avea centur  de transmisie radio liber  ( i o 
avem prin telefon, radio, televizor, calculator) 
iar P mântul va fi înconjurat de o centur  
electric  gratuit . George C linescu ,,vedea” 
ceva din caracteristicile limbii actuale. L. Blaga 

vedea prin metaforizare, cre tere în 
expresivitate. Nu tim cât ne-ar mai în elege 
vreunul dintre cei aminti i.  
 Dar: Atâta vreme cât Limba Român  
ne exprim  felul de a fi (cam pe oriunde în 
lume), borna de orientare numit  ,,opera lui 
Caragiale” r mâne ca o flamur  tricolor  pe 
mun ii Himalaya. O vor vedea mai pu ini (în 
special cei pleca i ,,afar ”), dar acolo sus 
reflexele diamantelor acestei limbi vor ghida 
pururi eforturile slujitorilor ei. 
 Caragiale cel de acum un secol i 
autorul dramatic i scriitorul transpus 
cinematografic (ce mari servicii face 
televiziunea na ional  cu arhiva sa!!!) ori 
mereu reluat pentru public, ca adev rat 
prototip, este idol, mentor sau model f r  
uzur .  
 În condi iile de ast zi când televiziunea 
i computerul substituie cartea pentru 

inspira ia sau via a dintotdeauna normal , 
TREBUIE s  ne întoarcem spre dramaturg i 
prozator. Pentru c  i-a p strat 
contemporaneitatea, pentru c  inspir  
întoarcerea la omenie, umor, pace, el ar trebui 
preasl vit între grani ele Limbii Române. S  
sper m c  a a va fi i c  sanctificarea sa nu e 
departe. 
 Cât mai citim noi, publicul obi nuit, 
despre sfin ii din calendar inclusiv despre cei 
trei? 
 Caragiale ne-sfântul e viu, ne alin  
sufletele, sim urile, via a. Îl citim în c r i, îl 
vedem în filme, ne gândim (când vrem) cu 
recuno tin : tr im de peste un secol în ZODIA 
CARAGIALE! Pân  azi e  mereu prezent în 
existen a noastr  intelectual . 
 

* 
 

A tept m p reri. Diaspora cum îl percepe? 
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OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 
ANUL 75 de la primul ip t

 
 Nu tiu dac  mama a fost foarte bucuroas  de 
primul ip t al meu „de duminica Tomii”, spre sear , 
adic  în aprilie, dat  neclar  pân  la urm . Na terea 
mea a fost declarat  la Prim ria Giurgioana, pe 28 
aprilie 1941, ca fiu legitim al lui Vasile i Tudora 
(mereu strigat  M rioara, iar tata era Vasile a 
M rioarei, poreclit clisoi (clisa = lut galben foarte 
lipicios), din bel ug prin dealurile împ durite pe care e 
priponit satul de care avem cuno tin  din 1518, o 
parte a lui numit  M rtine ti). 
 Dat fiind c  era bine alc tuit i c  a dat polcuri 
r ze e ti în lupte, el exista pe vremea lui tefan cel 
Mare (alt  atestare 1531, domn Petru Rare ). 
 Vasile I (pentru c  era i alt frate mai mic, 
Li , în acte Vasile II) era tare mândru c                  
str -str bunicul lui era gravor, me ter la icoane cu 
origini ardelene ti. De familia Ioan Marin afl m la 
1823 când al turi de tefan Machidon, la 30 
octombrie, reprezint  ob tea r ze easc  într-o pricin  
cu un boier - proprietar i al satului megie  Strâmba, 
care înc lca aspru p mânturile i drepturile r ze ilor 
(acta Vescan Eftimie, doc. LXXXV). 
 Sâlic  (de la Vasile) a M rioarei era îns  tare 
bucuros c  i se na te primul b iat dup  vreun an i 
jum tate de la primul n scut, o fat , Antoni a (moart  
la 6 ani). Venise acas  în permisie cu mitraliera din 
dotare i a întrebuin at-o serios s  sperie duhurile rele 
(se tr gea cu pu ca la na teri i nun i, în sat erau vreo 9 
vân tori i 9 stupari). A organizat o petrecere cu 
l utari unde s-a f cut pulbere de bucurie i apoi a 
plecat la regimentul s u din Tecuci. În noaptea de 22 
iunie 1941 a fost dintre primii români care au trecut 
Prutul pe la Bogd ne ti - F lciu i a fost r nit în 
pr p dul de la iganca. 
 Probabil c  eram iste  întrucât la întâlnirea lui 
Gheorghe Gheorghiu - Dej (1948) cu s tenii, m-au pus 
s  spun poezii, s -i urez bun venit. Dup  întreb rile lui 
Dej ( i ascultate), acesta m-a d ruit cu 5 lei (cu care 
puteam cump ra un bou, dup  care a început jalea cu 
banii române ti - infla ie galopant ). 
 Cam dup  4 ani am început alerg tura dup  oi 
i vaci, fiind mereu „de serviciu” pe lâng  fra ii mai 

mari dup  mam , Vasile, Constan a, Gheorghe, fiii lui 
Constantin Buhnil , primul so  al M rioarei, decedat. 
 Am în eles repede c  f r  munc  nu se poate: 
cam tot timpul studiilor generale, I - XI, am hr nit 

întâi animalele, m-am sp lat repede i tiva la coal , 
gimnaziul i liceul Podu Turcului, promo ia absolvent  
în 1959. (vezi PRIMA CLAS .../ Personalit i de pe 
Valea Zeletinului, Ed. PIM, Ia i, 2014) 
 Cele mai vechi amintiri? Oboseala dup  o zi 
de munc , pentru c  adormeam cu lingura în mân , 
ipotul de la Strâmba dintr-un pâlc de s lcii, seceta din 

1946, când strângeam paiele cu câteva boabe, cu 
mâna, împreun  cu tata, care mereu înjura i blestema, 
dar apoi foametea i, o întâmplare care m-a marcat. 
 Începuse ca grâul s  dea în pârg , Ghi  a adus 
un snop, l-a scuturat i a f cut un fel de terci cu boabe. 
To i eram foarte slabi i cu burta foarte mare i 
g lbeji i r u, de i aveam vac  cu lapte (dar n-aveam 
f in ). Era tare greu de hr nit o familie cu 8 persoane, 
pentru c  trebuie s  spun c  la 2 ani dup  mine se 
n scuse Gic , iar cam la 5 ani, într-o diminea  de iulie 
înainte de r s rit, tata s rise bucuros dinspre poart , 
c tre mine: hai, Ticule, c  m ta a f tat un b iet! 
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OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Val ANDREESCU - Vaslui

Munca Un antidot care sfideaz timpul !
În elepciunea noastr  

popular  afirm  c  Vremea-i 
vreme, vremuie te/Ce-i tân r, 
îmb trâne te! Odat  cu trecerea 
anilor, cei mai mu i dintre cei 
care dep im 75 de ani, suntem 
afecta i de o anumit  diminuare a 
interesului pentru multe din 
atrac iile de alt dat , când puterea 

de munc  i de crea ie  se aflau la cote înalte, chiar 
maxime, când vizam domeniile de vârf, când eram 
preocupa i de orice ascensiune pe scara valorilor 
pozitive i când decep iile produceau adev rate 
cutremure în suflet i în con tiin . Întreb i m  întreb 
dac  toate aceste diminu ri i atitudini sunt dictate de 
vârsta în elepciunii sau de senectutea precoce?  Un 
posibil r spuns negativ îl ofer  prof. dr. Dumitru V. 
Marin, directorul general al acestei reviste, care peste 
câteva zile va s rb tori aniversarea primilor 75 de ani 
ai vie ii (fapt pentru care ne gr bim s  transmitem un  
sincer La mul i ani cu s n tate i mult  putere de 
munc  i crea ie!), un om, o cunoscut  personalitate 
care sfideaz  mai toate cele de mai sus, care prezint  
argumente c  a g sit antidot contra îmb trânirii i la 
care trecerea anilor nu las  urme adânci! Ca unul care 
de peste un deceniu lucrez în preajma domniei sale pot 

certifica faptul c  acest om sfideaz , adesea, legile firii 
i la cei 75 de ani este la fel de angrenat în realiz ri 

material-spirituale din varii domenii de vârf unde 
continu  s  ob in  performan e excelente: Televiziune; 
Radio; Ziar; Revist  de cultur , literatur , agricultur , 
legumicultur , apicultur , tiin  i afaceri!  

Realiz ri multe, du mani mul i! Dar dincolo 
de du m nii i bârfe, de adev ruri i neadev ruri, 
faptele sunt cele care confer  valoare i recunoa tere, 
iar la acest capitol, prof. dr. Dumitru V. Marin se poate 
bate cu foarte mul i! Ca la rugby: multe eseuri i 
pu ine rateuri. 

Mul i ani i ur ri de via  lung ! 
 

La mul i ani! 
Se strânge funia la par, 
Cu greu devii octogenar, 
A  vrea s  mai tr ie ti, m car, 
Trei zile... dup  centenar! 
 
Vârsta echivocului 
DVM la 75 de ani 
Nu-i „jubileu” de i... ar vrea, 
Nici „centenar”, c -i mai departe, 
E doar o vârst  foarte-foarte, 
Pentru un doctor mult prea-prea!  

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Gabriela Ana BALAN - Vaslui 

Via lung , putere i s n tate,
jurnalistului Dumitru V. Marin !

 75 de ani este f r  
putin  de t gad , o vârst  
frumoas  care te oblig  s  faci 
un popas pe c r rile 
întortocheate, uneori drepte 
alteori abrupte ale vie ii i s  
prive ti peste um r. Dac  î i 
place ceea ce vezi, ce ai l sat 
în urm , înseamn  c  de acum 
încolo calea î i este lin  i vei 

merge pe un drum cu victorii, culegând roadele muncii 
de-o via . La o astfel de r scruce a ajuns prof. dr. 
Dumitru V. Marin. Privind în urm , a  spune f r  ironie 
c  îi mai trebuie o via  ca s  rememoreze i s  a tearn  
pe hârtie toate realiz rile. Este în primul rând jurnalistul 
care tie s  scoat  în eviden  valorile culturale ale 
„greu-înc rcatului de probleme sociale” jude  Vaslui. A 
cutreierat de-a lungul i de-a latul, la pas, b tând din 
u  în u , c r rile V ii Zeletinului i a tezaurizat 
fiecare gest, fiecare vorb  i fiecare obiect de valoare 
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care i-a ie it în cale. Pe undele radio sau tv a ar tat 
întotdeauna fa a frumoas  a jude ului. Poate mai mul i 
sau pu in tiu, Dumitru V. Marin este un romancier de o 
sensibilitate aparte, pe floarea lui de cire  ninge într-o 
frumoas  poveste de dragoste adolescentin . Este 
jurnalistul demn de cartea recordurilor, se mândre te cu 
performan e care ne fac cinste. 
    Am privilegiul s  m  num r printre 
colaboratorii c rora le-a deschis paginile i sufletul 
Revistei Meridianul Cultural Românesc. La ora când în 
ar  multe reviste culturale î i încheiau activitatea, 

altele înotau în datorii sau mai ap reau doar în format 
electronic din cauza lipsei banilor de tipar, Dumitru V. 
Marin a lansat revista care are deja patru apari ii 
cunoscute pe toate meridianele lumii. Dup  primul 
num r au ap rut deja voci care nu îi d deau anse de 
supravie uire. Cu argumente puerile, se legau uneori de 
o virgul , alteori de o cratim  lips , dar de fiecare dat  
caravana a mers mai departe. i a mers, mult i bine, pe 
un drum ascendent! Dumitru V. Marin tie c  numai 
dup  ce plesnesc mugurii înfloresc cire ii i nu se 
opre te din drum! Duce în spate ani grei de istorie 
cultural . Cred cu smerenie c  o societate se dezvolt  
prin cultur , aceasta fiind coloana vertebral . Cei care 
pun opreli ti, din func ii înalte sau doar din fotoliul de 
cititor, lovesc în cultur  dup  modelul bol evic i duc 
mersul societ ii în direc ie gre it . Fiind n scut  în 
Sibiu i având primul contact cu lumea scrisului acolo, 
îmi vin în minte vorbele regretatului regizor de geniu 
Iulian Vi a, fost director al Teatrului sibian „Radu 
Stanca”. Într-un interviu pe care mi l-a acordat dup  
Revolu ie, când institu ia cultural  trecea prin cea mai 
grea perioad , îmi spunea: „Se inten ioneaz  ca lumea 
s  fie inut  în continuare în prostie, ca altcineva s  
dirijeze. Ei î i preg tesc p tura pentru alegeri. (…) 
Numai la Sibiu e stare anticultural ! Se fac mi c ri de 
diversiune, care s  atrag  aten ia de la problemele 
importante”. (Interviu publicat în cotidianul sibian „21 
Radical”, vineri 13 septembrie 1991).  
 Ast zi, când Sibiul se mândre te cu titlul de 
Capital  Cultural  European  i cu al patrulea din lume 
ca m rime festival de teatru, cu alte festivaluri 
interna ionale de muzic  i poezie de anvergur , v  
pute i imagina încotro s-ar fi îndreptat destinul burgului 
dac  acele strig te de ajutor nu ar fi fost auzite, dac  
noi, cei din presa vremii nu am fi fost receptivi, nu am 
fi transmis mesajul corect i nu s-ar fi investit în 
cultur ? Este trist din p cate c  i azi la Vaslui înc  mai 
trebuie s  ip m pentru a ne face vocile auzite. Dar este 
bine c  se strig  în cor. Dumitru V. Marin este 
protagonist.  

 Încearc  din r sputeri s  pun  în balan  
jurnalismul cultural, promotor al valorilor perene, în 
detrimentul tirilor de doi bani, def im toare i uneori 
neargumentate care dau o not  proast  jude ului. De ce 
tonul meu acum când scriu este vehement? Pentru c , 
având mul i prieteni care lupt  pe baricade în b t lia 
pentru p strarea scrisului românesc din afara grani elor, 
încerc s  le recomand acestora ce avem noi mai bun în 
acest jude  despre care ei tiu c  este al omerilor, al 
violatorilor, al criminalilor, al spitalelor insalubre etc. 
Chiar auzeam uneori la un post tv abera ia c  jude ul 
Vaslui se vede de pe lun  ca Zidul Chinezesc! Pe cine 
s  mai mire? i ce altceva pot s  le recomand 
prietenilor decât evenimentele, revistele culturale cu 
care ar trebui s  ne mândrim? Chiar am reu it s  prezint 
revista Meridianul Cultural Românesc i s  aduc în 
paginile sale nume mari, recunoscute pe plan 
interna ional, cum ar fi poetul Adrian Grauenfels 
(Israel), poeta Renate Müller (Germania), scriitorul 
Lucian Dumbrav  (Portugalia) etc. Sunt trist  spuneam, 
pentru c  în s pt mâna în care la Bârlad, de exemplu, la 
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, cu ocazia lans rii 
unei antologii de poezie, s-a strâns public demn de o 
manifestare na ional , i numeric i valoric, în acest 
timp presa local  i cea na ional , bine hr nit  cu tiri 
scandaloase de dragul audien ei, prezentau un circ din 
camera de gard  a spitalului bârl dean, un caz izolat, 
între un medic i o pacient  care se certau cu un limbaj 
vulgar! Cu a a ceva vrem sa ie im în lume? Ce s  mai 
spun atunci când recomand scriitorilor str ini revistele 
vasluiene de cultur  i ace tia, c utând s  le citeasc  pe 
Google, descoper  adev rate fantasmagorii! În realitate, 
s  men ion m c  revista „Baaadul literar” de exemplu, 
reprezentativ  pentru Bârlad, este distins  cu premiul i 
medalia „Teiul de argint” 2015. Este dureros când 
loviturile sub centur  vin din interior, pentru c  pe 
Google citim c  este o revist  f cut  pe banii 
contribuabililor etc. ( tiri locale).  
 Din afar , ecourile venite de la importan i 
oameni de cultur  ai momentului sunt pozitive: „Am 
avut pl cerea s  contribui recent la REVISTA 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, scoas  sub 
bagheta domnului Dumitru V. Marian, o publica ie de 
cultur  de o înalt  inut  i o deosebit  estetic ” (Adrian 
Grauenfels, Asocia ia Scriitorilor Israelieni de Limba 
Român ). Haide i s  înv m s  pre uim valorile i 
acolo unde sunt defecte, s  le corect m, nu s  
împro c m cu noroi. S  pre uim ceea ce merit  pre uit! 
În îndelungata sa activitate jurnalistic , Dumitru V. 
Marin a înv at c  merit  s  se zbat  atunci când nu este 
singur în lupta de promovare a valorilor culturale i are 
în spate o echip  de elit , nume de profesori 
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universitari, academicieni, scriitori importan i din toate 
regiunile Moldovei, i-au fost al turi la o mul ime de 
evenimente. Nu s-a dat b tut i a mers mai departe, a 
c utat i a descoperit valori i printre tineri. Personal 
m  mândresc cu o Diplom  de merit pe care mi-a  
oferit-o în cadrul manifest rii „Omagiul c r ii 
vasluiene” pe care a organizat-o în octombrie 2015 i a 
ajuns la cea de-a doua edi ie. 
      În cartea domniei sale intitulat  „25 Tv.V - 
istorie i cultur ” am fost onorat  s  semnez câteva 

rânduri prin care uram „La mul i ani!” i trustului de 
pres  pe care îl conduce. 
      Nu se poate disocia numele Dumitru V. 
Marin de istorie cultural . Întreaga sa munc , bogata 
bibliografie o dovedesc.  
 Azi, când îi spun „La mul i ani!” o fac cu 
bucurie dar i cu m rturisita dorin  de a realiza cel 
pu in atât cât a realizat domnia sa în cei 75 de ani de 
via . Recunosc, tiu de pe acum c  îmi va fi imposibil! 
Dar îmi propun acest lucru i a  vrea s  o fac  i al ii! 

 
OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 

Mihai BATOG - BUJENI  - Ia i 

PROFESORULUI DR. DUMITRU V. MARIN, LA
ANIVERSAREA VÂRSTEI DE 75 DE ANI

 
Pentru domnul 

profesor doctor Dumitru V. 
Marin împlinirea celor 
aptezeci i cinci de ani nu 

este un prilej de bilan , chiar 
dac  rodnic, ci, mult mai mult, 
semnul unei noi prim veri 
creatoare. 

Privind în trecut 
domnia sa poate vorbi despre frumoase realiz ri în plan 
cultural i profesional, îns  prefer  s  priveasc  spre 
viitor cu speran a împlinirii proiectelor, nu pu ine, pe 
care i le dore te, al turi de noi colegii i prietenii s i, 

s  le vad  prinzând via  spre bucuria iubitorilor limbii 
i culturii române ti.  

La mul i ani stimate domnule profesor i ne 
exprim m convingerea c  Dumnezeu este întotdeauna 
al turi de cei care au gândul spre fapta cea în l toare! 

 
 
LUI D.V.M. LA ANIVERSARE 
Pe muchie aptezeci i cinci b tu i 
E vârsta ta iubit confrate, 
Dar tot ce ai f cut aparte, 

 Pe mul i nu-i las , din p cate, mu i. 

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Constantin CHIRICA - Ia i 

Omagiu Domnului Profesor Doctor Dumitru Marin
 S-a scurs peste o 
jum tate de veac de când, la 
coala din satul meu natal, 

M c re ti, situat pe atunci, în 
valea inundabil  a Prutului, la 
o arunc tur  de b  de râul 
multimilenar, au poposit doi 
tineri însur ei i frumu ei ca 

doi trandafiri, Dumitru Marin, profesor de limba i 
literatura român  i Iulia Marin, profesoar  de istorie. 
Veniser  cu reparti ii guvernamentale, cum se d deau în 

acele vremuri absolven ilor de universit i. Domnul 
profesor avea în buzunar i numirea de director al 
colii. Erau singurii cu facult i i împreun  cu doi 

înv tori, înr d cina i puternic în via a colii, 
Alexandru Zbârnea i Ecaterina Chiriac, so ia preotului 
i câ iva suplinitori, absolven i de liceu, veni i la 

început de an colar, închegau colectivul de dasc li. Cei 
doi profesori, au ajuns în sat înainte de începerea anului 
colar, pe o vreme frumoas , când drumurile pline de 

praf ascundeau cât de glodoase aveau s  fie dup  
a ezarea ploilor de toamn . Ceva mai târziu aveau s  
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constate cât de anevoioas  era deplasarea, pe jos, ori cu 
c ru a, pe drumurile desfundate, spre coala de centru, 
sau la Casa corpului didactic la instruiri periodice. 
Drumurile nu l-au descurajat pe domnul profesor pentru 
c  în venele domniei sale pulsa sânge din sângele 
tr itorilor satului Giurgioana, la fel de s rman ca i 
satul M c re ti. Curiozitatea, poate i ner bdarea l-au 
îndemnat s  vin  înainte de 1 septembrie, s  cunoasc  
oamenii satului, s  vad  coala din care va conduce, dar 
i s - i caute o locuin , unde s  stea în gazd .   

 Întâlnirea dasc lilor cu elevii s-a f cut, ca de 
obicei, la deschiderea anului colar, pe 15 septembrie. 
Emula ia începutului de an colar a fost la cote înalte, 
atât între dasc li, cât mai ales între noi, elevii ce aveam 
s  fim d sc li i cu limba i literatura român , cu istoria 
i celelalte discipline.  

 Au început cursurile i zilele se scurgeau una 
câte una, iar noi elevii începuser m s  ne obi nuim cu 
profesorii, iar ei cu noi, chiar dac  exigen ele impuse de 
noul director erau altele decât pân  atunci. S-au 
schimbat în  bine starea înv turii, disciplina în coal  
i prezen a la cursuri. Roadele înv turii aveau s  se 

observe dup  vreo doi ani, odat  cu absolvirea primei 
promo ii, clasa a 8-a, care a p r sit satul aproape în 
întregime pentru a urma cursuri liceale, de ucenicie i 
coli profesionale. Exemplul acelei serii de absolven i, 

din care am f cut parte i cu care domnii profesori se 
mândreau, a fost urmat de celelalte. Str daniile, 
dorin ele i via a, i-au împins pe unii dintre absolven ii 
acestei prime promo ii s  urmeze studii universitare, doi 
au îmbr i at meseria de dasc li, Alisa Chirica i Jean 
Pohodnicaru, Constantin Chirica, cariera de ofi er i 
Andrei Condurache cea de economist. Dup  terminarea 
facult ii, Alisa Chirica a revenit la coala din satul 
natal, profesor de istorie i timp de vreo zece ani a 
ocupat func ia de director. Lor li s-au succedat al ii i 
al ii, care au îmbr i at studiile universitare. 
 Amintesc i despre respectul i aprecierea 
s tenilor, devenite evidente dup  absolvirea copiilor lor 
i înscrierea la colile pe care i le-au dorit. Cei doi 

profesori au fost un sprijin i pentru colegii lor 
suplinitori, absolven i de licee, ce nu posedau 
experien  didactic . Domnul profesor Marin iubea 
mi carea i sportul în aer liber. În dup  amiezile zilelor 
frumoase de prim var  i toamn , era ini iatorul 
partidelor de fotbal cu elevii din clasele mai mari, pe 
maidanul din fa a cooperativei s te ti, unde adeseori 
intra în conflict cu vânz torul magazinului, pentru c  
mingea sc pat  de sub control îi sp rgea felinarul de 
paz . Erau singurele momente când noi, elevii îl puteam 
fenta, profesorul exigent, pentru c  la ore nu-l puteam 
fenta la rigorile scrisului, gramaticii i preg tirii 

lec iilor. Deseori nu sc pa s  ne aminteasc  c  pe teren 
l-am fentat dar la ore nu mai avem cum. So ii Marin au 
fost i sufletul serb rilor preg tite de elevii colii pentru 
sfâr itul de an colar, mult a teptate i gustate de p rin i 
i de elevii bucuro i de intrarea în vacan . 

 Amintim c  ederea domnului profesor în 
M c re ti a coincis cu o perioad  în care satul începuse 
s  prind  alt contur, determinat de închegarea 
colectiviz rii, electrificarea caselor, pietruirea 
drumului, îndiguirea Prutului împotriva inunda iilor. 
 Anii au trecut i noi elevii am ajuns la vârsta 
împlinirilor personale i profesionale. Leg turile cu 
fo tii profesori Marin au intrat în „stand by” din 1970 
când au p r sit satul M c re ti i nu mai tiam nimic de 
domniile lor.  
 A venit ziua s rb torii Sfin ilor Mari Ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe „Ioan Gur  de Aur, Vasile cel Mare 
i Grigorie Teologul”, pe 30 ianuarie 2014, când 

domnul profesor Marin a revenit dup  patru decenii, pe 
plaiurile primilor ani de profesorat pentru a organiza un 
Simpozion na ional cu temele „Caragiale i vremea 
noastr ”, „Întâlnire cu scriitori ie eni i vasluieni 
(Vasile Larco, Nicolae Stancu, Val Andreescu, Mihai 
Haivas i al ii)” i „Întâlnire cu redactorii ziarului 
Meridianul de Ia i -Vaslui - Bac u”. La simpozion au 
fost prezen i dasc lii i elevii colilor M c re ti i 
Pris cani care au oferit celor prezen i frumoase 
programe artistice. 
 Reîntâlnirea cu domnul profesor a fost un prilej 
de bucurie, încântare i rememorare a amintirilor, 
deopotriv , cu cei câ iva absolven i din promo iile sale 
de la coala M c re ti. Cu acea ocazie am aflat i ne-au 
bucurat nespus de mult sucesele deosebite înregistrate 
de domnul profesor, care i-a dat doctoratul, a scris mai 
multe c r i, inclusiv romane, a înfiin at primele posturi 
de televiziune i radio local în ora ul Vaslui, a înfiin at 
ziarul „Meridianul” în care a publicat mii de articole, 
editoriale, reportaje etc. etc. 
 În vara anului 2015, mai precis pe 23 august, 
domnul profesor Dumitru Marin, înso it de so ia sa 
Iulia, au revenit pe meleagurile noastre pentru a 
participa la s rb toarea „Roadele Pris caniului” prilej 
cu care domniei sale i s-a decernat Titlul de Cet ean de 
Onoare al Comunei Pris cani, iar doamnei profesoare 
Iulia Marin i s-a înmânat placheta ce consemna trecerea 
a jum tate de veac de la absolvirea primei serii de 
absolven i cu 8 clase la coala M c re ti. 
 Evenimentul a constituit o nou  ocazie de 
întâlnire cu cei doi profesori a fo tilor elevi din mai 
multe serii de absolven i i fo ti dasc li ai colii. Cu 
acea ocazie s-a dezvelit o plac  comemorativ  „... în 
amintirea i cinstirea memoriei înv torilor, 
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profesorilor i genera iilor de elevi, care au primit în 
aceast  coal  lumina tiin ei de carte”, la cea dintâi 
coal  din M c re ti ridicat  în anul 1859. Într-un cadru 

pl cut, de la coala nou , s-au dep nat amintiri i s-au 
discutat despre împlinirile personale i profesionale. La 
finalul întâlnirii fo tii elevi au apreciat îndemnurile, 

st ruin ele i insisten ele profesorilor în cultivarea 
dragostei pentru carte, care i-au f cut s  dep easc  
starea de oameni ai câmpului în nou înfiin ata colectiv  
a satului. Totodat , le-au fost adresate profesorilor 
Dumitru i Iulia Marin mii de mul umiri, via  lung , 
s n tate i o b trâne e u oar . 

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Alexandru IONESCU - Bucure ti 

Profesorul dr. Dumitru V. MARIN la 75 de ani

TRECUT AU ANII CA NORI LUNGI PE ESURI
      

 Timpul curge f r  
încetare, cu zgomotul ploilor din 
amurgurile serilor de toamn  
p mântene, uierând, uneori, 
alt dat  trosnind, str b tut de 
furtuni  negândite... sau se 
prelinge potolit, monoton, inert 
i nep s tor dintr-o clepsid  

imens , atârnat  în t riile 
cerului. Sunt clipele Universului, care poate face ce 
vrea cu ele, plimbându-le printre stele, ascunzându-le în 
g uri i în materia neagr , lungindu-le sau strivindu-le 
între galaxii, ca pe o plastilin  magic  i inepuizabil . 
       De-ar fi doar ale Universului... Via a le-a 
înglobat în ciclurile ei, mereu punctate de nefiin , 
pentru a le reda când plictisitor, aidoma, când 
revigorate în forme i faze sublimate cu rafinament. 
Clipe, secunde, minute, ore i zile, luni i ani, secole, 
milenii i ere, acestea par a fi diviziunile care definesc 
via a omenirii, în ansamblul ei. Individul î i socote te 
existen a în ani i în decenii... dar (concurând timpul) i 
în realiz ri! Cei ce tiu a folosi clipa ce ni s-a dat i 
în eleg puterea crea iei i str lucirea spiritului, tind spre 
bincuvântarea demiurgului, tr iesc povestea minunat  a 
frânturilor de stele ce r t cesc în pulberea Cosmosului. 
    Sunt secven e de literatur  romantic , prin care 
încerc m s  definim via a oamenilor de elit , a acelora 
care, sapiens fiind, ilustreaz  condi ia uman  - dincolo 
de molcoma informitate. Gânduri care ar dori s  
consemneze idealuri i aspira ii meritate (dar iluzorii) 
spre nemurire i dorin a astral  de a fi asemenea zeilor. 
Toate acestea  stabilesc un habitat - un fel de Panteon al 
oamenilor-model, unde, iat , ne putem aduce 
s rb toritul de ast zi, pe omul de cultur  Dumitru 
Marin! 

        Patruzeci de ani dedica i copiilor acestor 
plaiuri, c rora le-a pus în mân  cartea cu dulcele grai 
românesc, care au înv at de la el, uneori chiar  
împreun  cu el, minunile civiliza iei scornite de mintea 
elitelor lui Homo sapiens. Profesor, director de coli, 
inspector al departamentelor jude ene  de art  i cultur , 
profesii inconturnabile spiritului i ini iativei dedicate  
celor din jur... i m  gr besc s  spun c  munca prin 
care i-a dobândit mijloacele traiului n-a ocolit nici 
truda câmpului, a gr dinei, a gospod riei, nici farmecul 
cooper rii familiei în câ tigarea pâinii, prin sudoarea 
frun ii. Istoric al personalit ilor vasluiene (dar i 
interlocutor al  unor efi de Stat!), reporter sau etnograf, 
întemeietor de radio, televiziune, ziare i reviste, 
consilier ecologist în adminstra ia jude ean , promotor 
al locurilor în care tr ie te, romancier, stâlpul unei 
familii distinse prin  via   spiritual , cultur  i munc   
rodnic , s rb toritul de ast zi este binemeritatul subiect 
al aprecierii i pre uirii noastre     
     Pe el îl sim im, îns , înc  nemul umit! Mereu 
apar lucruri noi de f cut... Emula iile i entuziasmele  
pe care le stârne te nu sunt, nici pe departe, perene;  
autorit ile, în ve nic  mi care, nu în eleg pe deplin 
contribu iile i sacrificiile celor care duc lumea înainte -  
iar aceast  eroare le fractureaz  (în detrimentul 
popula iei) propria oper  creatoare. Nelini tea i dorin a 
de a face mai mult sunt p r i ale caracterului oamenilor 
de elit . Domnului profesor Dumiru Marin i-am spus, 
odat , jucându-m  cu vorbele, Marin întâiul. i, poate, 
din când în când, Lucian Blaga ar admite c  i joaca 
adultului, ca i cea a copilului, are urme de 
în elepciune... Crea iile omene ti sunt asemuite de 
pesimi ti cu urmele de pa i de pe o plaj  sp lat , 
periodic, de valurile nep s toare ale m rii. Ce nu vor 
mul i s  cread  este c  urmele l sate în nisip sunt -
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negre it - incluse în memoria valului, care le poart  în 
Univers. 
       Anii se succed n valnic i se îmbog esc din 
spiritul i realiz rile creatorilor, nemuritori i ferici i în 
alte sfere.  
       Datoria împlinit  este suprema dovad  a unei 
existen e. Nu facem s rb toritului ur ri ostentative i nu 

mim m entuziasme... dar am încercat s  punem în 
fiecare gând din aceste rânduri  o reveren  amical , cu 
semnifica ii i sentimente. i în aceste clipe de bucurie,  
constat m, totu i, cu nostalgie dar i cu senin tatea 
budi tilor, c  pentru noi, oamenii,      
        Anii trec... i niciodat  n-or s  vie iar . 

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Vasile LARCO - Ia i 

PROPUN:
Domnului prof. dr. Dumitru V. Marin,
la aniversarea celor 75 de ani de via

 
Cum aptezeci i cinci de ani s-au dus, 
Din via -i o doime, deci se poate: 
Urcând în pomul vie ii pân  sus, 
S  traversa i i-a doua jum tate! 
 
        La mul i stimate domnule 
prof. dr. Dumitru V. Marin, s  
r mâne i acela i om perseverent, 

ambi ios, întreprinz tor, talentat i priceput, generos, 
în eleg tor i conciliant, prietenos cu toat  lumea, de la 
cel ce-i rupt în coate, pân’ la cel cu vile-n „State”, 
scriitor deosebit cu 25 de c r i publicate pân  acum, om 

de televiziune i pres  scris , director de publica ii, 
printre care „Meridianul Cultural Românesc”, mult 
l udat, subsemnatul afirmând c : 
 

Meridianul e de plâns, 
Un fapt m-a aruncat în foc: 
Atâtea laude a strâns 
Iar critica nu are loc! 

 
          LA  MUL I  ANI, cu s n tate de fier-beton, 
realiz ri dup  dorin e, fericire i un car, dou , trei de 
noroc!

 
OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 

Vicu MERLAN - Hu i 
 

Meridianul Cultural Românesc simbol
al rezisten ei culturale române ti
 Pe zi ce trece parc  ne 
afund m i mai mult în 
mocirla ignoran ei, în ciuda 
progresului tehnic i tiin ific, 
care ne asalteaz  irefutabil. 
Tr im clipe când, de cele mai 
multe ori, tehnica modern , 
care ar trebui s  fie strict 

fundamental  pentru progresul spiritual i pentru 
bun starea omului modern, a ajuns s  fie o „arm ” în 
mâna unor oportuni ti, folosindu-o strict în folosul i 
ob inerea unor avantaje materiale care s -i 
îmbog easc . Ne referim aici la manipularea mediatic  

publicitar , la promovarea publica iilor superficiale, a 
unei tehnici avide de o cultur  anemic  i u or  
tenden ioas , în detrimentul unei culturi profunde, 
armonioase, plenare, de substan . Asist m neputincio i 
la o afundare a culturii spirituale prin promovarea 
nonvalorilor, prin promovarea unei culturi strict 
consumatoriste, de ocazie… 
 La mod , chipurile, sunt acele publica ii care 
prezint  i amplific  temerile sociale, respectiv al 
aliment rii i specul rii fenomenului delicven ial, 
ignorându-se cu bun  tiin  aspectele armonioase, 
elevate, sensibile ale sufletului uman. Este promovat  o 
mod  bazat  pe fotomodele scheletice, picanterii de 
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prost gust, emisiuni de duzin  cu anagrama i i 
semianalfabe i, pe care nu le putem încadra decât într-o 
zon  a periferiei culturale sau la un nivel inferior al 
acesteia. 
 Mass-media contemporan  prezint  emisiuni 
care te atrag i te pun în ipostaza de legum , de victim , 
doar de dragul unei audien e care s  atrag  cât mai 
mul i oameni, cu scopul strict comercial i manipulator. 
Din p cate acele descoperiri ale tiin ei, care ar trebui 
s  dezvolte latura sensibil  i artistic  a omului 
contemporan, este pus  s  distrug  din temelii sufletul 
i rafinamentul sensibil al acestuia, folosindu-se în acest 

scop mesajele subliminale, radia iile electromagnetice 
de manipulare a con tiin ei i chiar a opiniei publice 
etc. 
 Aviditatea pervers  a unor publica ii, f r  a fi 
sanc ionate de nici un for superior, dar nici m car de 
opinia public  româneasc  (ivindu-se ici i colo palide 
reclama ii la adresa acestora) ne pun în ipostaza de 
complici, atât prin deta area noastr  cât i prin faptul c  
uneori suntem p rta i direc i ai acestora. 
 Pu inele reviste care apar în mod independent, 
cu o finan are la mila sponsorilor, prezint  în mod 
pertinent adev rata fa  a culturii i spiritualit ii 
autentice române ti. Din aceast  categorie face parte i  
Meridianul Cultural Românesc, al c rui fondator i 
editor este prof. dr. Dumitru V. Marin, cel care adun  
în preajma sa pe to i cei care nutresc convingeri pur 
române ti, convingeri i atitudini în l toare, 
cutez toare, capabile s  transforme din temelii sufletul 
autentic românesc. Practic printr-o astfel de publica ie, 
prin scoaterea la zi a esen ei sufletului neamului 

românesc, se creeaz  o rezonan  mistic , în l toare, 
care promoveaz  valorizarea în eleapt  a laturii 
sensibile a omului modern, sco ându-l din ignoran a 
scenic  regizat  cu mult tact i dib cie de p pu arii 
Noii Ordini Sociale. 
 Cu cât mai mul i oameni sunt trezi i de acest 
sentiment pur na ional i sufletesc, cu atât con tiin a i 
egregorul românesc este mai treaz i astfel planurile 
diabolice, manipulatoare ale p pu arilor sunt mai u or 
de demascat, dejucându-se astfel tendin a r uvoitoare a 
acestora de a ne men ine într-o ignoran  cras , de a fi 
doar ni te consumatori de firmituri dintr-o uria  pâine 
a cunoa terii. 
 Prof. dr. Dumitru V. Marin are un merit 
fundamental în p strarea i promovarea culturii 
vasluiene i na ionale prin numeroasele agape culturale, 
prin polarizarea spiritului na ional într-o publica ie la 
care ader , de la un num r la altul, tot mai mul i români 
dornici de a schimba nonvalorile în valori, r ul în bine. 
Rolul major de a stimula i promova tot mai mul i poe i 
i cercet tori îi aduce serioase merite în plan cultural 

local i na ional. 
 Cu toate c  anii l-au înc run it, frumoasa vârst  
pe care o aniverseaz  în curând vin s  confirme c  nu a 
trecut degeaba prin vremuri, ci dimpotriv , a l sat i 
las  în urma sa mo teniri autentice în cultura 
româneasc  profund na ional .  
 Îi dorim un c lduros La Mul i Ani, putere de 
munc  i s - i p streze nealterat acel entuziasm 
contagios pe care îl eman  în permanen .  

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Ionel MIRON - Ia i 

Profesorului doctor Dumitru V. MARIN, la ceas aniversar !
 Sunt unul dintre liceenii 
Vasluiului care la fiecare 
revenire îmi trop ia inima în 
piept. Acuma, dup  ce l-am 
cunoscut pe „vr jitorul 
faustian” al Meridianului de 
Ia i - Vaslui - Bac u, inima mea 
plute te ca în vis, înc rcat  de 
admira ie pentru aceast  oper . 

 Cu nici doi ani în urm , colegul  i prietenul 
meu de la facultatea de biologie din Ia i, prof. dr. 
Mircea Varvara, mi-a semnalat c  unul dintre elevii lui 
a reu it o fapt  m rea  în tiin a comunic rii. Îl cheam  

Dumitru Marin, doctor în filologie, i dac  îl întâlnesc 
la Vaslui s -i transmit omagiile i admira ia lui pentru 
pre ioasele realiz ri.  
 L-am cunoscut i i-am descoperit acuitatea i 
orizontul gândirii în exerci iul practic al interviurilor 
consemnate cu prilejul jubileului de 150 de ani a colii 
gimnaziale din Iv ne tii Vasluiului, cu un verb 
diversificat i înc rcat de mesaj, adecvat fiec rui 
intervievat: Inspector general, primar, academician, 
profesor sau elev. Aflasem în acest context c  a dat 
piept  cu  mul i pre edin i i prim-mini tri din  multe 

ri ale lumii.  
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 Este primul semnatar al adeziunii de membru al 
Asocia iei „Iv ne ti-orizonturi Bio”, în curs de 
edificare. 
 M  închin în fa a doctorului în filologie Marin 
Dumitru, Inventatorul Meridianului Cultural 
Românesc, destinat a fi un strig t de trezire a culturii 
române ti, pentru salvarea c reia lupt  i ne îndeamn   

i pe noi s  lupt m ca pe front, cu trecutul glorios în 
gând i pân  la jertfire în fapte.  
 Îi doresc i îl rog, ca la aceast  aniversare i 
„La Mul i Ani”, s  se bucure, împreun  cu noi, de harul 
care i-a fost h r zit ! 
 

 
16 februarie 2016, Ia i 

 

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Cosmin PREDA - Vaslui 

La aniversare !
 

 Salut cu bucurie apari ia unui 
nou num r al revistei „Meridianul 
Cultural Românesc”! O revist  dens  
în con inut i bogat  valoric, care, cu 
siguran , treze te în mare m sur  

interesul cititorului iubitor de frumos i dornic de 
informa ie.                                                                                     
 O revist  „mai altfel”, gra ie bunei orient ri a 
Directorului ei, prof. dr. Dumitru V. Marin. 

Vaslui, 21.02.2016 
 

OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Dan TEODORESCU - Ia i 

Dumitru V. Marin, de trei ori 25 !
 Fiind i redactor sportiv 
de-a lungul timpului, 
întotdeauna când spuneam 
Vaslui spuneam i Adrian 
Porumboiu. A fost o echip  
frumoas  de fotbal acolo, FC 
Vaslui, p cat c  nu mai este.  

 Între timp îns , fiind i redactor pe zona 
cultural , când spun Vaslui spun i Dumitru V. Marin, 
un om care va împlini în curând frumoasa vârst  de 75 
ani, adic  de trei ori 25, a a cum i Florin Piersic spune 

pentru sine de patru ori 20 ! Patron de televiziune, 
radio, ziar s pt mânal i mai nou directorul unei reviste 
la nivel interna ional, Meridianul Cultural Românesc, 
Dumitru V. Marin are meritul de a fi creativ la orice 
vârst  i mereu tân r în cuget i sim iri! 
 Îi doresc profesorului dr. Dumitru V. Marin 
via  lung  i îmbel ugat , cu s n tate i abnega ie i s  
nu- i uite niciodat  colaboratorii s i fideli, printre care 
cred c  m  num r i eu, al turi de Val i Ancu a ! 
Doamne ajut  i La mul i ani ! 

 
OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 

Eugen DEUTSCH - Ia i      Simion BOGD NESCU - Bârlad 
 

DUrând o punte c tre z ri  
MIzeaz  chiar i pe umor 
TRUdind s -nfrunte dep rt ri 
Meridianele-l r sfa  
ARIpi de vis îl poart -n zbor 
Neîncetat spre-un el în via . 

 

Misiv de slav
 

Lui Dumitru V. Marin 
O misiv  îi închin: 
S  r mîn  ca un crin 
Înflorit în cer senin 
Înc  apte cinci de ani 
Veghe-n românescul plai, 
Straj , flac r  i vis 
Pentru românescul scris!
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OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
 

D lui Profesor Dumitru V. Marin,
la 75 ani
E ti h r zit s  ne aduci lumin ,  
S -nf ptuie ti asemenea valori,  
Dar te previn cu o remarc  fin :  
Doar dup  ce treci suta po i s  mori!  
  Georgeta-Paula Dimitriu 
 
D lui Profesor Dumitru V. Marin,
la aniversare
Tu te impui cu slova- i epocal ,  
Degeaba se f lesc in capital ,  
Fiindc  ai atâtea dragi edi ii  
Declar c  te iubesc f r  condi ii!  
  Georgeta-Paula Dimitriu 
 
La o aniversare

Respect i-adânc  plec ciune 
Scriitorule, ziditor în cuvânt! 
„Meridianul” t u ai  dus în lume 

i lumea ai adus-o pe al t u p mânt. 
 
Cuget adânc i fapt  îndr znea , 
C i noi deschis-ai pentru cei ce vin; 
Un univers de ziceri i imagini 
Ai oferit în dar , din suflet plin. 
 
La ceas aniversar, lumin  fie 
In sufletul i via a ta ! 
Si din lumin  s  învie 
Eterna Tain  „a Crea” 
                                 Ana Opran 
 
Domnului Prof. dr. Dumitru V. Marin,
La aleas  aniversare, 
Am un gând, dr gu  i bun 
S  prive ti cu încântare 
Tot ce faci, e i mai bun ! 
  Cu stim , Doina Toma - Ia i 

 
 

 
 
 
 
 
 

Domnului profesor doctor Dumitru
Marin la împlinirea vârstei de 75 ani,

 
De anul acesta, profesorul doctor D. V. Marin 

începe a doua tinere e, întrucât 50 ani a avut via  activ , 
25 au fost pentru odihn  neuronal . Fie ca mintea 
domniei sale s  lumineze mul i ani de aici înainte, pe 
t râmurile scriitorice ti, editorialiste, reporterice ti i 
multe altele, nu numai vasluienii, ie enii, b c uanii ci 
întreg universul cultural românesc i al întregii lumi.  
Se poate! 

Tot înainte maestre! La mul i ani! 
                                                                Ioan Hoda  

Laud efului
efu-i darnic  precum  pomul, 

Foarte   bun la sufle el.... 
i ce mult iube te omul ... 

Omul care este-n el! 
Val Andreescu 

 
Domnului Profesor Dumitru
Marin, la a 75 a aniversare
 
- De ce 75 anivers m?  
- Pentru c  literele num r m 
 Si la Dumitru 7 socotim, 
 Iar la Marin doar 5 g sim. 

Cornelia-Livia Bejan

„În cele din urm , nu conteaz câ i ani ai adunat în via ,
ci cât via ai acumulat în ani.”

Abraham Lincoln

„Cele mai frumoase anivers ri 
ale zilei de na tere  

sunt cele ce n-au venit înc .” 

Robert Orben
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OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Valeriu LUPU - Vaslui 

 
Globalizarea i ochiul magic al culturii

 
 „Oricine poate exprima o 
opinie, dar pentru a deveni act de 
cultur  e necesar s  aduc  în 
sprijinul ei argumente apar inând 
domeniului de referin ” spunea 
Nicolae Iorga pe bun  dreptate 
când se referea la actul de cultur  
în general. Este u or de în eles c  
dincolo de actul de crea ie pe care 
cultura îl presupune actul de 

cultur  include f r  îndoial  i critica acestuia, dar i 
popularizarea lui în ultim  instan  prin informa ie ca 
semnalizare i prezen  efectiv  în spa iul atât de c utat, 
al culturii. Pentru c  dincolo de creatorul de cultur  este 
consumatorul de cultur , a c rui capacitate de receptare 
ine de nivelul s u de cunoa tere, de în elegere i, de ce 

nu, de preg tire în percep ia estetic  a actului de cultur .  
Se spune c  un om cult este un om informat, dar 

dincolo de volumul informa iei, care ast zi este enorm, 
este cultura individual  care-i permite acestuia 
capacitatea de a discerne. Vorbim ast zi de o cultur  
individual  i de o cultur  colectiv , de mas , care 
creaz  climatul cultural în care omul tr ie te, contribuind 
direct sau indirect la men inerea acestuia. Prima ine de 
abilitatea individual  i preg tirea personal , iar a doua 
de spiritualitatea, tradi ia i acumul rile în plan cultural 
pe care colectivitatea c reia îi apar ine le-a realizat în 
timp.  

A nu se pierde din vedere faptul c  globalismul, 
încercat de atâtea ori în istoria umanit ii prin voin a 
unor dictatori sau puterea unor imperii, a devenit extrem 
de vizibil ast zi, clamat prin universalitatea culturii, prin 
multiculturalism, interculturalism sau transculturalism, 
în ideia clar  de a uniformiza valorile culturale. Numai 
c  aici propagandi tii acestor idei pierd din vedere 
câteva elemente care au împiedicat i vor fi mereu o 
barier  de netrecut pentru globalizarea cultural .  

În primul rând cultura se îns ileaz  în jurul 
limbii vorbite, prin urmare vom avea atâtea culturi câte 
limbi se vorbesc pe planet . În al doilea rând cultura se 
dezvolt  pe suportul unei spiritualit i din care practic 
descinde. Cum limba i spiritualitatea au o puternic  
tent  na ional , vom avea atâtea culturi câte na iuni 
exist  pe p mânt.  

Pe de alt  parte, trebuie f cut  distinc ia 
cuvenit  între cele dou  laturi ale culturii; cultura 

practic  (tehnico- tiin ific ) care înseamn  crearea 
mijloacelor necesare traiului, adic  civiliza ia i, cultura 
spiritual , care înseamn  totalitatea valorilor artistice 
create pentru satisfacerea nevoilor spirituale, 
psihoafective i estetice ale omului sau colectivit ii din 
care acesta face parte.  

Participarea la realizarea celor dou  laturi ale 
culturii a fost una inegal  i a fost condi ionat  de 
valen ele creatoare ale na iunii respective, a spa iului 
spiritual, istoric i geografic în care s-a dezvoltat i a 
tr it efectiv. Globalizarea, prin universalizarea culturii 
practice i spirituale, urm re te de fapt un singur scop, 
acela al hegemoniei în care „cel puternic s  devin  i 
mai puternic”. Vârful de lance al acestui fenomen este 
f r  îndoial  civiliza ia, care penetreaz  încomparabil 
mai u or i mai repede alte culturi compromi ând cultura 
spiritual  autohton . De aceia pentru culturile mai mici 
p trunderea în universal este o condi ie a supravie uirii 
acesteia.  

Iat  contextul în care poate cea mai nou  revist  
cultural  din ar  „Meridianul Cultural Românesc” apare 
i se dezvolt  ca un F t Frumos din lacrima suferin ei, 

str daniei, frumosului i dorin ei nobile de a propulsa 
valen ele unei culturi care n-ar fi exclus s  fie una din 
cele mai vechi din spa iul european.  

Caracterul eclectic al revistei reflect  în fapt 
paleta extrem de larg  pe care îns i cultura român  
îl are, ceea ce pentru un consumator de cultur  de 
oriunde ar fi el sau oric rei culturi ar apar ine, poate 
însemna o adev rat  revela ie.  

Privite astfel lucrurile, meritul ctitorului 
acestui mozaic cultural, profesorul doctor Dumitru 
Marin, este unul remarcabil. Împreun  cu o sum  de 
contributori de elit  fiecare num r prin paginile sale se 
constituie într-o adev rat  fresc  a tinere ii, vigorii i 
creativit ii pe care aceast  str veche cultur  o 
dovede te.. Distribu ia ei în cele patru z ri poate deveni 
un mesager a ceea ce Eminescu, i nu numai el, 
considera c  ar fi misiunea istoric  a românismului.  

 Iat  de ce cred cu t rie c  aceast  revist  
poate fi un veritabil ochi magic al culturii care s  
pun  în valoare adev rate perle de frumuse e din 
creativitatea fiilor acestui binecuvântat plai mioritic.  

La început de drum, vechea urare roman :  
 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT.
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OMAGIU LA 75 DE ANI - DUMITRU V. MARIN 
Lauren iu CHIRIAC - Vaslui 

 

DUMITRU V. MARIN SAU C UT TORUL
DE NOIM CULTURAL

 
Numele prestigiosului 

profesor doctor DUMITRU V. 
MARIN este legat pe ve nicie de 
cultura jude ului Vaslui, întrucât el a 
fost cel care mul i ani a asigurat în 
aceast  zon  o activitate            
cultural-istoric , jurnalistic  i 
etnografic  extrem de consistent . 
Distinsul Profesor este cel care a 

lucrat mereu la zidirea fundamentelor culturale ale cet ii 
Vasluiului i, în general, ale jude ului Vaslui, contribuind la 
cristalizarea unui spirit autohton i la afirmarea unor 
personalit i culturale locale, fapt pentru care oricând el î i 
merit  lauda i cinstirea noastr , a celor care îl cunoa tem. 
Tocmai de aceea, pe bun  dreptate, DUMITRU V. MARIN 
poate fi considerat un excelent creator de cultur  local . 

La ceas aniversar, lui DUMITRU V. MARIN i se 
cuvin aceste gânduri de eviden iere a marii sale personalit i i a 
faptelor sale deosebite, ar tându-i omagiul nostru în fa a 
extraordinarelor merite pe care le are! Totodat , acest c rturar nu 
a abdicat niciodat  de la culturalitatea vasluian  i a participat 
activ i s-a implicat în importantele activit i cultural-artistice ale 
urbei pe care o sluje te cu sufletul. Îns , marea cucerire posibil  
a profesorului DUMITRU V. MARIN în cetatea Vasluiului e 
aceea c  nu a fugit din fa a vie ii i a provoc rilor ei. A tiut s  
adulmece frumuse ea vie ii, s-a gr bit încet. De aceea, i-a 
câ tigat libertatea de a avea aici succese, e ecuri, bucurii, 
responsabilit i, înv ând s  se descurce cu ele. Din toate 
acestea, a r mas prizonierul propriei con tiin e, dar a devenit 
ceea ce gândea cu adev rat! Un creator de cultur  i un spirit 
aparte! 

Gândindu-ne acum i la împlinirea celor 25 de ani de 
existen  ai primei televiziuni particulare din România - TV 
VASLUI, am considerat c  meritul cel mai mare al prof. dr. 
DUMITRU V. MARIN - cel care a creat acest post de 
televiziune i unul dintre cei mai de seam  oameni de cultur  
vasluieni - a fost s -i determine pe semeni s  se ridice spre 
orizonturile cunoa terii i ale luminii cultural-spirituale, iar prin 
ceea ce a f cut important pentru comunitate a devenit un 
adev rat formator de opinie în rândul cet enilor. Aceast  
adev rat  coal  vasluian  de jurnalism - în jurul c reia s-a 
coagulat i postul de radio UNISON i ziarul „MERIDIANUL” 
- a constituit o adev rat  ramp  de lansare a valorilor, pentru c  
a cerut mai mereu o cantitate enorm  de via  i de noble e 
sufleteasc . În fond, genera ii întregi de jurnali ti, redactori i 
reporteri ai s i au lucrat la zidirea spiritului i au contribuit la 
cunoa terea unor oameni deosebi i ai locului. 

Astfel, templul libert ii de exprimare i de informare 
pe care l-a creat DUMITRU V. MARIN - at t prin televiziune, 

prin radio, cât i prin ziar i prin tân ra revist  „MERIDIANUL 
CULTURAL ROMÂNESC”  - va r mâne în memoria noastr  
ca un etalon al mass-mediei vasluiene de dup  Revolu ie, iar 
reflectarea fidel  a vie ii cotidiene i a locuitorilor din jude ul 
Vaslui i nu numai a condus la formarea unui adev rat sim  
civic. Reflectarea cu obiectivitate a tradi iilor istorice, culturale 
i prefacerile moderne din aceast  zon  româneasc , cu 

rânduielile mai mult sau mai pu in chibzuite ale oamenilor s i, a 
dat posibilitatea celor care nu ne cuno teau s  adulmece 
parfumul epocilor pe care le-am tr it. 

A adar, DUMITRU V. MARIN r mâne pentru noi o 
via  împlinit  de om care i-a cl dit singur faima i care iat  
c  a intrat deja în binemeritata-i poveste unic . Vârsta acestui 
dinstins domn e doar un teanc de c l torii culturale care s-au  
îngr m dit de-a lungul anilor într-o veritabil  dev lm ie a 
sufletului s u, fiece ac iune a ini iativelor sale culturale, literare, 
jurnalistice sau de orice fel fiind dulcele dor de toate pentru 
oameni i pentru P mântul pe care l-a str b tut cu pa ii inimii. 
De altfel, sufletul s u e o dulce z bav  a alerg rii departelui, 
c tre spirit i valoare! Crea ia sa literar , cea cultural-istoric  i 
cea jurnalistic  constituie oapte fidele a unor clipe de 
seduc toare anarhie sufleteasc , tumultul dorin elor sale visate, 
dar i un dat al Dumnezeiescului din el!  

Din acest punct de vedere, DUMITRU V. MARIN 
r mâne o matrice a unui spirit rafinat care pulseaz  diafanic 
c tre noima cultural  i c tre curata rena tere interioar  a 
oamenilor de crea ie. Tocmai de aceea, hoinara sa inim  a fugit 
mai mereu c tre str fundul neastâmp rului celorla i. De fapt, 
Profesorul i-a ancorat crea ia în zona spritului i a în l imilor 
culturale ale jude ului Vaslui. Fream tul gra ios al crea iei lui e o 
suav  desc tu are de lumin  h r zit , rev rsat  imagistic într-o 
estetic  a tr irilor suflete ti, dar i o simfonie a pl cutelor clipe 
intense ale crea iei. Sufletul s u ascult  i acum în goan  cum 
noaptea picur  egal penumbra gândului s u pribeag! În fond, 
galopul fierbinte al înzv p iatei sale inimi e un surghiun al 
neastâmp rului a toate ce-i fiin eaz , dar i zborul care vegheaz  
cu aripi de iubire asupra creatorilor adev ra i i asupra actelor 
autentice de cultur . Chemarea atavic  a sufletului s u vine din 
graba fecund  a lumii care îl nelini te te i care-i determin  o 
binecuvântat  sorbire cu nesa  a fl mândului elixir al destinului 
s u i al culturii locale.  
 În fine, gândul i imploziile sale de nelini ti îl 
r stignesc pe Profesor în spiralele timpului, iar cântul sufletului 
s u respir  mai mereu înspre v zduhurile spiritului uman. 
Globul intim al adâncurilor sale profunde se rostogole te în 
fiecare an în fluiditatea contrastelor sale, Profesorul    
ascultându- i  r bd tor intui ia valorii, iar umbletu-i i-l porne te 
totdeauna dinspre el înspre departe. 
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ANIVERSARE 
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 

ZIUA UNUI PRIETEN TARE BUN 28 decembrie 1950
CORNEL GALBEN

 
 

 Prima dat  când am 
vorbit cu molcomul Cornel 
Galben, din Bac u cred c  
era în urm  cu vreo 40 de 
ani. Nu l-am v zut în viu 
pân  acum câ iva ani ca s  
m  bucur de figura sa 
pl cut , glasul melodios i 
ferm, în elepciunea i... 
aprecierile sale. 

 Trebuie s  ti i c  autorul seriei de dic ionare 
„Personalit i b c uane” + „Scriitori b c uani” 
comunic  un fel de compasiune afectiv , un grad mare 
de în elegere pentru cel lalt i o erudi ie impun toare. 
Pare un tip obi nuit care comunic  tuturor adev ruri i 
considera ii neobi nuite, toate raportate la un sistem de 
valori. Parc - i cânt re te mereu cuvintele dar ele vin 
dintr-o ierarhizare interioar  impersonal . 
 E cumplit de sincer. 
 E cu adev rat prieten dar cu inclus  
corectitudine reciproc . 
 S  v  spun drept, n-am avut timp s -i citesc 
întreaga oper , c  e impresionant , dar i-am „urm rit” 
cele 7 serii de scrieri amintite. În nr. VII (Dic ionar),  
m-a onorat i pe mine cu mai multe pagini. 
 Cred c  ce face domnia sa e mai presus de 
timpul s u pentru c  las  adev rate sinteze din care 

contemporanii i urma ii s  extrag  informa ii unice i 
pe deplin l muritoare. Personalit ile sau scriitorii (în 
dic ionarele lui) r mân reprezentative pentru ACEST 
TIMP I ACEST MEDIU pentru Bac u, Moldova, 
România. 
 Mi-a sc pat data lui de na tere, spre a scrie mai 
mult în num rul 4/ 2015. Tocmai pe el, pe care-l simt 
un excep ional prieten de suflet. 
 Acum n-o fac nici din recuno tin  i nici ca 
recuperare târzie. El este în istoria cultural  a Bac ului 
de zeci de ani. El este muncitorul care a eaz  în 
matricea tipografic  personalit ile celor analiza i dup  
chiar mult  chibzuin , cu pricepere, competen , 
acribie. 
 F r  dragul meu Cornel Galben, istoria 
cultural  a Bac ului ar fi mai altfel i mai s rac : truda 
lui r mâne pentru cei care mereu vin. 
 Ca întotdeauna te îmbr i ez, Cornele! 
 La mul i ani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornel Galben 

Dans - Gabriela Cucinschi 

„Anivers rile sunt foarte
bune pentru s n tatea ta.

Statisticile arat c oamenii
care au cele mai multe

anivers ri ale zilei
de na tere tr iesc

cel mai mult.”

Larry Lorenzoni
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ANIVERSARE 
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 
Avram D. TUDOSIE

Prof. dr. ing. Hu i, la 85 de ani
 A vorbi sau scrie despre 
Domnul Busuioacei de Bohotin 
(el a descoperit i lansat pe pia  
acest vestit i excep ional vin) 
este extrem de pl cut (subiect 
foarte generos!) dar i înc rcat 
de o responsabilitate aparte. Ar 
putea p rea c  referin a la vin ar 
fi ceva de divertisment... 
 S-a n scut la 14 martie 

(1931), în aceea i zi din lun  cu Alexandru 
Macedonski, Albert Einstein i Johann Strauss; a 
colindat în podgorii importante ale rii i a sfin it 
p mântul Hu ilor vreme de aproape 60 de ani... A 
educat (ca profesor, director, îndrum tor de practic  în 
agricultur , în special în vie) mii de elevi, repet mii, 
care au ajuns galona i în diverse ramuri tiin ifice, dar 
mai ales oameni adev ra i în cuprinsul jude ului Vaslui 
( i nu numai). 
 A SCRIS destul de mult s  r mân  nu numai de 
exemplu ci i de invidiat pentru cuvântul potrivit i 
mobilizator, de regul  apreciativ, deci optimist. 
Oenologul Avi Tudosie ar fi putut fi un be iv oarecare 
dac  ar fi prins patima b uturii, slujitorul viei ar fi putut 
fi un meseria  i atât. Volumul „Ambrozie i nectar” 
(1978)  i alte 26 de c r i îl caracterizeaz  ca scriitor. 
 A reu it împreun  cu doamna sa, Maria s  aib  
2 copii, s - i aniverseze decenii de c s torie, s  
parcurg  perioade mai bune, chiar excep ionale dar i s  
treac  multe necazuri. Împreun  se plâng de nepl cerile 
b trâne ii: „nu puteam face atât de multe lucruri i fapte 
bune f r  sprijinul so iei”, afirm  el de bun voie i 
nesilit de nimeni! Copiii le sunt foarte buni, realiza i, 
oameni i pasiuni (ca i ale tat lui lor). Nepo ii promit 
s -l urmeze... 
 Nu tiu despre care scrieri ale sale s  scriu, 
pentru c  izvor sc din experien a, munca i talentul s u. 
Ca s  fie apreciat de atâtea personalit i, trebuia s  fie 
mereu în fa , la b taie, la critici i uneori la laude. 
 L-am prins eu i descurajat, dar nu disperat. 
 L-am v zut prezentând vinuri excep ionale, dar 
niciodat  beat. 
 L-am v zut în mijlocul invita ilor ame i i, dar 
totdeauna l udat! 

 Am gândit c  nu num rul c r ilor conteaz , ci 
omenia transmisibil  din ele, sfatul de viitor. Este 
adev ratul maestru iubitor al celor de azi i al celor de 
mâine, mai ales de mâine.  
 M-am întrebat adesea ce-i mai important pentru 
conjude enii s i, pentru moldovenii timpurilor noastre 
care s-au n scut pe aceste plaiuri i s-au tot dus, 
cucerind lumea (Racovi , Vrânceanu, Procopiu, atâ ia 
i atâ ia) i n-au mai v zut sau auzit de Vaslui sau cu 

adev rat importan i au fost ACE TIA de la roate, din 
produc ia locului, din via a comunit ii pe care au 
influen at-o în bine, oricum.  
 C  n-au fost destui ca el ca s  fie bel ug i pe la 
noi, ast zi este i din cauza acestui exod prelungit al 
creierelor. C  mul i, cei mai mul i dintre cei pleca i      
n-au pentru noi alt merit decât c  s-au n scut pe aici. 
 i: 
 C utând unde este adev rul, putem lesne 
conchide c  a a cum c ma a e mai aproape decât 
hlamida, tot ace tia de pe aici sunt cu foloase mai 
mari pentru ai no tri, cei care pot cr pa ceapa pe 
col ul mesei al turi de pâinea necrescut  (burca 
str mo easc ) dar i pot g si idei excep ionale, 
metafore, solu ii matematice, inven ii mai mult sau mai 
pu in aplicabile, dar ceva spre binele pr p di ilor din 
apropiere. În perspectiva secolelor, boierii Ro ca 
Codreanu, Manolache - Epureanu (fo ti prim-mini tri) 
i poate Emil Racovi  (cu mo ie lâng  D ne ti) poate 
i a i câ iva s-au întors printre ai lor ( i r mân spre 

amintire) dar to i ace tia (c  sunt destul de mul i) n-au 
putut face pentru comunitatea local  cât au f cut prof. 
dr. ing. A.D. Tudosie, acad. Constantin Toma, acad. 
Ionel Miron, Theodor Codreanu, D.V. Marin i al i 
câ iva al ii, în ultimii ani! 
 Subliniem: 
 CEI DE AICI, pentru contemporanii lor DE 
AICI au fost printre medalia ii clipei, gata s  fie uita i 
de urma i. Genera ia în genunchi (a rug ciune) mai este 
cu minte activ , i-mi face pl cere s  constat c  Avi 
Tudosie r sare mereu ca o plant  în floare nevestejit . 
Sau ca un vin rubiniu de Bohotin, sau ca un om cu 
sufletul în palm . 
 La 85 de ani, CE BINE C  E TI drag  Avram 
D. Tudosie, oenologul Hu ilor! 

Avram D. Tudosie 
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Ioan BABAN - Vaslui 

 
S D M CEZARULUI CE I AL CEZARULUI

 O maxim  celebr  spune: „S  d m cezarului 
ce-i al cezarului.” Noi românii am inventat reversul: 
„S  lu m cezarului ce-i al cezarului” i apoi vom mai 
vedea. 

Nu putem nega nici o clip  c  M. Eminescu 
este un poet romantic, dar nu numai. Aceast  tendin  
liric  s-a esen ializat mai cu seam  în antiteze, iar T. 
Maiorescu în „Direc ia nou ...” afirm  c  tocmai 
aceast  tendin  îl deosebe te pe viitorul mare poet de 
contemporanii lui. Romantismul nu- i încheiase 
ac iunea în Estul Europei, unde elanurile revolu ionare 
continuau s  se manifeste i dup  1900.  
 Mihai Eminescu a fost incomod pentru foarte 
mul i indivizi din epoca sa i continu  s  supere pe 
mul i i azi pentru c  e derutant de profund prin ceea 
ce a scris. Asupra operei sale, patina timpului a fost 
favorabil , lucru rar, dar natural în situa ia geniilor. 
Titu Maiorescu îi repro a c  este „doritor de antiteze 
cam exagerate”, mergând la esen e, al ii f ceau, cum 
se întâmpl  i azi, o regretabil  confuzie între literatur  
i realitate, mergându-se cu aceasta pân  la absurd i 

în poezia de dragoste. E antologic  observa ia unui 
critic f r  voca ie în leg tur  cu poezia „Dorin a”: 
,,Dac  iubita st  cu fruntea pe bra ul poetului, cum o s  
se lase s rutat ?” (Aron Densuseanu) T. Maiorescu a 
încercat s  l mureasc  problema în studiul „Comediile 
d-lui Caragiale” în 1885, dar mul i nu au în eles cum 
vine problema aceasta nici azi, dup  cum mul i au 
întrebat „de ce s-a pus accent mai mult pe „Ce- i 
doresc eu ie, dulce Românie?” i pe „Împ rat i 
proletar” în manualele colare, ca i cum poezia lui 
Eminescu ar trebui clasificat  în func ie de criterii 
sociologizante. Nu poezia lui Eminescu e „vinovat ” 
ci vulgarizatorii ei de ieri i de azi, pentru c  
eliminarea acestui poem din studiul crea iei poetului 
este echivalent  cu acceptarea ideii potrivit c reia 
marele poet a scris i opere f r  valoare, c rora nu 
trebuie s  li se dea prea mare aten ie. Aceasta este o 
eroare izvorât  din necunoa tere. 
 O asemenea pozi ie a fost adoptat  de un poet 
de trist  amintire, A. Toma, prin anii 1950. Este 
interesant c  fenomenul vulgariz rii nu atinge o crea ie 
minor , cu o problematic  mai la îndemâna 
necunosc torilor, ci operele geniale, în care mesajul 
estetic se cere descoperit cu mijloace hermeneutice 
care nu se afl  la îndemâna oricui. În alt  ordine de 

idei, este de notorietate c  vântul vulgariz rii bate 
dinspre nic ieri, iar lipsa de profunzime nu trebuie s  
afecteze esen a mesajului transmis de Mihai Eminescu 
urma ilor. Se repet  mereu gesturile contemporanilor 
poetului. 
 Experien a a 
demonstrat c  operele de 
excep ie î i g sesc 
interpret ri bizare, iar 
uneori de-a dreptul hilare, 
iar de acest neajuns se face 
vinovat  critica literar , 
b tut  mereu de vânturi 
neprielnice i, nu în ultimul 
rând, manualele colare 
care au preluat concep iile 
critice la mod . Solu ia arunc rii apei murdare din 
albie cu copil cu tot, nu era una nici pentru celebrul 
Tândal . 
 În descifrarea liricii eminesciene, ca de altfel 
în toate situa iile analitice, nu obiectul, faptul în sine, 
aspectul sau întâmplarea constituie centrul 
gravita ional al substan ei lirice intrat  în sfera 
preocup rilor, ci semnifica iile majore ale crea iei, 
acea teribil  vibra ie interioar  pus  în mi care de o 
irezistibil  nevoie de exteriorizare. Ori Eminescu avea 
ceva de spus. Atitudinile, tr irile simpatetice ori 
empatetice, aspira iile subiective specifice geniului 
constituie cheia demersului cognitiv i, de ce nu, 
capacitatea de receptare venit  din disponibilit i 
interioare individuale, semnificantul, dup  ultimele 
teorii textualiste.  
 Poezia (în spe  „Împ rat i proletar”, 
„Scrisoarea III” i altele) nu reproduce evenimente 
istorice i nici concepte sociale, dimpotriv , a a cum 
arat  Hegel, „arta este modul de a cuprinde ideea 
absolut ” prin intermediul unui fapt particular. 
Eminescu era prea profund ca s  reduc  fondul 
poemului la ideile proletarului i la Comuna din Paris 
cu consecin ele lor în plan social; o demonstreaz  cu 
prisosin  variantele. Medita ia lui avea un punct 
cardinal, mai precis, „ideea absolut ”, cum spune 
Hegel. Lumea a fost i r mâne cl dit  pe inechitate. 
Celebra Revolu ie din Octombrie 1917 nu a rezolvat 
problema i nici sublima Revolu ie din Decembrie 
1989, iar ideea s-a n scut odat  cu lumea, ori acesta 
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este un adev r absolut. Poetul era fr mântat de 
perpetuarea în eternitate a acestei inechit i împotriva 
c reia se revolt . Ori o revolt  împotriva predestin rii 
înseamn  cu totul altceva. 
 „În orice om o lume î i face încercarea 
 B trânul Demiurgos se opinte te-n van... 
 În orice minte lumea î i pune întrebarea 

Din nou: de unde vine i unde merge? - Floarea 
Dorin elor obscure s dite în noian. 

 
Al lumii-ntregul sâmbur, dorin a-i i m rirea, 
În inima oric rui i-ascuns i tr itor, 
Zvârlire hazardat , cum pomu-n înflorire 
În orice floare-ncearc  întreag  a sa fire 
Ci-n calea de-a da roade, cele mai multe mor.   

 
Astfel umana road  în calea ei înghea ,  
Se pietrific , unul în sclav, altu-mp rat, 
Acoperind cu noime s rmana lui via  

i ar tând la soare-a mizeriei lui fa  
Fa a - c ci în elesul i-acela i la to i dat.” (1)   
 
Poetul nu este chemat s  dea un r spuns 

gravelor probleme care fr mânt  veacul... el doar 
mediteaz  pe seama z d rniciei lumii, pe seama 
absurdit ii condi iei acesteia... „Lumea-i cum este i 
ca dânsa suntem noi...” Con tiin a estetic  eminescian  
la 1874, când ap rea poemul, era fundamental 
deosebit  fa  de cea de pân  la 1869, când înc  nu 
tr ise experien a Vienei i a Berlinului. În cei cinci ani 
a acumulat nu numai un vast univers intelectual, dar   
s-a ad pat i la marile izvoare ale în elepciunii. A-l 
considera îns  pe Eminescu în poemul „Împ rat i 
proletar” un adept al ideilor socialiste, fie i utopice, 
este una din abera iile care s-a putut debita în leg tur  
cu crea ia sa stimulat  de împrejur ri „favorabile”.  

Se impune totu i o precizare; ea nu trebuie 
sc pat  din vedere. Problema poeziei eminesciene este 
cu mult mai complex  decât î i închipuie unii (încât 
înclin s  cred c  nu-l vor cunoa te în profunzime decât 
foarte pu ini oameni, c  de fiecare dat  se deschid 
perspective noi), dar câteva repere descoperite de c tre 
exege i nu trebuie ignorate i acestea ar fi urm toarele: 
 - Tema social  în poezia lui Eminescu este o 
realitate estetic  pe care nimeni n-o poate nega i ar fi 
de prisos. Lumea a fost cl dit  de la începuturi pe o 
asemenea temelie iar întreb rile pe care marele poet i 
le pune sunt de natur  ontologic . Ideea este afirmat  
de G. C linescu, D. Caracostea, N. Iorga, D. Popovici, 
ca s  ne oprim doar la câ iva din cei care nu au afirmat 
idei gratuite despre poet. Tema e prezent  în crea ia lui 
V. Hugo („Legenda secolelor” - 1883) i la al i 
romantici din epoc  i pentru aceasta nu li se scad 

meritele, dimpotriv , le afirm  i mai mult. Hugo 
Friederich (vezi „Structura liricii moderne”) apreciaz  
c  poezia secolului al XIX-lea „se afl  într-un spa iu 
de rezonan  al societ ii, a teptându-se de la ea o 
modelare idealizatoare.”(2) Eminescu nu face excep ie 
de la aceast  regul , pentru c  apar ine în bun  m sur  
veacului s u european, cu toate deschiderile c tre 
veacul urm tor. Din nefericire pentru unii, aceast  idee 
r mâne dechis  pentru oricare om în elept. 

- În calitate de curent literar, romantismul s-a 
n scut din atitudini opuse, mai întâi moderat, apoi 
radical anticlasic, din revolt  i nesupunere la norme i 
reguli prestabilite. Demonismul i titanismul sunt 
expresia liric  i epic  a unor asemenea atitudini. În 
acest orizont spiritual se înscriu „Geniu pustiu”, „Înger 
i demon”, o proiectat  dram  „Demon i înger”, 

„Împ rat i proletar”, „Mure an”, partea a doua a 
poemului „Scrisoarea III” i multe altele, p r i 
organice ale întregului univers eminescian. 
 - Motivele poetice nu se constituie ca proiec ii 
ale realului, ci reprezint  expresia unor zbateri 
interioare în virtutea ideii c  poezia are o func ie 
mesianic , chiar dac  „elanul sufletesc al r zvr tirii” 
creaz  un conflict cu „luciditatea în elegerii... c  
esen a omeneasc  nu poate fi schimbat  prin 
prefacerea formelor sociale.”(3) Ca i în „Memento 
mori”, „Împ rat i proletar” este o continuare i o 
deriva ie a „Panoramei...” (G. C linescu) i sugereaz  
un crâmpei „din drama zguduitoare a omenirii” în care  
„se descifreaz  din mersul istoriei destinele generale 
ale lumii”.  

Lumea „este sortit  s  se zbat  între acelea i 
limite... f r  perspective de a- i dep i vreodat  
dimensiunile.” (D. Popovici) Evenimentele care 
declan eaz  furtunile lirice eminesciene se ridic  la 
„modul abstract” i devin „exemplificarea drept ii 
relative a claselor.”(4)  
 - Pentru descifrarea liricii lui Mihai Eminescu 
este necesar  o informa ie pe m sur , pentru a 
argumenta orice afirma ie. Orice demers analitic 
trebuie s  fac  apel la o „critic  de profunzime” i nu 
în ultimul rând la ,,lirismul eminescian în sine.”(5)                        
 Note: 
 1. M. Eminescu, „Poezii”, vol. I Ed. Minerva, 
îngrijit  de D. Mur ra u, Buc. 1982, pag. 251; 
 2. Hugo Friederich, „Structura liricii moderne”, 
trad. de Dieter Fuhrman, Buc. 1959,  pag. 15; 
 3. D. Caracostea, „Arta cuvântului la Eminescu”, 
colec ia  Eminesciana, Ed. Junimea, Ia i, 1980, p. 232; 
 4. G. C linescu, „Istoria literaturii române de la 
origini pân  în prezent”, Ed. Minerva, Buc. 1982, p. 447-
448; 
 5. I. Negoi escu, „Poezia lui Eminescu”, ed. III, 
colec ia Eminesciana, Ed. Junimea, Ia i, 1980, p. 20.   
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Dumitru BR NEANU - Bac u 

 
VIA MOARTE VIU

                        Via a e germenul mor ii -  
moartea e germennul vie ii - Mihai Eminescu 

 
 Via  - moarte - 
viu, un triunghi 
dreptunghic perfect, o 
triad  care închide în sine 
toat  gândirea uman  
despre sensul ontologic al 
existen ei. Am putea spune 
c  este cel mai perfect 
sistem filozofic sau 
dogmatic. În fond când 
analiz m acest triunghi 

constat m c  el înglobeaz  o întreag  gândire acumulat  de 
a lungul multor secole de fr mânt ri filozofice, dogmatice 
i mistice, a celor mai str lucite min i ale umanit ii. 

Pornind de la studiul Manuscriselor lui Eminescu, în mod 
deosebit Fragmentarium i ajutându-se de vasta sa 
experien  ca profesor  universitar de biologie, dar i ca om 
de cultur , Gheorghe Musta  ne propune o lucrare inedit , 
care merit  toat  aten ia: Logica viului i mor ii în 
gândirea lui Eminescu. Este o lucrare în care omul de 
tiin  încearc  i reu e te s  p trund  în laboratorul 

geniului eminescian, s -i în eleag  esen a, r d cinile i 
seva care îl hr ne te peste timp i oameni. Profesorul 
Musta  este un mânuitor al dialecticii, dar i un cunosc tor 
profund al descoperirilor tiin ifice i al afirma iilor 
dogmelor religioase cu privire la evolu ia fiin elor 
biologice. Între cele dou  laturi ale gândirii i practicii 
umane tiin a i religia, g se te destule complementarit i, 
sau repere comune pentru a explica ,,inexplicabilul” pân  
sau dincolo de  zidul lui Planck. În gândirea lui Eminescu 
atât în proz , poezie dar mai ales în Caiete, se g sesc multe 
r spunsuri la întreb rile care a fr mântat i înc  fr mânt  
mintea uman  de-a lungul multor secole: de ce, cum, unde, 
când i pentru ce? Foiletând cele 45 de Caiete, spune 
autorul în postfa a lucr rii de fa  vom constata c , citez: 
Eminescu nu este doar poetul na ional, doar un scriitor de 
proz  fantastic  i cel mai mare i mai cinstit ziarist al 
neamului nostru dintotdeauna; Eminescu este omul care a 
p truns în tainile macrocosmosului, omul care a împ cat 
via a cu moartea, care a urcat pe cele dou  surori gemene 
pe acela i pedestal i c  nu pot exista una f r  alta; este 
intelectualul care a tr it ,,ru inea de a nu ti tot”, de a 
sim i m rginirea în nem rginirea universului s u. i când 
te gânde ti c  unii au preten ia c  tiu totul. Cât  
superficialitate! Cartea de fa  are dou  p r i fundamentale 
intitulate sugestiv: 1. Logica viului în gândirea lui 
Eminescu; 2. Logica mor ii în gândirea lui Eminescu i 
un capitol de sintez  Miscelanea. 

 Eminescu i-a format viziunea sa filozofic  despre 
univers i via  citind mereu, dar selectiv, numai ceea ce 
corespundea sistemului s u de gândire. A mers la origini 
studiind i asimilând din marile culturi a lumii, în special 
cea indian  i cea budist . A studiat pe cei mai mari 
gânditori ai vremii sale, începând cu Goethe, Kant, Hegel,  
Lamarck, Darwin, dar mai ales Schopenhauer .a. Autorul 
insist  pe faptul c  Eminescu reu e te s - i sintetizeze 
concep ia sa despre univers mergând la începutul timpului, 
mai ales pornind de la filosofia vedic , teoria Kant -
Laplace (în vog  în epoc ), dar nu ocolind nici biblia. 
Semnificativ este faptul c  Eminescu reu e te s - i 
devanseze epoca  având reale afinit i cu teoria actual  a 
Big-Bang-ului. Este uimitoare aceast  preluare din 
conceptul vedic conform c ruia: ,,Dumnezeu este un atom” 
(M. Eminescu, 1982, Opere VI, ms. 2257, 82 r, p. 613). 
Era nevoie de o scânteie s  declan eze geneza, entropia, 
explozia primordial , atât de plastic exprimate în versurile 
din Scrisoarea I : ,,Dar deodat-un punct se mi c ... cel 
întâi i singur./ Iat -l / Cum din chaos face mum , iar  el 
devine Tat l! .../ Punctu-acela de mi care, mult mai slab 
ca boaba spumii,/ E st pânul f r  margini peste marginile 
lumii.../ De-atunci negura etern  se desface în fâ ii/ De 
atunci r sare lumea, lun , soare i stihii.”... Conform 
Imnului Crea iei din Rigveda la început nu era nici fiin  i 
nici nefiin . Nu era nici via  i nici moarte, doar un Unul 
nediferen iat care se poten eaz  din care se dezvolt  
s mân a Con tiin ei care se divizeaz  într-un principiu 
masculin i feminin. Este ceea ce spune evanghelistul Ioan: 
,,la început era Cuvântul i Cuvântul era Dumnezeu i 
Dumnezeu era Cuvântul... întru El era via  i via a era 
lumina”... Eminescu vorbe te îns  de acel ,,dor 
nem rginit” c tre care tind organismele spre progres i 
des vâr ire, entropia care agit  universul în dezvoltarea sa 
i pune în mi care via a. Autorul ne face precizarea corect  

c  Eminescu nu numai c  accept  ideea evolu iei, ci o i 
generalizeaz ; întregul univers se g se te într-o ve nic  
schimbare: ,,c ci to i se nasc spre a muri/  i mor spre a se 
na te.” (Mihai Eminescu, Opere II, Luceaf rul). Sorii se 
succed, iar via a i moartea sunt cele dou  fe e ale aceluia i 
chip. Via a vine de la soare i este în ve nic  mi care 
afirm  poetul, fiindc  lumina a devenit materie; 
organismele sunt lumin  transformat . La întrebarea ce 
este viul, autorul ne spune c  nu avem un r spuns complet, 
pentru c  a defini viul trebuie definit fenomenul în 
ansamblu i nu purt torul vie ii, organismul viu. Poetul 
afirm  c  via a este ,,asemenea unui râu curg tor pe 
suprafa a c ruia sunt suspendate umbre”, care sunt fiin ele 
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vii, completeaz  autorul, iar via a este un pelerinaj din 
fiin  în fiin , un Ahasver al formelor lumii. Via a nu este 
acela i lucru cu viul, dar este fondul care d  form  viului. 
Un alt aspect pe care îl reliefeaz  profesorul Gh. Musta  
din gândirea eminescian  este acela citez: poetul a intuit 
marele circuit  biogeochimic din natur , pe care colegii s i 
abia îl scoteau la lumin  i surprinde faptul când afirm : 
embrionul are întreaga informa ie necesar  dezvolt rii 
organismului, urmând ca în ontogenez  s  se materializeze 
toate caracteristicile structurale. 
 Încremenind forma el vede în mi care materia: ,,O 
bucat  de lut mereu acela i”. Abia dup  cercet ri genetice 
de anvergur  i dup  descoperirile din secolul XX s-a 
demonstrat tiin ific ceea ce Eminescu intuia cu geniul s u 
despre transmiterea informa iei prin intermediul genelor de 
la p rin i la urma i, c  ontogeneza reproduce filogeneza. 
Cu subtilitate i sim  filozofic autorul devoaleaz  
importan a pe care poetul o d  Eului ca fragment de 
dumnezeire,  în jurul c ruia graviteaz  totul via , moarte, 
timp, spa iu, citez: ,,F r  eu nu exist  timp, nu exist  
spa iu, nu exist  Dumnezeu. F r  ochi nu e lumin , f r  
auz nu e cântec, ochiul e lumina, auzul e cântatul, Eu e 
Dumnezeu”. (M. Eminescu, Opere XV, ms. 2262, 2r, p. 
17). Spune autorul mai departe cu entuziasmul unui student 
fascinat de lectur : este atâta chintesen  i atâta frumuse e 
în aceste bijuterii ale gândirii lui Eminescu încât, citindu-le 
i p trunzi în esen a lor, î i provoac  tr iri interioare la fel 

de puternice ca cele provocate de poeziile sale. Probând o 
gândire a viului din perspectiva esen ialist  a formei, 
Eminescu ne demonstreaz   c  num rul mic al legilor 
fundamentale i pu in tatea relativ  a speciilor constituie 
dovezi ale unei m rginiri în producerea formelor. Via a 
r mâne o enigm , o perpetu  întrebare, pe care biologii, 
biofizicienii, biochimi tii încearc  s  o defineasc , s -i 
surprind  caracteristicile fundamentale. Eminescu încearc  
s  o defineasc  precum ,,un raport simetric al unui finit 
c tre un infinit” i face corela ii între microcosmos i 
macrocosmos, între parte i întreg care sunt guvernate de 
acelea i legi. Este la curent cu teoriile care circulau în 
mediile academice i surprinde circuitul  biogeochimic al 
elementelor, p trunde în intimitatea unor procese 
biochimice de la nivelul organismului animal i celui 
uman.  De la Schopenhauer ne semnaleaz  autorul, a 
înv at s  pun  accent pe elementele esen iale, s  surprind  
eternul i nu efemerul, specia i nu individul. Un alt aspect 
e cel legat de punctul de gravita ie care apare în gândirea 
poetului ca ,,sufletul oric rui obiect”, esen a structural  i 
func ional  a unui sistem, esen a în jurul c ruia s-a 
organizat lumea din haus, este asemenea lui Dumnezeu. 
Punctul de gravita ie asigur  coadaptarea sistemului i 
lucreaz  în func ie de ac iunile mediului extern, este 
asemenea unui mecanism cibernetic, subliaz  de data 
aceasta profesorul Musta  i adaug  - coadaptarea este 
capacitatea sistemului de a contracara presiunile mediului 
prin modific rile interne, prin ,,schimbarea centrului de 
gravita ie”. Reac iunea organismului, controlat  prin    
feed-back, este singurul control al existen ei. Armnonia 
naturii, armonia vie ii, armonia societ ii se bazeaz  pe o 

lege foarte bine conturat  - legea contradic iunii. Ne spune 
autorul c : Eminescu a iubit via a din toat  fiin a sa. 
Sufletul s u s-a contopit cu natura; de la natur  a primit 
tonusul moral, bucuria vie ii i puterea de a iubi existentul 
în totalitatea sa. ,,via a-i visul unei umbre i umbra unui 
vis”; via a are un rost, chiar dac  desprin i din neant i 
întrând în via  alerg m, din fraged  pruncie, în 
întâmpinarea mor ii. Experien a individului trebuie s  se 
înscrie în con tiin a colectiv  (subcon tientul colectiv al 
omului ca fiin  spiritual )  a societ ii umane. Suntem 
pic turile care alc tuiesc ,,fluviul sau oceanul” speciei 
umane. Atât via a cât i moartea au un pre , spune poetul, 
iar profesorul universitar Gh. Musta   concluzioneaz : 
prin om natura a ajuns la spirit, iar spiritul uman tinde s  se 
uneasc  cu spiritul universal (Dumnezeu). Omul a 
înconjurat Terra cu o sfer  nou , cu noosfer . Noosfera 
este sfera inteligent , este spiritualitatea prin care via a 
intr  în comuniune cu Spiritul Universal. O concluzie care 
transcede în secolul nostru o experien  a poetului na ional, 
dar i preg tirea de excep ie tiin ific , filozofic  i literar  
a autorului. 
  2. Logica mor ii în gândirea lui Eminescu. În 
pas cu ideile care circulau în spa iul cultural i tiin ific al 
timpului s u, poetul încearc  s  în eleag  esen a celor dou  
fenomene cosmice: via a i moartea. ,,Moartea este un 
somn f r  vise” sau un  vis care asigur  continuitatea vie ii 
în eternitate, afirm  des poetul în poeziile sale. ,,Omul este 
considerat produsul rânei, îns  este mai mult decât atât, 
el ascunde i o scânteie de dumnezeire”. Aceast  stare nu-l 
face pe om nemuritor, deoarece dumnezeirea se manifest  
doar în spirit, pe când moartea se instaleaz  într-o fiin  în 
orice moment din ontogeneza sa i se manifest  în special 
în faza de senescen  încheind ciclul vital, este asemenea  
pildei lui Iisus Hristos cu bobul de grâu când cade în 
p mânt, nu va muri, r mâne singur, iar dac  va muri, 
aduce mult  road  (Ioan 12, 24). Individul moare, îns  
via a merge înainte. Moartea se poate manifesta în orice 
moment al ontogenezei unei fiin e. ,,Via a face loc vie ii, 
iar via a nutre te moartea. „Via a e germenul mor ii” - 
spune Eminescu. Moartea este singura certitudine cu care 
tr im, cap t  negarea vie ii, pare a ne controla destinul i 
nu poate fi ademenit  i nici în elat . Autorul vine cu o 
idee  sclipitoare, citez: ,,dac  Biologia, tiin a vie ii, se 
înva  la coal , Thanatologia nu se înva   nic ieri, nici la 
facult ile de biologie. Thanatologia ar trebui s  ne înve e 
c  moartea are aceea i zi de na tere cu via a individului, c  
este înl n uit  cu via a, între inându-se i condi ionându-se 
reciproc.” Gândind moartea ca pe o continuare a vie ii po i 
s  o asemeni cu o nou  na tere. Un aspect esen ial este cel 
legat de sexualitate, c ci prin sexualitate se asigur  
progresul biologic de a lungul genera iilor, dar pre ul pl tit 
pentru sexualitate estre moartea. Prin fecunda ie, cei doi 
game i se anuleaz  în moarte dar dau na tere unei fiin e 
noi, cu totul deosebit . Autorul ne aten ioneaz  c  prin 
sexualitate s-a deschis poarta prin care moartea s-a 
strecurat în via , dar a deschis i ochii omului pentru 
cunoa terea binelui i r ului. La om sexualitatea este 
înve mântat  cu ve mântul iubirii, care înal  spiritile 
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create c tre spiritele necreate. Adev rul este c  ,,moartea 
este echilibrarea existen ei” ne convinge Eminescu, un 
echilibru al gândirii, un somn f r  vise, dup  o zi de 
zbucium i încordare. Paradoxal, dar teama de moarte ne 
poate înv a în elepciunea, ne face mai în elep i, ne înva  
s  pre uim mai mult via a. C ci ce este via a unei fiin e, 
dac  nu, fulgerul care sfâ ie pentru o clip  întunericul 
ve niciei. Via a e ca i lumina, ea define te  moartea, a a 
cum lumina ne dezv luie întunericul. Spune autorul 
non alant: dac  po i accepta ideea c  moartea e ,,dulce ca 
momentul a ipirii, c  e atât de blând ” i c  reprezint  
,,eternitatea, nefinitul”, atunci nu trebuie s  te temi de ea. 
Consemneaz  Eminescu, citez: ,,moartea este stingerea 
con tiin ei - identific rii numerice” în condi iile în care 
fiecare dintre noi am câ tigat la loteria geneticii în sensul 
c  existen a noastr  a depins de lozul câ tig tor. Afirm  cu 
spirit filosofic profesorul Musta , citez: am intrat în viat  
smul i din eternitatea nefiin ei; puteam s  nu avem acces la 
circuitul existen ei. Totu i num rul formelor vitale este 
m rginit i, mai curând sau mai târziu, fiec ruia îi vine 
rândul la via  sau la moarte... Moartea este în felul ei, 
sinteza suprem ; ea poate decurge dintr-o lips , dintr-o 
s r cie, dar i dintr-o plenitudine. Omul are experien a 
direct  numai a mor ii altuia. Cu spiritul fin de observa ie, 
autorul ne coboar  cu picioarele pe p mânt când se 
întreab  retoric: de ce nu ne întrist m c  n-am existat 
înainte de a ne na te, dar suntem nemângâia i c  nu vom fi 
dup  moarte? Este nemurirea dorit  de noi? Omul modern 
nu mai crede sincer în ea. În concep ia lui Eminescu 
moartea este regina nop ii eterne, iar via a f clia care d  
sens lumii (cosmosului). Fiecare dintre noi reprezent m o 
verig  ca fenomen general care este viul, ca element 
fundamental individual, ceea ce este în noi va exista cu 
necesitate în orice timp. În ceea ce prive te dualitatea via  
- moarte, Eminescu este influen at de Schopenhauer, mai 
ales prin conceptul: lumea ca reprezentare a voin ei. 
Pentru poet eternul este întodeauna actual, de fa , eternul 
nu exist  în afara persoanei mele. A adar dac  eu nu exist, 
nu exist  nimic. În acest sens poetul afirm : ,,o clip  de 
via  valoreaz  adesea cât toat  eternitatea vie ii, de 
aceea via a trebuie s  fie tr it ”, ad ug m noi, cu maxim  
de intensitate. Autorul ne aminte te în paginile acestei c r i 
c  moartea face parte din fiin a noastr  de la începutul 
începutului, din momentul z mislirii noastre. Cercet rile 
genetice au descoperit a a-numita gen  a mor ii sau mai 
blând spus o gen  a longevit ii. Când aceast  gen  este 
activ , se produce moartea fiziologic  a organismului. 
Via a este un vis, este o trezire a materiei pururi adormit  
la con tiin , ,,în fapt lumea-i visul sufletului nostru”. 
Sufletul nostru este o pic tur  din sufletul universal. 
Autorul parafrazându-l pe Eminescu ne aminte te c  
realitatea este visul sufletului nostru, iar dac  suntem fura i 
de somnul mor ii, ne putem desprinde de ea i trece la 
nesfâr it într-o alt  via . Sufletul este încorsetat în corpul 
de hum , iar adeseori moartea apare ca o eliberare ca o 
dorin  dar i ca o durere. ,,O de-a  muri odat ... Cu corpul 
meu de plumb/ ...iar sufletul... o parte ce’n mine-a r mas/ 
s  sboare - unde-l a teapt  amorul în estas... (M. 

Eminescu, Povestea magului c l tor în stele, p. 337). 
Autorul încheie prezentarea concep iei lui Eminescu despre 
via  i moarte cu o bijuterie poetic  de inteligen  i 
filosofie: ,,Precum uitarea e-a durerii moarte/ Astfel i 
moartea e uitarea vie ii/ Pentru a rena te într-o alt  
soarte. (M. Eminescu, Opere XV, ms 2257, 321v, p. 992.) 
Biologul nu se desminte i afirm  convins c  dac  leg m 
via a de moarte, atunci înseamn  c  i moartea este un 
fenomen biologic; moartea apare ca o consecin  a vie ii. 
Important este s  intri în via , s  tr ie ti: tr ind participi la 
formarea întregului social, la edificarea lumii               
micro-macrocosmice. Moartea te poate opri dar nu 
înl tura. Prin via a ta contribui la formarea UNU-lui 
suprem, pe care îl por i apoi în tine. Poate fi ceva mai 
optimis, decât  aceast  concep iune despre dualismul   
via -moarte exprimat  de profesorul Gheorghe Musta ? 
S  lu m aminte i s  consider m moartea ca o mare trecere 
în acel UNU ve nic din filosofia indian , atât de familiar  
lui Eminescu. Omul, scrie biologul Gh. Musta , apare în 
natur , o a doua natur , care dep e te organicul, care 
înal  natura i îi d  o nou  via . Omul red  lumii 
nem rginirea. Omul ridic  natura la în l imi cosmice; prin 
om, natura î i cunoa te rostul i propria interioritate. 
A adar, fiecare dintre noi nu este doar sânge din sângele 
neamului s u, ci i rân  din râna care la z mislit. 
 Eminescu a fost i un adept al teoriei unit ii i 
luptei contrarilor, ne aminte te autorul în finalul c r ii, 
fiindc  în lupta contrariilor se lefuie te perfec iunea i 
frumuse ea, se realizeaz  progresul, i toate aceste 
fr mânt ri dintre p r ile componente ale unui întreg 
sublimeaz  într-un cristal cu luciri diamantine, ,,O lacrim ! 
ce cristal..., - este cristalizarea tuturor durerilor, care au 
generat fiin a, fie ea organic  sau anorganic , dar  mai ales 
esen a demiurgic  a poetului nepereche. Afirm  în final 
biologul, profesorul i scriitorul Gheorghe Musta : istoria 
unei lacrimi este istoria na terii, crea iei din neant, a 
c derii în p cat i a mântuirii prin lacrimile lui Iisus pe 
cruce. Apoteoza devenirei omului, din fiin  biologic , în 
fiin  cosmic , f râm  de dumnezeire într-o lacrim  de 
ve nicie. 
 Amintesc în final zicerea scriitorului Liviu Ioan 
Stoiciu, citez: dinspre Eminescu, Gh. Musta , natural, l-a 
citit ,,ca om de tiin ”, entuziast (f r  s -i caute hibe în 
informa ia tiin ific  acumulat  în secolul XIX) - spre 
deosebire de mine, care-l citesc pe Eminescu cu devo iune, 
îi urm re te lui Eminescu gândirea i lecturile care i-au 
format-o, sau prelucrarea ideilor i intui iile de geniu. 
Ad ug m i noi, la cele afirmate de scriitorul Stoiciu, 
cartea  Logica viului i mor ii în gândirea lui Eminescu, 
este o abordare cu totul inedit  a unui om de tiin  fa  de 
gândirea unuia dintre cele mai mari genii ale umanit ii, 
din perspectiv  naturalist  i biologic , punând în valoare 
semnifica ii profunde, care poate scap  unui cititor 
obi nuit, despre triunghiul Via  - Moarte - Viu. O reu it  
pe m sura talentului de scriitor i cercet tor al renumitului 
profesor i biolog ie ean GHEORGHE MUSTA . 
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Corneliu CARP - Ia i 

 

ALECU RUSSO UN MARE DASC L DE SIM IRE
ROMÂNEASC

 Alecu Russo s-a n scut în 
Basarabia în Prod ne tii Vechi la 
17/29 martie 1819, într-o familie de 
boieri de vi  veche, dar cu situa ie 
material  modest . Aici i-a petrecut 
copil ria pân  când, din cauza unei 
cumplite epidemii de holer , a r mas 
orfan de mam  i în anul 1829, la 
numai zece ani de la na tere, a fost 

trimis de tat l s u la studii în Elve ia, la institutul de înv tur  al 
lui Francais Naville, dintr-un sat Vernier de lâng  Geneva. Dar 
gândurile sale erau mereu la satul s u, la locurile natale, la 
câmpul cu flori, la pove tile pe care i le spuneau b trânii, la 
ez torile din sat, de care î i amintea mereu, lucruri care st ruiau 

în mintea sa de copil. Amintirile lui Russo, sunt asem n toare cu 
cele ale lui Ion Creang , cu o tr ire sufleteasc  identic , la fel de 
emo ionant  i lini titoare. Pentru el amintirile de acas , îi 
dezmiard  i îi alint  sufletul, p mântul unde s-a n scut, a a de 
departe de el, cu sentimentul de profund „dor”. A fost printre 
primii scriitori care au f cut referire în poezia popular  la „dor”. 
„Ferice de aceia ce nu au p r sit pragul p rintesc cât de mic cât 
de mare... ei nu au sim it durerea de a fi mu i, durerea de a vedea 
cum se terge întii plânsul desp r irii, i apoi c tinel, c tinel, 
toate amintirile copil riei lor... Ei nu au sim it durere i mai 
mare, cum se duce i limba, de te în bu  cuvântul „ ar ”, i nu-l 
po i spune decât pe limb  str in ... Dar dorul, dorul, al doilea 
suflet ce a dat Dumnezeu românului.”        
             La vârsta de aisprezece ani, în octombrie 1835, a 
plecat la Viena pentru continuarea studiilor la Academia 
Comercial , de fapt s  fac  practic , la o cas  de comer  
turceasc . În septembrie 1836 a fost expulzat din Austria, 
deoarece în urma unei perchezi ii f cute de agen ii de poli ie, în 
casa unde locuia, s-au g sit ni te versuri (dou  poezii), Moartea 
lui Alibaud i Epitaful lui Alibaud, consacrate de Alecu 
Russo, lui Louis Alibaud, revolu ionar francez care atentase la 
via a regelui Ludovic Filip. 
         În 1840 a venit în Moldova, la mo ia Negri oara din 
Dorna, apoi la Ia i, unde scrie dup  mai multe peregrin ri prin 
mun ii, care i-au servit pentru publica iile postume: Piatra 
Teiului dup  o legend  culeas  dintr-o c l torie prin mun i, 
Stânca Corbului dup  o legend  culeas  la Bicaz, Studii 
na ionale, privitoare la balade, cântece b trâne ti, cântece 
populare prin care poporul îi sl ve te pe ap r torii drept ii, pe 
haiduci. În aceea i perioad , în Ia ii i locuitorii lui în 1840 a 
descris fizionomia ora ului Ia i, cu topografie, construc ii, 
monumente, na ionalit i existente, despre moravurile boierilor 
rugini i i tinerilor progresi ti, despre saloanele aristrocrate din 
acea perioad .  
            La 11 ianuarie 1846, pe scena Na ionalului din Ia i s-a 
jucat comedia B c lia ambi ioas , unde a comb tut aspru 

obiceiurile i n ravurile claselor sociale, înf i ând via a real  
din Moldova, îns  în gazeta Albina Româneasc  a lui Dimitrie 
Gusti, piesa i-a fost criticat , fiind considerat  un e ec. 
Prezentarea celei de-a doua comedii, Jignicerul Vadr  sau 
Provincialul la Teatrul Na ional la 25 februarie 1846, o 
parodie dramatic , cu atacuri t ioase la cei boga i i cu cuvinte 
pline de revolt , a f cut ca a doua zi, dup  prezentare, Alecu 
Russo s  fie închis la schitul „Soveja” din Vrancea, ca oponent 
al ordinii  publice, pân  la data de 4 aprilie 1846. La schit, a scris 
un jurnal intim în limba francez , Soveja cu subtitlul Ziarul 
unui exilat politic la 1846. La Soveja a descoperit Miori a cea 
mai mare „epopee p storeasc  din lume.”          
           În anul 1848 a fost semnatarul Proclama iei 
partidului na ional din Moldova c tre Români, împreun  cu 
Nicolae B lcescu, Costache Negri, Vasile Alecsandri, 
Alexandru Cuza, .a. A participat la adunarea de pe Câmpia 
Libert ii de la Blaj. I-a scris lui B lcescu o scrisoare despre cum 
vedea el România viitoare: „o ar  româneasc  cu o mare 
capital , care se va numi Roma, dac  vrei cu pie e numite: Pia a 
Poporului, Pia a Traiana, Pia a lui tefan, Pia a lui Mihai, Pia a 
Moldovei, Pia a Banatului, Pia a Ardealului! i-apoi for , 
fericire, m re ie, glorie ! Ferice de nepo ii no tri!...” A încheiat 
cu, „Tr iasc  România.”  
          Dorea s  plece în Bucovina s - i întâlneasc  prietenii, 
dar aceast  întâlnire nu va mai avea loc deoarece în drum spre 
Dej a fost arestat de autorit ile maghiare pentru c  ar fi fost 
presupus spion arist i întemni at la Cluj, timp de dou  luni. A 
ie it din închisoare i la începutul lui septembrie 1848, a plecat 
în Bucovina, de acolo la Viena, iar de la Viena, la Paris. Cu acest 
gând, împotriva regimului despotic din ar , a scris Cântarea 
României, un poem romantic, un imn închinat istoriei românilor 
de la cucerirea Daciei de c tre români, pân  la revolu ia din 
1848, furtuna cumplit , care urma s  r stoarne orânduiala. 
 Russo a colaborat la noua gazet  a lui Mihail 
Kog lniceanu, Steaua Dun rii, înfiin at  cu scopul de a sus ine 
lupta pentru „autonomia i unirea Principatelor”, i a scris 
articolul Dezrobirea iganilor, un proiect domnesc privitor la 
condi iile în care urma s  aib  loc eliberarea iganilor robi ce 
apar ineau boierilor. La scurt timp a publicat un alt text intitulat, 
Contra latiniza ilor ardeleni, r spuns la un text din Gazeta de 
Transilvania, care-i învinuia pe jurnali tii moldoveni de 
nepatriotism din cauza pozi iei cu privire la limba i literatura 
na ional .  
 În ultima parte a vie ii sale a ocupat postul de director 
în Departamentul lucr rilor publice, când era caimacan Teodor 
Bal , dar boala crunt  de piept de care suferea de mult timp l-a 
doborât. A apucat totu i, s - i vad  împlinit  marea bucurie, 
unirea Moldovei cu Muntenia, într-un singur stat na ional. Nu 
dup  mult timp, la 5/17 februarie 1859 s-a stins din via  la Ia i. 
Mormântul s u se afl  la biserica B rboi din Ia i. 
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Cornel GALBEN - Bac u 

 

Remember Tani Paraschiv
N. 22 decembrie 1965, în Bac u - m. 15 iunie 2005, la 

Ia i. Poet, prozator, actor. Este fiul M ndi ei (n. Cercelaru), 
înv toare i scriitoare, i al economistului Iordache Paraschiv. 
Copil re te în ora ul natal, începându- i studiile la coala 
General  Nr. 10 (1972-1980), unde se remarc , înc  din ciclul 
primar, ca un bun animator al activit ilor artistice i literare, 
fiind nelipsit de la serb rile i competi iile colare. Primul 
premiu de interpretare îl ob ine în clasa a III-a, urmat apoi de 
altele, atât în liceu, cât i în anii studen iei. Dup  absolvirea 
ciclului gimnazial reu e te la concursul de admitere organizat de 
Liceul „Lucre iu P tr canu” (în prezent, Colegiul Na ional 
„Gheorghe Vrânceanu”, 1980-1982), urmând aici prima treapt , 
dup  care se num r  printre elevii clasei de aeronautic  de la 
Liceul „Henri Coand ” (1982-1984).  

În treapta a doua frecventeaz  Cenaclul literar 
„Mirabila s mân ”, coordonat de profesorul i traduc torul Gh. 
Iorga, debutând la o edin  a acestuia, cu poezia R u ca de 
incubator, publicat  apoi în revista liceului i reprodus  la 
gazeta de perete. Pentru rezultatele la înv tur  i pe t râm 
artistic e recompensat cu particip ri la Tab ra de crea ie de la 
D rm ne ti, unde se remarc  i ca un bun actor de comedie. E 
fascinat de scrierile lui Cornel Udrea, Ion B ie u, Ioan Gro an, 
Iaroslav Hasek, Karol Capek, Jerome K. Jerome, Jules Rerard, 
umori ti ale c ror dialoguri încearc  s  le continue, scriind texte 
pentru Grupul de umor „Hilaris”, în care joac  al turi de Doru 
Octavian Dumitru i de al i tineri talenta i b c uani, ob inând în 
1984 Marele Premiu la Festivalul de Umor „Constantin T nase” 
de la Vaslui. Efectueaz  stagiul militar la Unitatea de Avia ie de 
la Buz u, iar din 1985 e student al Facult ii de Hidrotehnic  a 
Universit ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia i. F r  a neglija 
studiile, a practicat i aici intens umorul i actoria, activând în 
Grupul „Ne-am ars amatoria”, cu care a dominat Festivalurile 
artei i crea iei studen e ti „Gaudeamus”, Festivalurile de Umor 
„M rul de Aur” i „George Topârceanu”, aducând Ia ului nu 
mai pu in de ase premii I între anii 1986 i 1994. În fosta 
capital  moldav  frecventeaz  cenaclurile „Moldova” i 
„Columna”, poemele scrise în aceast  perioad  adunându-le în 
volumul Unde alergi tu cal nebun?, cu care va debuta editorial 
în anul 2000, la Editura Bolta Rece. Absolv  facultatea în 1990, 
îns  nu va profesa ca inginer hidrotehnician, continuându- i 
activitatea artistic  i echivalându- i, în 1992, studiile de actorie. 
În acela i an e încadrat ca actor i regizor tehnic la Teatrul 
„Luceaf rul” din Ia i, pe scena c ruia va fi distribuit în peste 15 
roluri principale din spectacolele O poveste cu fantome, 
Povestea prostiei, Ivan Turbinc , D’ale Caragialelui, 
Cr iasa f r  cusur, Vr jitorul din Oz, Pierot i Colombina, 
Chiri a în Ia i, Capra cu trei nurori, Cum se d râm  o cas , 
P pu ile cânt  i danseaz  (toate în regia lui Bogdan Ulmu), 
Barb  Cot, Vân torul i Vr jitoarea, Stan P itul (regia, 
George Macovei), coala ludic  (regia, Sabin Popescu), O 
noapte furtunoas , Ciub r Vod  (regia, Ion Ciubotaru), Nota 

zero la purtare, Hocus pocus 
ciribiculus, Vine, vine Mo  Cr ciun i 
Noaptea asta nu câ tig  nimeni 
(regia, Constantin Brehnescu), cu 
adev rat memorabile r mânând Ivan, 
Oz i Nae Ipingescu. În varianta de 
„tehnomelodram  cu muzici”, ultimul 
spectacol a câ tigat sufragiile publicului 
la cea de-a XIX-a edi ie a Festivalului 
de Teatru de la Piatra Neam  (23-31 octombrie 2004), 
bucurându-se în acela i timp de aprecierile criticilor Florica 
Ichim (România liber ), Alice Georgescu (Ziarul de Duminic ) 
i tefan Oprea (Monitorul). Acela i lucru se mai poate spune 

despre versiunea dat  de el Doinei eminesciene, inclus  în 
Spectacolul de Cr ciun prezentat în Gala UNICEF din 1994 i 
transmis în direct în 16 ri din Comunitatea European , precum 
i despre rolul principal din filmul Cercul, al c rui scenariu scris 

de Mircea Radu Iacoban a fost nominalizat la premiul UNITER 
în 2000. În acela i an a candidat la func ia de primar al Ia ului, 
p aniile campaniei fiind ilustrate cu un umor debordant în 
volumul Cum s  devii primar. Îndreptar ilogic (Editura 
Glissando, Ia i, 2004), premiat la Festivalul Umorului „C. 
T nase” de la Vaslui (2004), edi ie la care a ob inut i Marele 
Premiu pentru interpretare, la sec iunea umor, împreun  cu 
colegul s u, Gabi Laz r. Precedat de volumul de versuri Ag at 
de brum  (Editura Gramma, Ia i, 2002), acesta avea s  încheie, 
din p cate, cariera scriitoriceasc  a înzestratului autor, trecut la 
cele ve nice cu câteva luni înainte de a atinge pragul a patru 
decenii. I-au r mas poemele risipite prin paginile publica iilor 
ie ene, Cronica, Dacia literar , Ia ul literar, Monitorul de 
Ia i, înregistr rile spectacolelor preluate i difuzate de Radio 
Ia i, iar postum, poemul Cogito, inserat în revista Via a de 
pretutindeni. Casa de discuri Roton, bun oar , a înregistrat pe 
casete audio, în perioada iunie 1997 - octombrie 2000, 
spectacolele Alb  ca Z pada i cei 7 pitici, Vr jitorul din Oz, 
P cal , Tinere e f r  b trâne e i via  f r  de moarte, 
Aladin i lampa fermecat , Croitorul cel viteaz, Povestea 
unui om lene , Sânziana i Pepelea, Fata babei i fata 
mo ului i Cânt re ii din Bremen, iar Europa Nova a scos pe 
pia , la rândul ei, casetele audio ale spectacolelor Ivan 
Turbinc , Ursul p c lit de vulpe i Povestea prostiei, în care 
de ine roluri principale sau secundare. Roluri principale de ine i 
în scenetele ranii, Cactusul i mandarina, Febra banilor, 
Be ivul, Trenule, ma in  mic , înregistrate i difuzate în 
intervalul 1995-1996 de Studioul Tele’M, la primele dou  fiind 
i autor al textului. La 40 de zile de la dispari ie, la propunerea 

so iei i a unui grup de prieteni, Editura Dram Art XXI  din Ia i 
a oferit cititorilor volumul In memoriam Tani Paraschiv - 
Ivan Turbinc  a gre it finalul, prefa at de Bogdan Ulmu, în 
care personalit ile ie ene îi evoc  meteorica trecere prin aceast  
bulversant  lume. 

 

Tani Paraschiv 
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Valeriu LUPU - Vaslui 

 

Lirica transcedental între mistic i religios
 „Minunea ascension rii a ap rut ca o ploaie, 

O ploaie tropical , sau ca o baie 
De sincronicit i i apari ii! 

Senza ii noi i premoni ii! 
Totul, chiar Totul... se vede altfel!” 

 (Ascensiunea spiritual ... totul sau nimic) 
 

 Iat -ne din nou fa  în 
fa  cu poetul Eugen Enciu la 
sfâr itul unui nou experiment 
mistico-religios, într-o carte 

sugestiv intitulat  „Dumnezeirea ce suntem” ap rut  
la mai pu in de un an dup  prima sa apari ie în spa iul 
editorial cu cartea „Ascensiunea… vis împlinit”. 
Cartea de fa  pare s  fie o nou  treapt  pe calea 
ascezei, ca o continuare reu it  a primului volum, în 
care descria în tot atâtea capitole i poezii (4 capitole a 
câte 12 poezii) drumul parcurs pe calea descoperirii 
propriului rost i destin în existen a p mântean . Ajuns 
în sferele celeste al unei lumi pe care spiritul uman    
i-o imagineaz  înc  de la începuturile sale, într-un 

univers c tre care evlavia i smerenia noastr  ne 
c l uze te, poetul încearc  printr-o viziune personal  
s  g seasc  resorturile intime ale acestei deveniri. 
Pentru c  tot într-o suit  de patru capitole a câte 12 
poezii, Sinele i Eul personal, împreun  cu semeni 
redu i la aceea i defini ie, nu mai sunt în c utarea c ii, 
ci chiar se reg sesc în ea.  

Dup  ce parcurge distan a de la lini tea nop ii, 
în care medita ia i iubirea se reg sesc deopotriv  ca 
un dar ceresc, ce satisface în egal  m sur  nevoia de 
transcendent, dar i pl cerea de a tr i totul prin 
viziunea angelic  a unui copil, poetul relev  rolul 
dualit ii primare în realizarea comuniunii i face un 
popas în sine (Sau Eu sau El... Sinele). De fapt popasul 
în Sine este prilejuit de dragostea de Sine, de iubirea 
pentru Sine, ca baz  pentru comuniunea i lini tea 
universal . i într-adev r, poetul are dreptate în 
viziunea sa, pentru c  pasul necesar întru iubirea 
universal  este iubirea de sine, ca un adev r 
fundamentul care spune c ; nu po i iubi semenul dac  
nu te iube ti pe tine, nu po i pre ui pe cel de al turi 
dac  nu te pre uie ti pe tine. 
 Aceast  viziune relev  în fapt rostul i rolul 
introspec iei în propriul suflet, în tr irile proprii, a 
c ror finalitate va fi lini tea sinelui, din care va 

decurge ca o consecin  binecuvântat  împ carea eului 
i, de ce nu, armonia lumii v zute i nev zute. i toate 

acestea într-un flux divin de energie, pe care ai 
capacitatea s -l sim i atunci când ai atins aceast  
dimensiune a existen ei „lini tii din tine”, pentru c  
aceasta înseamn  pân  la urm , echilibru, armonie i 
frumuse e. Iar dac  noi definim frumosul i frumuse ea 
în general ca armonia p r ilor, formelor, culorilor i 
sunetelor, atunci nu numai c  medita ia dostoevskian  
„frumosul va mântui lumea” prinde contur, dar chiar 
noi în ine prin frumos vom g si calea c tre 
primordialitatea existen ei noastre, cu alte cuvinte 
drumul c tre Creator. Vom afla astfel i acea parte 
divin  din fiin a noastr , ca parte integrant  i chiar 
definitorie pentru tr irea noastr  sufleteasc .  

Pân  la urm  
constatarea este una 
apoteotic  în discursul poetic 
al autorului, în care drume ul 
în c ut rile sale vede 
dumnezeirea din el ca act al 
crea iei divine. Sentimentul 
drume ului c  se cuvine s  
aduc  prinos de recuno tin  
creatorului, este magistral 
prezentat  în poezia de început  al volumului „Î i fur 
doar trei minute Doamne” din care transpare adora ia 
pentru creator, pentru crea ie i natura înconjur toare, 
deopotriv  cu sentimentul ocrotitor pe care crea ia îl 
resimte. De aici i rug mintea ferbinte ca Dumnezeu 
s  nu- i p r seasc  crea ia sa. i-am s  te rog s  m  
la i m car / S ... î i fur trei minute Doamne / 
Recuno tin a mea etern  /  S  îmi permi i s  i-o 
aduc în dar.  

Dac  omul este actul crea iei, iar creatorul nu 
poate fi decât unul, de ce atâta zbatere în lumea 
spiritual , când eviden a arat  c  omul este unic ca i 
creatorul s u? Aici poetul contrapune în elepciunea 
b trânului, inocen ei copiilor, în explicarea celor patru 

Eugen Enciu 
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religii monoteiste; cre tinismul prin Maria de 
România, hinduismul prin Indira din India, islamismul 
prin Samira din Arabia i budismul prin Mei din 
China. Întreb rii inocente a feti elor Care din cei patru 
Dumnezei este cel mai bun? b trânul în elept 
r spunde printr-un gest plin de dragoste p rinteasc , 
mângâindu-le i s rutându-le, dup  care se transform  
în lumina primordial  de care copiii în puritatea lor 
nici m car nu se sperie, ci din contra, aplaud  (Care 
Dumnezeu este mai bun).  

R spunsul vine de peste tot, pentru c  
Dumnezeu este unul, indiferent de ipostaza în care este 
prezentat. Sunt realit i, din nefericire, pe care 
prezentul le prive te f r  orizont, pentru c  orientarea 
democratic  a Europei cre tine se împiedic  brutal de 
fundamentalismul islamic care, nu poate fi privit decât 
ca un pericol imediat, a a cum a fost dintotdeauna 
pentru lumea cre tin . Cu toate acestea paradisul 
p mântesc r mâne o atrac ie pentru „gâgâlicea de 
lumin ” care, reg se te la reîntoarcerea din vis o 
adev rat  revela ie oniric , pe care o tr ie te cu 
intensitate (Paradoxul Universului).  

Dincolo de aceast  minune, vine prosperitatea 
vie ii p mântene ca un dar divin oferit omului prin 
actul crea iei, din nefericire însu it  de o manier  
hapsân  de cei care nu cunosc m sura i tr iesc în 
„vibra ii joase” ce aduc Copil rii distruse / Familii i 
iubiri str punse / Dorin e oarbe nebune / Dependen a 
ce-o dau pornirile hapsâne. Pentru c  Curgerea 
prosperit ii materiale e divin / i nu un motiv de 
vibra ii joase i pricin . Pentru c  pân  la urm  
„prosperitatea-i dar ceresc” i trebuie, în elept i cu 
parcimonie folosit (Prosperitatea-i dar ceresc).  

Interesant  este viziunea teluric  a omului în 
cele patru etape ale evolu iei sale, când transformarea 
fiin ei umane cere prin rug ciune adaptarea deplin  a 
fiin rii sale. De la copil - la care viziunea se limiteaz  
la universul juc riilor i a familiei, la în elepciunea 
senectu ii - care î i constat  rostul existen ei împlinit, 
poetul trece prin etapele cele mai tumultuoase ale 
vie ii; tinere ea plin  de avânt i dorin i, maturitatea 
plin  de realiz ri i împliniri, fiec rei etape 
consacrându-i o rug minte emo ionant , în fapt 
adresat  PreaÎnaltului  (Ciclul celor patru rug ciuni).  

La fel de interesant  pare viziunea poetului cu 
privire la sentimentul fricii care poate paraliza orice 
ini iativ  i induce comportamente nea teptate. De 
altfel Pavlov, unul din marii fiziologi ai lumii, 
considera la începutul secolului al XX-lea c , frica 

face parte din rândul mecanismelor psihoafective, care 
determin  comportamentul oric rei fiin e vie uitoare în 
sensul conserv rii ca fiin , dar i ca instrument de 
domina ie din partea semenilor, comunit ilor sau a 
structurilor represive ale statului. Frica va înso i fiin a 
uman  înc  de la vârsta copil riei; frica de a r mâne 
singur, frica de necunoscut, frica de întuneric. Apoi, 
din momentul când se confrunt  cu cutumele educa iei 
apare frica de a nu gre i, frica de a nu ie i din tipare, 
de a nu r zbate, de a nu fi p r sit etc. Sub acest aspect 
singurul scop al educa iei pare a fi cultivarea fricii, 
care ar avea drept scop pierderea identit ii, a originii 
i chiar a apartenen ei, pentru c  zice cu umor poetul: 

Frica de a nu fi capabil / i de a nu r zbate / Într-un 
sistem plin de valori / Plin de libertate! (În umbra 
fricii? Nicidecum). 

 Dar frica cea mai mare - conchide poetul - o 
reprezint  moartea, în fa a c reia doar refugiul christic 
poate oferi o speran , pentru c  pân  la urm : Doar 
ea, doar v lul taie / Dintre dou  lumi sau dimensiuni 
/ Dintre noua via  i / Predecesoarea dânsei. A a 
încât Ascensiunea Spiritual  - supus  legii totului sau 
nimic - este o cale pe care poetul o simte apropiindu-se 
ca o senza ie, ca o mângâiere, ca o definire. Este în 
fond o chemare a teptat  i nu impus : Nu când vreau 
sau cer / Ci când sunt preg tit.  

În sfâr it ascensiunea spiritual  apare ca o 
minune ce îi descoper  poetului o alt  lume, pe cât de 
surprinz toare pe atât de captivant . Aici eliberarea 
este total , libertatea este absolut , iar sentimentul 
alegerii bine f cute, domin . M rturisirea nu întârzie 
s  apar : Zbor spre i prin por i, portaluri noi / 
Binecuvântând neamul i ara / Planeta i universul, 
/ Crea ia i Creatorul Suprem / Con tiin a întregit  
ce suntem. (Ascensiunea spiritual -totul sau nimic).  

În sfâr it „Dumnezeirea ce suntem” încheie 
volumul de medita ie metafizic  „transcedental ” prin 
care poetul Eugen Enciu, în stilul s u caracteristic i 
inconfundabil, atinge sfera cea mai înalt  a 
spiritualit ii. Este o apoteoz  a concep iei divine 
despre lume i via , în care tr irile i convingerile 
dep esc cu mult limitele carteziene ale ra iunii 
umane.  

 M  întreb i acum, a a cum m-am întrebat i la 
volumul s u de debut; va fi volumul urm tor la fel de 
reu it i surprinz tor prin ineditul s u? Pentru c  
aprofundarea temei apare în viziunea poetului ca 
inepuizabil , tentant  i în l toare. 

 
 
 
 
 Franz Kafka
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STUDII I ISTORIE LITERAR  
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 

ELITE CULTURALE VASLUIENE
 

 Suntem întotdeauna bucuro i s  consemn m reu ite 
culturale, literare, tiin ifice, istorice, educative etc.  
 Faptul c  de curând a ap rut un fel de album cu prieteni, 
ilustra i chiar de autor, adic  sculptorul - profesor Gheorghe 
Alupoaei arat  c  mai mari, mai mici sau foarte mici sunt oameni la 
nivelul unui jude  „marginal” care se str duiesc s  mai creeze ceva 
în plus s  performeze pe lâng  profesia de fa  sau cea avut . 
 C. D. Zeletin considera c  important este i va fi ca 
dincolo de calitatea intelectual  s  ai i cu ce s  te afirmi, (indirect) 
prin oper  i ceva avere. Recuno tea acest reputat om de tiin  i 
de litere, tot cam indirect, valoarea Grupului de pres  care de peste 
un sfert de secol prin imagine (TV.V., azi TVV.ro), prin sunet 
(Unison Radio), prin ziar (tipografic i on-line), completat de peste 
un an de M.C.R., c  acest „cu ce” n-a fost la îndemâna prea 
multora în tot spa iul românesc. Parcimonios, domnul C. D. Zeletin 
era dispus s  recunoasc  doar pentru câ iva din jude ul Vaslui o 
oarecare valoare... 
 În serialul (din Meridianul Ia i - Vaslui - Bac u)  
Curentul Cultural Informa ional Vasluian am încercat analize, 
teoretiz ri, interpret ri i ierarhiz ri ale valorilor care de AICI, la 
roate, la locul confrunt rilor cu nemiloasa realitate material  ( i 
spiritual ) subliniez, AICI, nu tot atribuindu-le contribu ii i merite 
celor care doar s-au n scut pe aici i s-au tot dus în lumea larg , 
deci cei care au tot împins i icnesc la înc rcarea vagonului cultural 
(LOCAL) i am încercat s  le eviden iem meritele unora sine ira et 
studio. Desigur putem fi p rtinitori, dar afirma iile noastre 
urm resc s  provoace i REAC II ale celor care se consider   
valori apropiate sau mai mari. C  desigur, nu vom etala meritele la 
catedr  ale înv toarei copilului cuiva. 
 De la în l imea celor peste 25 de ani de situare în 
interiorul fenomenului cultural local i na ional, tiind c  tocmai pe 
cei DE AICI i-am servit i încurajat, încerc o orientare asupra 
elitelor culturale afirmate, formate, prezente în tot acest timp 
în Agora. Sarcina aceasta foarte grea n-o va „rezolva istoria” (ce 
mare gogom nie!) pentru c  i aceasta, cât va fi, va ine cont de ce 
r mâne (adic  OPERA) i cum a influen at popula ia 
înconjur toare (dac ...) cum a completat ceva din nevoile 
CULTURALE, SOCIALE, TIIN IFICE, chiar SPORTIVE ale 
trecutului sfert de secol (1990 - 2016).  
 E de pomenit i apari ia câtorva efemere, imediat dup  
Revolu ie ca Gazeta de Est, Vl starul, mai târziu Est, dintre 
semnatarii de atunci unii se consider  în elep ii lumii i posesorii 
unor drepturi pe via . Nu sunt! Alte câteva revistu e sau ziare   
ap rute nu merit  stricat  hârtia ori spa iul tipografic. 
 Cu certitudine: poe ii de atunci i de acum r mân, deci au 
amprenta i anduran a peste un timp: Petru  Andrei, Ioan Baban, 
Simion Bogd nescu i al i câ iva care mai au de munc  i crea ie 
s -i ajung . Cap al acestui val în lupt  cu metafora mi se pare 
Gabriela Ana Balan pe care M.C.R. se onoreaz  s-o publice, dar i 
Mihai Apostu, Val Andreescu (epigramistul i poetul). 
  Prozatorii momentului, chiar f r  contracandida i, 
acum, sunt Val Andreescu, Ion Gh. Pricop i Iorgu G l eanu. Din 

lista celor aproape 200 de creatori contemporani, nu tim cui s -i 
acord m creditul încurajator pentru afirmare într-un viitor apropiat. 
Poate  Daniel Dragomirescu, Ion Mâcnea, Cosmin Preda… 
 Critica literar  are, clar, pe unul dintre cei doi piloni 
Turnurile Gemini ale Vasluiului, (cum scria A. D. Tudosie) pe 
eminescianistul Th. Codreanu, om cu viziune, metod , curaj, oper   
(peste 47 de c r i). La distan  mare ar fi Teodor Pracsiu i Gruia 
Novac (dup  cei 80 de ani s rb tori i, nu mai cunoa te pe nimeni) 
cu efortul i meritul de a scoate „Baaadul literar”, chiar cu bani 
publici e o mare reu it . Un eseist f r  concuren  este dr. Valeriu 
Lupu cu o opera foarte variat , documentat . 
 Istoria ca i istorie aplicat  e reprezentat  de Costin Clit, 
autor a numeroase volume de documente i „ eful” revistei istorice 
„Prutul”. El poate fi dep it de arheologul i istoricul dr. Vicu 
Merlan, uimitor într-o revist  înc  f r  mare renume LOHANUL, 
de i apare de peste 7 ani. Dincolo de  minunile din revist  Vicu 
Merlan e un cercet tor extrem de valoros. Lauren iu Chiriac, doctor 
în istorie e deja bine apreciat în România pentru studiile sale 
reprezentative. Lista trebuie s-o mai cuprind  pe Oltea  Gramaticu 
aflat  într-o bun  form  creativ . 
 Jurnalismul n-a lipsit în competi ia valorilor de peste acest 
sfert de secol. Ziari tii adev ra i lipsesc de la cele 3 ziare care se 
men in în aten ia publicului: Monitorul, Vremea Nou , Obiectiv. 
Sunt vremuri foarte grele pentru tinerii care lucreaz  acolo i care 
nu reu esc s  mai scrie i c r i. 
 Neap rat exist  un capitol special al jurnalismului 
moldovean, nu numai local, determinat de existen a unui longeviv 
grup de pres , cu destule merite na ionale i care-l situeaz  pe 
Dumitru V. Marin ca cel de-al doilea Turn Gemini în ecua ia 
intelectual-publicistic  a zonei. TV.V. - ap rut la 5 decembrie 
1990, posturile de radio Unison din 1993, 1994, ziarul Meridianul 
de Vaslui - Ia i - Bac u din 26 septembrie 1996 (se apropie de 20 
de ani, mare performan  na ional ), iar de  peste un an M.C.R. - 
prima revist  interna ional . Performan ele acestui grup de pres , 
implicit ( i mai ales datorate lui Dumitru V. Marin) sunt peste rând 
i cu totul peste a tept rile contemporanilor; interviuri cu 9 

conduc tori de stat, 14 prim-mini tri, cele mai importante fe e 
biserice ti ale timpului (papa Ioan Paul al II-lea, I.P.F. Teoctist,IPF. 
Daniel, Cassian al Americii de Nord), mul i mitropoli i, episcopi 
etc., la care se adaug  numero i mini tri, parlamentari, personalit i 
publice i administrative i foarte numero i scriitori, arti ti (de toate 
felurile), din tot spa iul românesc etc., etc.  
 Afirma iile noastre se bazeaz  nu pe afectivit i ci pe 
aplicarea unor criterii de analiz , men ionate i alt  dat : Oper  
personal , reprezentativitate, influen  într-un teritoriu cât mai 
mare, manifestare direct  în via a spiritual  a locului. Desigur pot fi 
i alte criterii i alte unit i de m sur . În spa iu valoric apropiat 

r mâne prezen a sculptorului Gheorghe Alupoaei, Marcel 
Guguianu(+), caricaturistul Nicolae Viziteu (oricum cel mai 
important în teritoriul „analizat), pictorii Dionisie Gradu, Gh. 
Leteanu, N stase For u i lista poate continua. C  exist , totu i o 
elit  spiritual  vasluian , contemporan , nu se mai poate nega. 
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POEZIE 
Mihai APOSTU - Vaslui 

 
ESEN A I CELE
DOU CHESTIUNI
 
Erau dou  chestiuni simple: 
S  traversezi Esen ialul 
F r  s  aluneci de la principiile tale 

i a doua chestiune… 
 
Primii pa i te-au dus în Paradisul Pl cerilor. 
Mun ii erau judec torii t i, dar 
Erau a a de mari încât nu-i vedeai. 
Apoi dive, una lâng  alta 
Î i ofereau cupe cu ambrozie, 
Te invitau în iatacurile lor… 
Tu trebuia doar s  traversezi Esen ialul. 
Ce simplu a fost când ai primit 
Jum tate din aurul lumii i tu ai spus: 
Numai atât? i a venit i cealalt  jum tate. 
Ce simplu a fost când ai întrebat: 
Primesc numai o ve nicie? 

i paradoxal o voce striga: 
Toate ve niciile i toate divele. 
 
Doar câ iva pa i ai f cut 

i ai c zut în mijlocul Esen ialului. 
Tu trebuia s -l traversezi 
Într-o perioad  de timp. 
 
Când te-ai trezit plin de aur, de ve nicii 
Doar atât ai mai putut s  gânde ti: 
Numai atât? i te-ai dus  
S  te mai na ti o dat  mai trist, mai gol. 
 

i când m  gândesc ce simplu era 
S  traversezi Esen ialul. 
A doua variant  era s  rezi ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C L TORIE
 
La haina mea de gal  
Am câini în loc de nasturi 
C ma a i-o câmpie 
Pantofii sunt de stânc  

i vreau s  merg 
La balul adolescen ei mele 
Cu feminina mea 
Din cioburi de oglind . 
 
Însângerat, lovit 
De harfe milenare, 
Îmi iau bilet spre haos 

i plec în nemurire - 
Cu haina mea, 
Cu câinii mei i harfa, 
Cu feminina mea 
Ucis  de iubire.

POEMUL
ÎNTRIST RII

 
Sunt trist. Ora ul rece 
Nu poate s  încap  
Mai mult decât încape. 
Prietenii nici ei  
Nu pot s  m  petreac . 
Pe uli i desfundate 
Poemele sucomb . 
 
Sunt trist. Ora ul doarme. 
Bacovia-i o strad  
De toamn  mohorât  
Când eu mai plimb versete 
Pe uli a culturii. 
 
E trist. Mileniul trece, 
Un alt mileniu vine; 
Prietenii sunt stane 
În cimitirul rece. 
 
Cu cine s  petrec  
Poemele-ntrist rii, 
Cu cine s  petrec 
La vestea contopirii ? 

LEHAMITE PENTRU
ACUM

 
Domnilor, 
A întârziat iarna, 
A întârziat toamna, 
Este o lehamite mare; 
Ast zi nu mai vreau discu ii 
Despre doamna  
Sau despre un poet oarecare. 
 
A întârziat ora, a întârziat vinul 
S  fie turnat în pahare; 
Ast zi parc  i vecinul 
Întârzie-n a ternuturi vulgare. 
 
Este o lehamite în firul de iarb , 
În stele în planete 

i-n tot ce ne-nconjoar . 
 
Este o lehamite portocalie 
Intrat  de-a dreptul în poezie, 
Este o lehamite disperat  - 
L sa i comentariile 
Pentru alt  dat . 

Martin Heidegger
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POEZIE 
Ioan BABAN - Vaslui 

CÂND NU PUTEM GÂNDI...
 
f r  chibzuial  scoatem la b taie 
un vânat hoinar bântuind pe case, 
ori încerc m s  deturn m tramvaie 
când ceasul a murit la ora ase; 
ne întâlnim la cumetrii de câini 
ori nun i de obolani n scu i în rate 
i ne sp l m cu iernile pe mâini 

când nu putem gândi pe s turate; 
se zbate norul firav în castroane 
când cre te noaptea-n fustele de fete 
uitate în triaje prin vagoane 
ca praful ve niciei pe comete; 
  ne trezim uimi i cu fa a la gunoaie 
       într-un zvon trezit din cucuvaie… 

MERG T CUT PE STRAD ...
 
merg t cut pe strad  i privesc piezi   
la tot ce în juru-mi vrea s  fie-o lume 
din uit ri s rite, de gândire-n spume, 
indivizi cu capsa pus  curmezi ; 
în  muzeul sta url  exponate,  
multe dintre ele f r  nici un haz; 
unii sar ca chiorii peste vreun pârleaz, 
de r mâne preajma f r  predicate; 
nu tiu dac  vremea nu e cam pl van , 
nici dac  pe drumuri mai g se ti ceva, 
oricum  boala veche nu s-o vindeca 
chiar dac  descoperi iarba n zdr van ; 
   în v zduhul nostru e-un cer singular, 
   f r -un loc anume în vreun calendar... 

DEZAM GIRE...
 
tr im momente de dezam gire 
înv luite-n stranii sentimente; 
se fac la tâlh rii abonamente 
i largi manifest ri la nesim ire; 

nu prea se tie-n ce ape navig m, 
furtunile s-au repezit pe mare, 
to i crocodilii-noat  prin ziare 
i nu mai tim pe cine înjur m;  

chiar când intr m în cârciumi solitare, 
s  evad m din proasta cârmuire, 
setea r mâne prima mântuire 
de potolit din vechea înfruntare; 
   zadarnic n zuim spre vreo ie ire  
   la un liman cu alt  întocmire... 

I A SPUNE...
 
i-a  spune multe vorbe dar ele s-au mai spus, 

parc  atârn  noaptea pe sârme la uscat; 
armate-ntregi de oameni i-au tot imaginat 
c  doar rostind cuvinte iubirea au sedus; 
au ruginit cuvinte pe margini de rostire, 
de fiecare dat  c t m într-un abis 
lumina r s rit  din valuri mari de vis, 
aprins  de-Afrodita în marea ei iubire;  
vraja întruna îns  a mers numa-n t cere, 
s-a tot lovit în treac t de col uri ascu ite, 
adeseori c lcat -n picioare de ispite 
i-a fost înconjurat  de umbre i mistere; 

  de-aceea parc  ast zi cuvinte n-a  mai spune 
       ci a  l sa doar dorul în pieptu- i s  se adune... 

ORA UL E PAVAT...
 
ora ul e pavat cu îngrijor ri, 
cu margini de iubiri toren iale 
i cu întrist ri paradoxale, 

de omeri c lcând pe cinci c r ri; 
intr m în el cu pa apoarte gri 
cu poze false scoase la minut, 
c r m în spate arme cu-mprumut  
i o speran  de-a ne-mbog i; 

ne îmbr c m cu straie monstruoase 
dintr-un bazar de-a dreptul pr bu it, 
nu se mai tie ce-i de pre uit 
i poposim la hanuri pernicioase; 

  sc lda i de brume i b tu i de ploi 
  batem mereu c r rile-napoi… 
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POEZIE 
Simion BOGD NESCU - Bârlad

Utopie floral

Vor n v li toate florile asupra românilor!  
Puhoaie de petunii, în delir  
cohorte siderale reci de crizanteme  
aliniate-n strofe ca solda ii vor veni 
în lanuri uragane vor sosi  
i un potop de flori de tei, garoafe,  

un uria  exod de sîni plouînd  
într-o imens  catedral -n spulberare  
i în spulberare  

tot candelabre-n spulberare roze,  
noian de floare de m ce i, -  
to i cucii vor p i în ciubo ele  
de-ale cucului,  
i toate rîndunelele înve mîntate  

în rochi a-rîndunicii  
vor trece în migra ie surîz toare  
sunînd scîntei pe z rile pierind... 
Vor n boi toate florile asupra românilor! 
florile de tei ale lui Mihai Eminescu, 
floarea de salcîm - dinte de mort - 
floarea de purpur  a lui tefan cel Mare, 
floarea de soc - ochi de mort - 
vor n v li toate, to i i toate 
i toat  gîngania sideral  a m rii 
i toate clipele-n v i str b tînd o poveste, 

un prund azvîrlit c tre cer 
i un inorog str b tînd alb v zduhul 
i-n urma tuturor, gîngurind, va veni 

Ecou în oglind
 
Cum ai pierit i s  te strig îmi vine 
cu ramurile reci pîn  la grind  
s -mi chinui frunza s-o lipesc de tine? 
 
Dar oare vrea i frunza s  te prind  
Cînd cre te singur arpele-n ruine? 
Ca un ecou s  vin? Într-o oglind ?

Gelozie
 
De te-a  putea închide 
în coastele unui tigru 
i-un lac t s  pun 

de limb  de mut... 
 
De te-a  putea închide 
într-o celul  de iarb  
ca s  nu mai auzi decît 
roua, - 
i numai roua i tigrul 

s  tie de tine... 
 

Pastel medieval
 
Vîn t  sare i-amar , 
Umbl  c lug ri la vad, 
Mi c  albinele verii 
Milenii de var speriat. 
 
Moar , pe lemne sucite, 
Macin  mu chii pribegi 
Fratelui meu dup  tat  
Prin undele cerului, reci. 
 
Stîna m  strig  cu sete, 
Oile sarea o ling, 
Timp destr mat în perete 

i eu nu mai tiu s  înving 
 
Pietrele arse de moar , 
Timp i netimp aplecat 
Mi c  albinele verii 
Milenii de var speriat...

Socrate II
 
Eu nu tiu de cînd nu mai tiu, 
Dar cred c  mo esc o idee, 
De ani, de t ceri, de pustiu 
Eu însumi mo esc un sicriu 
Cu lac t de aur i cheie. 
 
Mo esc sau îmi pare c  nu, 
C  nu-i nicio na tere clar , 
C  eu nu-l cuprinde pe tu, 
Cum pasul nu e umbletu’, 
Cum u a-i i-n cas  i-afar . 
 
Mo esc pentru dorul de ieri, 
Mo esc o amar  hîrtie, 
O creang -nflorind nic ieri, 
Un fruct r stignit în t ceri 

i-o inim  alb -n sicrie! 

i
 

i pasere mîntuitoare 
Se spulber -n p duri mereu... 
Ce frunz -am fost pe lume oare? 
Ce pin uitat de dumnezeu? 
 
Un ciripit r ne te crinul, 
În lun , zeii au murit... 
Ce-ntunecat se uit  pinul 
Spre clipa ce l-a am git!... 

Supremul Zeu
 
Cît de pierdut în zare adoram 
C derea unei stele pe armate! 

i flinta serii m  pîndea la geam 
S  m  împu te cu singur tate. 
 
R nit de jalea unui lup tîrziu, 
Doream i glon ul b nuit s  vin  
Aidoma bondarului pustiu 
Tras ar miu sub volburi i sulfin . 
 
St tea i-un melc lipit de un sicriu 

i asculta victoria lunar  
În vaierul de a tri, fumuriu, 
Care tr gea prin secole o ar . 
 
Învins de dor ocult, îngîndurat 
De mar ul glorios de nimicire, 
În fa a mor ii, sfînt, m-am ridicat 
Supremul Zeu prin suflet s -mi respire! 

Gh.N. Dragomirescu
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POEZIE 
Mihai CABA - Ia i 

 

Ghiocei
 
Cui s  d rui, oare, ghiocei, 
M  întreb a nu tiu câta oar ? 
Cine-mi va surâde pentru ei, 
Cui s  d rui flori de prim var ...?! 
 
Am în mân  primii ghiocei,  
Strâns -n ei e primavara toat ! 
Oamenilor, v  rog, fi i acei 
Ce-i primi i cu dragostea-mi curat ! 

 
 

Zambile
 

Afar -i frig i-i înghe at 
i ninge de vreo dou  zile... 

Eu sub z pad -am c utat 
Îndr gostit, flori de zambile... 
 
Iar la c su a din pove ti, 
De dragostea unei copile, 
Gerul picteaz  în fere ti, 
Îndr gostit, flori de zambile... 
 
De când totul s-a primenit, 
Mereu pe c ut ri febrile, 
Eu le-am g sit, îndr gostit, 
Ginga ele flori de zambile... 

 
 
 
 
 
 
 

 

De M r i or

Mai d -mi, de M r i or, o zi cu soare, 
Mai d -mi înc -o speran  a gestului duios, 
Mai d -mi un ghiocel plin de candoare, 
Balsamul pentru suflet, ales i pre ios. 
 
E prim var -n noi i-n fiecare 

i inima tresalt  în ritm vijelios, 
Mai d -mi, de M r i or, o zi cu soare, 
Mai d -mi înc -o speran  a gestului duios. 
 

i de va fi s  scoatem din sertare, 
Din intime seifuri tot ce e de prisos 

i-om arde-ncet, la foc de lumânare, 
S - i aminte ti de clipa când te-am rugat frumos, 
Mai d -mi, de M r i or, o zi cu soare... 

i, totu i, prim var …
 

i, totu i, prim var ... 
Mai ninge-n noi i-acum a semn de întrebare 

i spaime estompeaz  aceast  lume clar  
În care se prezic dezastre nucleare... 

i, totu i, parc -n aer miroase-a prim var ! 
 

i, totu i, parc -n aer miroase-a prim var ! 
Mai plou -n noi mocnit destule suferin e 

i contingente sporesc în sunet de fanfar  
Spre punctul infinit al falsei biruin e... 

i, totu i, parc -n aer miroase-a prim var ! 
 
Mai bat în noi ades cumplite uragane 

i neîmplinite vise ne fac o grea povar , 
Sinistre sunete r sun -n megafoane... 

i, totu i, parc -n aer miroase-a prim var ! 
 
Mai st ruie în noi un bulg re de ghea  

i gânduri nerostite adânc ne înfioar , 
Pe muchie de cu it st  azi dreptul la via ... 

i, totu i, parc -n aer miroase-a prim var ! 
 

i, totu i, în aceast  aspr  discrepan  
A vie ii i a mor ii, în lumea de afar  
Mugurii pe ramuri se sparg ca o speran  

i ne vom reg si într-o nou  prim var ! 
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POEZIE 
Corneliu CARP - Ia i 

AVATAR
 
P esc pe frunze vestejite, 
P esc prin anii care trec, 
P esc prin toamne-ng lbenite, 
Cu umbra-mi ve nic , petrec. 
 
Încet, mantaua nop ii vine. 
Din pomi, doar frunze de ar ar 
Plutesc în adieri divine, 
Parc  tr iesc un avatar. 
 
Iar, când s  sorb paharul vie ii, 
Simt, încetinindu-mi pasul, 
C  pic turile triste ii 
Fac s -mi tremure i glasul. 
 
O frunz  de ar ar, s rut  
Cerul, încet c tre p mânt, 
Se-alint -n adiere, mut , 
Zicându-mi: Sunt din pomul sfânt! 
 
Prind frunza de ar ar cu mâna 

i v d cum ea încet se strânge, 
Iar sufletu-i ginga  de zân , 
Se zbate-n palma mea i plânge. 
 
Cu-n zâmbet trist, f r  cuvinte, 
Tot pip i frunza de ar ar, 
Portretul mamei am în minte, 
Vreau s-o mai v d, dar e-n zadar. 
 
Înfiorat  i-obosit , 
Pe al pustiului mormânt, 
A teapt -n palm  ostenit , 
S-o-a ez din nou pe-al ei p mânt. 
 
Simt cum natura m  cuprinde, 
Dar mica frunz  de ar ar, 
Din palma mea, lin se desprinde, 
Vântul u or s-o plimbe iar. 
 
R mân s  o privesc cum zboar , 
Cu-n zâmbet trist, cuminte-amar 
S-a-ndep rtat,... tiu c-o s  moar , 

tiu c  tr iesc un avatar. 
 

i-ncerc la sânu-mi plin de vise, 
Când noaptea- i cerne-ncet ve mântul, 
S  in ferestrele închise, 
De team  s  nu intre vântul, 
 
S -mi ia iar frunza din ierbar. 
S  nu tr iesc un avatar!

CLOVNUL
Este o poveste trist , doi b trâni pe-o banc  rupt . 
Sunt: o magic  artist  i un clovn cu fa a supt . 
El, cu mâna tremurând , se agit , greu vorbe te 

i se vede dup  chipu-i, c  e grav bolnav, tu e te. 
 
Ea îi mai cuprinde trupul, dânsul nu- i arat  fa a, 
Îi e team  s  n-o doar , v zându-l precum e ghea a. 
Femeia ce-i cu credin  nu- i poate opri iubirea 

i-i dezmierd -n lacrimi sfinte, suferin a, desp r irea. 
 
Dar, prin ultima dorin , el ar vrea din nou, s -i spun  
C  s-a terminat cu via a, nu mai pot fi împreun . 

i se roag  s -i dezlege toat  dragostea curat , 
I s-a ofilit speran a. Uite-o, moartea i s-arat ! 
 

i atunci, îi zise molcum: Draga mea, când vremea trece, 
Iar durerea m  doboar , eu m  sting bolnav i rece, 
Nu am ce s  iau cu mine, decât mândra mea cunun , 
Restul e de ert ciune, doar necazuri i minciun . 
 
Tu mai ai atâta cale, timpul trece iute, zboar , 
Te rog, nu privi spre mine, ochii t i m  înfioar . 
Alegând c rarea dreapt , vei trece nep s toare, 
Cu speran a mereu treaz , tu vei fi nemuritoare. 
 
Ai s - i aminte ti de mine: bietul om, cu fa a supt , 
Doar un clovn i o artist , cum st teau pe-o banc  rupt . 
Ca-n aceast  zi senin , eu nu pot s  uit, vreodat , 
Cum am cunoscut virtutea i iubirea dismierdat . 
 
Voi r mâne-acela i comic, dintr-un parc, pe-o banc  trist . 
Tu m  vei privi în poze sau poate într-o revist . 
Un b trân f r  speran , cu iubire i credin , 
În oglinda spart -a vie ii: numai visuri, umilin ... 
 
Ea îl strânge tare-n bra e, ar tându- i disperarea, 
Îl s rut  i îi zice s -i alunge întristarea: 
- Dragul meu, de-ai ti cât suf r, via a vine i dispare, 
Tu mi-ai fost i so  i tat , steaua mea scânteietoare! 
 

tiu c  î i voi duce dorul, i-mi voi aminti de scen , 
De eroul ce-ntr-o sear  a fost clovnul din aren , 
Dar trecutul i iubirea, pot fi terse ele, oare? 
Pân -mi va veni sfâr itul, voi fi plin  de-ntristare!... 
 
Tu-mi spuneai: - O, mare doamn , fruntea ta s  nu se-ncline, 
Orice raz  din fereastr  e lumin  pentru tine! 
Cine-o s -mi mai spun  „mam ”?, c ci s-a tras perdeaua ce ii, 

i-ntunericul ironic rupe lac tele vie ii. 
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POEZIE 
Dorin COZAN - Ia i 

 

(pseudo) 
 
Trei zile am stat cu mâna la gur , privind-o cum pleac  
Dar nu m-am pus înaintea ei, n-am atins-o. 
I-am deschis u a, i-am c rat bagajele i i-am f cut semn cu mâna. 
Spre sear , în jurul meu am început s  se mi te, 
s  zboare obiecte 
i pere ii s - i desfac  umerii, gura. 

 
i m-am v zut pe mine, din prima zi, 

Sprijinit ca un leu de pieptul ei pulsând, peste care asfin ea soarele. 
Ierburi înalte urcau pe sc ri, sub pat i pe bra e 
ne strângeau fa a, ne tr geau în p mânt. 
Am închis ochii, i-am rostit numele i am alergat cu ea sub p mânt. 
 
A doua zi, i-am desf cut mâinile, deget cu deget, 
I-am desf cut picioarele, gura, umerii, coastele 

i m-am culcat peste ea, privind-o în ochi. 
Eram plin de p mânt, iar dac  vorbeam 
Din gur  se rostogoleau lâng  pat bulbi de iarb . 
 
În ultima zi, a coborât din pat, înf urat  în pânz , 
O v d aproape s  ias  i-i fac semn cu încredere. 
Ea strig  atunci c tre mine: 
„Te v d înaintea mea i- i fac semn s  opre ti!” 
Dar strig  atât de puternic încât gura ei r mâne închis . 
 
În jurul meu, totul se dep rta, se mi ca înapoi, ca ni te tentacule de rân . 
Nu am ridicat din umeri, n-am zâmbit i n-am râs 
Am inut doar ochii deschi i, cât am putut. 
Podeaua lucea, proasp t sp lat .

(lento)
 
Sub malul Timi ului, am ezut i am plâns 
când am l sat Caransebe ul; 
am stat pe genunchi i am plâns ca Samson în temni a filistinilor. 
Apoi, am privit apa ca o le ie pe spinarea unei fecioare 

i am vrut s  fiu ap . 
  
Atunci am auzit un scâncet, aproape un scâr âit. 
M-am oprit s  ascult i-n coaja copacilor am cioc nit cu grij . 
Am f cut semn i vântul s-a oprit. 
Doar Timi ul s-a scurs mai departe, clipocind, înaintea picioarelor mele. 
Ca un arc de o el, ca o s geat  înaintea intei mi-am strunit mâinile 
Dar mâinile mele nu l-au dibuit în iarb , nu l-au c lcat pe gur  picioarele mele, 
ca spinarea unei fecioare, încol cit  în ierburi. 
M-am ghemuit acolo i am privit stelele. 

A venit un câine, a dat s  m  ling  pe ceaf . 
L-am izbit, a fugit scheunând. 
L-am urm rit cu privirea cum s-a întins pe ine, cu botul pe labe. 
M-am întins i eu privindu-l în ochi. 
Atunci am auzit din nou scâr âitul. 

i din nou am f cut semn. 
Dar nu m-am ridicat. Venea trenul, cu botul încol cit în pene i ghimpi. 
Câinele nu s-a ridicat nici el.  A privit mai departe. 
„-Nim nui nu îi pas ”, am l trat c tre câine. 
El a rânjit i a zis c tre mine: 
- i ce mult te-a privit!... De ce n-ai l sat-o s  te ating ? De ce? 
Am s rit la gâtul lui ca un orbete la gâtul vulpii. 
El a rânjit iar i a zis, intrând în lumin : 
- Întrebai doar s  fac conversa ie. 

 

(Orbetele i cercul)
 
 mi se va da un semn, mi se va striga numele 
ast zi voi merge în locul acela, unde sunt a teptat 
de diminea  m-am trezit f r  stare 
i am aprins focul, cu be i oare i iasc  

am l sat cârma i vela în voia pesc ru ilor 
mi-am vârât capul în ap , mi-am aranjat p rul cu grij  
suflând sub cartilagii, ca un copil între codi ele unei p p dii. 
îmi frec mâinile i r mân cu gura deschis  
aud muzic , aproape, tot mai aproape, 

iar gleznele mi se desfac precum gleznele unui satir 
dansând pe câmpii, cu ierburi i flori pân  la brâu. 
iat  semnul: pot p i peste ape, iar focul arde pe umeri 
în curând pe gur  va flutura 
i va pocni sub stern, cu scântei 

pot atinge locul acela, unde ea m  a teapt  
mâna mea aproape c  intr  pân  la cot 
iar numele meu e un pocnet sub clavicula ei 
o iau în bra e i merg în cerc, ca prin vis, tot mai larg.
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POEZIE 
Nicolae DABIJA - Chi in u (Republica Moldova)

Icoan

N-am s  uit, pe-un es podit cu pai, 
câte zile-or fi s -mi mai r mân : 
o c ru  tras  de doi cai 
i în ea - o femeie b trân . 

Carul scâr âia din osii, sfânt, 
i-nlemnii, v zând, lâng -o r scruce. 

c  b trâna duce - sau aduce? 
o c ru  plin  de p mânt. 
Ea st tea deasupra, -ngenuncheat , 
parc  se ruga, cu ochii du i; 
prinse-atunci, blând, lanul s  se zbat  
i lumina prins  în ru i. 

Ea st tea ca-n stran , cuvioas  
i privea tot timpul înainte: 

poate- i aducea str mo ii-acas , 
poate- i avea carul cu morminte? 

i am vrut s -i strig o întrebare: 
Spune, unde duci acel p mânt? 
E rân  scoas  de vânzare? 
sau râna propriului mormânt?! 
Pentru pomi îl duci sau pentru oale? 
Ori, poate, -i p mânt r scump rat 
de pe la str bunii dumitale 
care îl vândur  altui sat? 

i o urm rii, f r  de grai, 
pân  se topi cu tot cu cai 
în râna esului acel. 
... Cea icoan  o mai v d i-acum 
f r -asem nare-n univers: 
o femeie i doi cai pe drum 
i-o c ru -mb trânind din mers. 

Balad

Cât tr im pe-acest p mânt 
Mai avem un lucru sfânt: 
O câmpie, un sat natal, 
O clopotni  pe deal. 
Cât avem o ar  sfânt  

i un nai, care mai cânt , 
Cât p rin ii vii ne sunt -  
Mai exista ceva sfânt. 
Cât p durile ne dor 

i avem un viitor, 
Cât trecutu-l inem minte -  
Mai exist  lucruri sfinte. 
Cât Luceaf rul r sare 

i în cer e s rb toare, 
i e pace pe p mânt -  

Mai exist  ceva sfânt. 
Cât avem un sat, departe, 

i un grai ce n-are moarte, 
Cât ai cui zice "p rinte!" - 
Mai exist  lucruri sfinte. 
Cât durea-ne-vor izvoare 
Ori un cântec ce dispare, 
Cât mai avem ceva sfânt - 
Vom tr i pe-acest p mânt. 

Zidul

Desenez o fereastr  în zid, 
în zidul surd, ca o moarte, 
i m  prefac c-o deschid 
i privesc pân-departe. 

 
Doamne, ce sfinte peisaje 
dat mi-i s  v d uneori: 
ce arbori cresc pe blindaje, 
sau pe tran ee ce flori! 
 
Soarele ade în ierbi încâlcit, 
p mântu-i de spice mai greu; 
i aproape c  sunt fericit 

în fa a peretelui meu. 
 
... Desenez o fereastr -n zid, i 
se casc -o sp rtur : în ea 
m-a  teme s  cad de n-a  fi 
legat ca un lan  de podea. 

Vârsta de trecere

Am, Doamne, treizeci i trei de ani 
i-s numai bun de r stignit, 
i-s numai bun de pus pe crucea 

poemului des vâr it, 
 
poemului care-ar putea  
cu-o clip  iarna s-o amâne.  
Sunt pedepsit azi pentru-o gaf  
pe care o voi face-o mâine. 
 
Revolta sângelui din mine  
se domole te în p rin i. 
Dar unde-i Iuda s  m  vând   
pentru cei treizeci de argin i?! 
 
Se-ntinde-amurgul peste ziduri 
precum un mu chi trandafiriu;  
când moartea-mi face blând cu ochiul, 
eu mai înv  s  fiu, s  fiu... 

Continuitate

Iat  c-ai ajuns s  râzi 
cu gura mea, s  te ui i cu ochii mei
la câte i se întâmpl , 
s  m sori cu respira ia mea 
Universul, 
s  iube ti cu cuvintele mele, 
s  mori cu moartea mea, 
iubito. 
 

Toamn devreme

Lumina zilei c tre apus 
ca o frunz  tremur -n vânt. 
Am prea multe de spus 
i - nici un cuvânt. 
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POEZIE 
Theodor DAMIAN - New York (S.U.A) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înc o diminea
 
Münchenul cânt  
pe o singur  strun  
Isar 
Moliendo café 
sun  ca o declara ie 
de dragoste 
general  
Ivan Hachek 
înc  vr je te trec torii 
cu muzica lui 
mereu r v it  
i abisal  

 
Mergi pe str zi 
ca ie it din oul dintâi 
Mihail Crama înainte 
tu dup  el 
ca-ntr-un ritual ini iatic 
înve i ecua iile 
i apocalipsa 

proorocului Daniel 
 
Pe struna Isar 
po i cânta o via  de melodii 
i melodii de-o via  

a a cum ai apte dimine i 
într-o s pt mân  
i dup  aceea  

înc  o diminea  

Mor i nu mor
 
Nu tiu dac  Adam 
a apucat s  numeasc  
toate lucrurile 
s  are întreg universul 
s  are i s  aib  
ce nu ari nu ai 
do ut des 
dac  vrei apele pustiei 
s - i fiarb  
ca semn 
c  între mul i chema i 
e ti cel ales 
 
Nu tiu dac  cerurile str lucesc 
în cuvântul meu 
dar eu str lucesc 
în al lor 
a a mi s-a dat 
de aceea mor 
i nu mor 

 
În inima t cerii Cuvântul 
în inima Cuvântului t cerea 
ca furtuna ce adap  setea pustiei 
ca strig tul ce sparge ve nic 
eonii 
a a vine peste noi 
Învierea 

Laz re, vino afar
 
A a sun  cuvântul acesta 
a a se cuvine s  fim 
când facem din clip  eon 
i din aliluia amin 

 
Cuvântul pe care tu îl ascul i 
i cite ti 

rostit la începutul istoriei 
ce r u c  istoria începe 
cu marea c dere 
cuvântul prin care e ti 
singura cale ce trece 
peste orice pr pastie 
chiar i pr pastia mor ii 
i duce spre Înviere 

cuvântul pe care nu suntem preg ti i 
s -l rostim 
decât atunci când strig m 
odat  cu Blaga 
Elohim, Elohim. 
 
Alerg m dup  lun  
cu tot soarele din noi 
cu toate furtunile dezl n uite 
i cele înc  mocnind 

la ce bun  alergarea 
dac  suntem cu to ii suferind 
dac  unii dintre noi pe drum 
vor trebui s  moar  
singura speran  e s  te împrietene ti 
cu prietenul lui Laz r 
i s  a tep i s  auzi 

pe numele t u 
cuvântul 
Laz re, vino afar ! 

„Cuvântul este verb i verbul este Dumnezeu.”

Victor Hugo 
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POEZIE 
Loredana D NIL  - Bac u 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dup decenii

Fericire amanetat  
într-un jur mânt strivit de îngeri 
îmi scrii poeme 
peste dimine i încerc nate de a tept ri 
palmele tale calde i-o iubire promis  
într-o gar  pustie  
sosesc trenuri, dup  decenii. 
 
Dimine i vestejite în rug

Doar tu mai s de ti duminici 
în p mântu-mi arid al inimii 
i-mi cân i psalmii iubirii dintâi. 

Tâmâiezi dimine i vestejite în rug  
din t ceri ascunse 
în c u ul palmelor 
voi sculpta umbra ta 
s -mi rezem tâmpla 
în viforul unei uit ri… 
 

Fars
 
Cuvintele tale graveaz  aerul 
se na te octombrie  
se împletesc zilele  
vineri cu duminic , mar i cu joi,  
luni cu miercuri,  
r mâne pe dinafar   
ziua na terii mele. 
 

Spovedanie
 
Acele rugi în lacrimi 
lustruite de vecernii  
i clopote. 

Duminici abandonate

Nop ile poart  pe buze mirosul uit rii. 
Dup  ziduri de întuneric 
zac duminici abandonate. 
 
*   *  * 
Ridic m cazemate pentru gânduri târzii   
cotloanele sufletului meu pâng rit  
asediat de un decembrie 
cu ninsori putrede. 
Ce prim var  mai e i aceasta  
cu muguri z misli i  
din prim veri înjunghiate ?! 

Respir tot întuneric
  
P mântul a ruginit sub ploi  
Cerul gurii s-a umplut de singur tate...  
Cuvintele scâr âie risipind întuneric, 
pove ti f r  semne de punctua ie. 
În palmele c u  îmi aduni risipirea. 
Cu ultima umbr  îmbrac  
lutul scorojit de a teptare. 
 

O lacrim ...
 
Azi, n-am auzit niciun clopot. 
Vocale schiloade au mai n scut un cuvânt...  
cu jum tate de m sur  îmi ceri  
o clip  în doi. 
Târziu, lumina mi se înfige în grumaz 
f cându- i cuib...  
Doar o lacrim  -  hotar între noi. 

Maturitate
 
Plânsul clopotului  
din ultimii ani ai tinere ii,  
desaga cuvintelor nerostite  
i încerc ri e uate de fericire,  

bilet la clasa I-a i un închipuit confort.  
Am ajuns într-o gar  
ultimii c l tori nic ieri... 

Lacrim de clopot
 
Mi s-a-ntâmplat  
într-o duminic   
lacrima unui clopot  
s -mi taie singur tatea  
în dou  i jum tate. 

Rug
 
Noapte de gânduri,  
heruvimi obosi i,  
incineram lacrimi  
la lumânare. 

Adeverinta
 
Duminici, 
singur tatea voastr   
o tiu pe de rost, 
prin col ii timpului 
se scurg rugi 
de clopote. 

Vindecare
 
Prin cotloanele sor ii  
cump r vise la mâna a doua.  
Hohote de îngeri  
i-o ploaie toren ial  

îmi ud  a tept rile pân  la m duv .  
M  vindec de iubire. 
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POEZIE 
Lucian DUMBRAV  - Portugalia 

 
ÎNTÂLNIRE LA
FIRUL IERBII
 
Prive te-m  în ochi  
nerisipindu-mi acele st ri în care am intrat  
odat  cu-ntâlnirea dintre visuri,  
la r d cina blândului copac,  
 
odat  cu-amor ela unei zile  
ce priveghea i oapte i s rut,  
când ne treceam t cerile prin file 
ca-n ziua-n care via a-i la-nceput.  
 
Prive te-m  în ochi, f r  oftat,  
g se te-m  ca rob f r  robie.  
La r d cina blândului copac  
s  sim i cum cre te iarba sub c lcâie,  
 
s  sim i p mântul reav n sub picioare, 
f r -ntreb ri i f r  de r spuns 
i-apoi pleca-vom, iar i, 

fiecare, în locu-n care singuri am ajuns. 
 
Dar pân-atunci, prive te-m -n t cere,  
ascult -mi gândurile ca pe-o veche jalb  
i-am s  devin, încet-încet, p rere, 

la r d cina firului de iarb .  
 
 (Nop i de cear , Editura Nico) 
 
BRA UL SERII
 
Cuminte, clar  înserare cer ad post.  
Sub tâmpla mea se-ntâmpl   
Câte-o neuitare grea.  
Cer ad post… sau îl cer esc.  
 
Din umbre am s -mi fac preludiul,  
cu asumarea c  gre esc,  
spre noaptea lini tilor sumbre,  
spre noaptea care m-a chemat, 
  
spre noaptea seac , f r  umbre. 
Cuminte, clar  înserare  
în seara asta-s vinovat.  
 
 (Spini de z pad , Editura Nico) 
 

FLUTURI
 
Undeva, altundeva, s-a f cut lumin   
i unde nu s-a f cut  

s-au aprins candele pentru drum, 
pentru m r luiala din urm   
surprins  de gândul postum.  
 
Letargice fiin e, fluturi de noapte 
în c utarea luminii perfecte i-a biblicului apte.  

ir de aripi f r  polen, c l toria din urm ,  
tragica lumin , tragicul apte...  
Unde e drumul pe care mergând  
înainte ne-aduce i-napoi ? 
 Drumul perfect prin care  
putem schimba regretul cu o satisfac ie,  
con tiin a - cu un vis bun ? 
Unde e lumina de dincolo de lamp , 
profunzimea ochilor goi... ?  
Am vrea, am vrea, pe aripi,  
polenul înapoi.  

(Spini de z pad , Editura Nico) 

FUNII DE NISIP
 
Via a trece ca o umbr ,  
Peste to i i-n fiecare  
Dintre cei ce-au tiut s  rup   
Pagini noi, din calendare. 
  
Via  f r  de preten ii,  
Funie i la  i nad ,  
Ne mai num r m absen ii  
Când l s m din pumni s  cad  
  
Fire de nisip cernite  
Prin clepsidra unui timp  
Prins în zaruri ruginite  
Ca-ntr-un ultim anotimp. 
 
Via a trece prin clepsidre,  
Prin clepsidre trece timpul 
Ce în brazde ne divide  
Când ni-e funie anotimpul. 

(Nop i de cear , Editura Nico) 

ODAT
 
Peste tâmple timpul trece,  
Peste suflet – timpi p gâni  

i-ntr-o-nl n uire trist ,  
Ne vom reg si b trâni.  
 
Moara vremii cerne oameni… 
Eu departe, tu departe,  
Între noi aceast  via   
Care, înc , ne desparte.  
 
Am ales, crezând în inimi,  
S  tr im doar pur livresc,  
Cercetând pagini de carte  

i destinul omenesc.  
 
Pas la pas, din dep rtare,  
Lu m caden a ideal ,  
Amintind de competen a  
Nop ilor cu trup de cear . 
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POEZIE 
George ECHIM - Bra ov 

Dincolo de fire
 
Am p it, iar , dincolo de fire  

i de acela... al timpului... hotar,  
F r  a fi sigur dac  am habar,  
De-am „v zut” riscuri, în a mea gândire. 
 
C l toresc adesea-n imaginar,  
Grijesc ca firea-mi s  nu se desfire,  
S -mi revin si s -mi reintru-n... sim ire  
C  via a pe P mânt este un dar. 
 
Universul paralel, necunoscut,  
Cu magice i stranii închipuiri,  
M-a ademenit mereu, de la-nceput;  
Spre cunoa tere m-au îmboldit porniri. 
 
Orice bariere de am dep i, 
S  r mânem OAMENI în firea de-a fi! 

Fior
 
Motto: „Shttfiri i firi: pl cerea i-o g se te  
În via  fiecare-n felul lui.  
Pe mine, îns  ce m  ferice te  
E mai presus de binele oricui.” 
 
M  înfioar  un gând pierdut în timp...  
Nu l-a  l sa s  plece niciodat ;  
De bucurii si de triste i sc ldat   
Am fa a, iar inima prins  de ghimp... 
 
Atunci când mintea-mi este r sfirat  

i când încerc s  privesc înspre...  
Olimp întrebându-m  de voi g si... r stimp 
S -l urc pân  în vârf, vreodat ... 
 
P truns a a, adânc, în reverie,  
Alunec pe a visului arip ;  
Am spus mereu, la to i, ca s  se tie,  
C  nicidecum nu f ptuiesc în prip ... 
 
îmi tot cânt resc faptele, în adânc... 

i-ncerc mereu s  le exprim prin Cuvânt. 

SONETUL CERULUI

Albastrul cerului - un bleu - m  poart   
Spre-naltul azuriu, plin de lumin ;  
Admir frumuse ile din gr din ,  
În bucuria datului de soart . 
 
Ascult apoi un strig t... în surdin ,  
Plecat aiurea, dintr-o gur ... spart ,  
Dar care nu poate s  m  despart   
De toate cele ce aveau s  vin ... 
 
Pe bolt -apar puzderie de stele,  
Având lic ritul lor intermitent;  
Nu tiu care-i a mea din toate cele... 
De aceea, la Cer... sunt tot mai atent. 
 

i iar perplexitatea m  cuprinde; 
 Nu tiu cât Universul se întinde! 

REGRETE ?

Nu regret nimic din ceea ce-am f cut; 
Regret îns  atâtea... nef cute 

i care doar de mine sunt tiute,  
Pe care s  le fac, în plan le-am avut. 
 
Nu mai conteaz  ce n-a fost s  fie,  
Ce a  mai fi vrut i nu toate-au ie it, 
Bine c  a fost cu folos ce-am trudit,  
Via a mea a fost o bucurie. 
 
Am spus cândva c  nu regret nimic, 
Cu destul curaj i parc  manifest; 
Nu am c utat niciodat  pretext 
S  schimb din ceea ce am spus, vreun pic. 
 
Este totu i necesar de a se ti: 
Sunt regrete... pentru alte bucurii... 

„S  punem apte coroane nu pe capul 
poetului, ci pe verbul versului.” 

Nichita St nescu
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POEZIE 
Eugen ENCIU - Maroc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cel mai iubit parfum
Ca în fiecare miez de noapte, 
Fericit, împlinit... în angelice oapte, 
Odorul meu cum doarme îl priveam, 

i m  gândeam... 
i m  întrebam, 

Care ar fi cel mai iubit 
Parfum din lume? 
 
S  fie cel 
Al florilor exotice, 
Cu grele nume? 
 
S  fie cel 
Al fânului proasp t cosit, 
Dup  roua de la r s rit? 
 
S  fie cel 
Al pâinii ce-a dospit, 
Ce-n est de lemn 
Ni s-a oferit? 
 
Uf, ce m-o fi apucat? 
De unde ast  întrebare a ap rut? 
În ea m-am împiedicat  

i m-am pierdut! 
 
Exist  parfumuri zeci i sute, 
Ce-n diversitatea planetar , 
O furnicu , ba chiar o panter , 
Ele ar putea s  incite! 
 
Din aceast  broderie de gânduri 
Ce prin mintea mea plute te, 
Brusc, m  treze te 
Un oftat, un scâncet, 
Un glas de îngera  
Ce din h inu e diafane, infime, 
În pat, lâng  mine 
U or, u or se treze te!  
 
Totu i mai e ceva, 

Înc  ceva, altceva! 
Ceva ce m-a cucerit, 
Ceva ce m-a topit 

i îl recunosc dintotdeauna! 
 
Odorul îl strâng u or la piept, 
Mânu a-i ginga  
Spre ale mele buze o îndrept! 
Dau s  s rut mica p pu , 
Ooo, Da! Acum tiu... 
 

i m  las cuprins de mrejele  
Celui mai adorat parfum,  
Din lumea de sus, 
 
Din lumea de jos... acum! 
Este mirosul trupului micu ei stea, 
Darul lui Dumnezeu, un pui or 
Adus pe-o raz  de Soare, 
Adus de-un pe ti or 
Din Universul mare! 
 
Da! Cu adev rat, 
Cel mai iubit parfum 
Este al trupu orului odorului meu, 
Al picioru elor sale, 
Al gâtului i mâinilor sale, 
Al pielii corpurilor sale, 
Ce-au fost sc ldate voit, 
În ale plantelor exotice lacrimi! 
 
Trupu or ce-a fost învelit  
În fânul cosit al unimii, 

i-a fost hr nit cu pâinea dospit  
În dragostea nem rginit  
A divinului i luminii!
 
Da! Cu adev rat... 
În trecut, în viitor i acum, 
Acesta-i pe lume 
Cel mai iubit parfum! 

M rite tefane,
venit am s mi te nchin!
 
V zutu- i-am Vasluiul, Doamne! 
V zutu- i-am p durile i glia, mum , 
V zut-am i sim it iubirea moldovenilor 
Pentru tine, sl vite, 

i-am în eles c , a lor dragoste e-ndrept it   
i nu-i o glum ! 

Este o mare iubire i-un enorm respect, 
Ce s-a împ mântenit i-a trecut 
Din mum  în mum , 
Dintr-un aspect al t u, în alt aspect. 
 
Chiar dac -s vlah sau ardelean, M rite tefane! 
Genunchiul în rân  îl proptesc, 
Dreapta- i s rut i … 
Doamne, î i spun, c  moldovean m  simt i eu, 
Pot s - i jur acum, c  te iubesc, iubite-voi mereu! 
 
Vasluiul îl simt ca pe-un ora  ceresc 

i-o tenii t i, îi v d în tot i-n toate,  
C-o mare iubire i respect 
Pentru o pace infinit ,  
Pentru frumos i plaiul str mo esc. 
M rite tefane, drept i sfânt! 
 
Vasluiule, iubite drag … 

i voi, copii ai M riei sale… 
V  iubesc! V  iubesc! V  iubesc! 
V  port în inim  i-n gând, 
 
De dragul vostru, m-am pomenit plângând! 
S  ne tr ie ti, M ria-Ta! 

i tu, Vaslui… Ora  al îngerilor, sfânt! 
Am s  v  port mereu în inim  i-n gând!

„Poezia nu-i decât instrumentul unui 
funebru narcisism.” 

Emil Cioran
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POEZIE 
Corina GHERMAN - Ia i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMURG
Se mai întorc norii 
Desprin i din trupul m rii 
Valuri cu plete b trâne 
Acelea i cor bii cu al i pira i 
În noaptea tulbure a furtunii 
Balenele se roag  
Bobul de lumin  nu se arat  
Universul e o viroag ... amurg 
Cu stele galbene de toamn  
În care te ascund... m  ascund... 
S  te aud... s  m  aud.... 
 
REFUZ
Deschid ochii s  intre luna 
S  ne împr tie gândurile 
În vidul selenar 
S -i s rut fruntea 
Mâinile lui... mâinile mele... 
Trupul lui... trupul meu... 
Refuza fericirea visului. 
 
PU IN
Urc pe un gând 
Tai trepte în ochi 
De dragul humei 
Vreau s  merg  
Pe firul de lumin  
Desp r ind universul în trei. 
 
DEP RTARE
Privirea ta golit  de iertare 
A r t cit prin drumul lung i cred 
C  între noi e-atâta dep rtare 
Ca dou  paralele ce punctul nu i-l v d 
În calea mea doar vântul cheam  
O umbr  dintr-un vis de cear  

i inima deschis  ca o ran  
Caut  în iarn  o zi de prim var . 

POTECA

Ferestrele 
Sunt ochii prin care tu curgi 
Spre acel dincolo... nedefinit... 
Ard în el... i diminea a arde 
Trandafirii negri nu pier 
Ei sunt unica potec  ce duce spre cer. 
 

VINO...

Te a tept 
Simt cum alergi spre mine 
Prin mine 
A teptarea se va sup ra într-o zi 
S  vii... s -mi desenezi un vis pierdut 
Te a teapt  inima uscat  
Te a teapt  camera verde 
Te a teapt  u a deschis  
Te a teapt  buzele mele fierbin i 
Vino... r mâi în bra ele mele... 

ME TERUL

Me ter era vântul 
El a creat vârful Toaca 
El a modelat Masivul Ceahl u 
Apoi le-a f cut o c ciul  
În care a sem nat floarea de col  
A me terit i o vale 
A desenat p str vii 
La care noi ne uit m 
Cu admira ie. 
 

OCHI VERDE

Cuvinte orânduite 
În forma scheletului 
Cat  în grota 
Cu r dacini negre 
Refuzate luminii 
Când nici un arbore 
N-o privea cu ochiul verde. 

GÂND PENTRU NOI
 
Tu în mine vei locui 
Eu în tine voi locui 
Casa noastr  va fi un nor 
Într-un r s rit de soare 
Verde... mai verde ca ve nicia 
C zu i în mun i de a tept ri 
Vom colinda prin haosul argintiu 
C  în lumea nou  care se ive te 
Moartea nu vine niciodat . 
 

PRIVIRI
 
Privirile mele 
Se unesc pe-un astru tulbure 
Dar nici o reîntoarcere 
Pe nicovala urechii deschise 
Poposesc în halta timpului 
Împinge trecutul unui fulg de z pad  
În vara pierdut ... în oaza pustiului... 
Reflectat  pe mun ii aerului. 

SCRIU
 
Scriu la masa adev rului 
Scrisul e cel mai mare împ rat 
Scriu la masa ce m  accept  

i versurile de bucurie cresc 
Scriu la mas  cuvântul toleran  

i scrisul î i cheam  r bdarea din speran  
Scriu la mas  cuvinte alese din în elepciune 

i scrisul cre te din minunea lumii. 

„Un poem este energia 
transferat  de unde a 

primit-o poetul,  
prin intermediul  
poemului însu i,  
pân  la cititor.” 

Charles Olson
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POEZIE 
Ica GRASU - Bra ov 

 
Timpul nu mi d pace
 
Vremea trece i sugrum , 
Timpul anii mi-i m soar  

i m -ntreb, a a, în glum : 
Oare-am devenit... povar ?! 
 
Azi, când timpul m  înfrunt  

i dorin a-i tot fierbinte, 
A a, cu aripa-mi frânt  
Nu m -opresc, zbor înainte!  
 
De ce pasul i-l gr be te? 
Doamne, d -mi acest noroc 
S  pot ine timpu-n loc 
Pentru omul ce iube te!  
 
Merg încet, cu p r albit, 
Nu po i timpul da-napoi... 
Vom rena te amândoi, 
În alt timp! Cel... nesfâr it! 

 
   

Ve nicie
 
Voi pleca în curând 
unde via a i moartea 
apropiat  au zarea  
i unde po i sim i 

întinsa lini te definitiv . 
 
Imens  fi-va talpa t cerii  
i oarb -i ajuns  lumina 

sufletul va putea d inui 
în lini tea unui somn ve nic 
neatins de nicio durere. 
 
Azi, mâine, curând 
cu scrâ net se va trage z vorul 
ecoul neuitatului clopot 
de jale plâng -mi plecarea 
spre ve nicii ani de apoi. 
 

 

i aduci aminte...
 
Î i aminte ti cum sângerau petunii, 
Când trup de vânt culca m tasea ierbii 

i noi st team, cumin i cum numai cerbii 
Mai stau cumin i la umbra lunii? 
 
Deschide- i ochii i prive te-n zare, 
În lume toate-s pure i impure, 
Nu pribegi pe rmul trist de mare, 
Înva  s  tr ie ti ca cerbii în p dure. 
 
Nu- i m sura din vreme timpul, anii, 
Din temere cl de te- i cazemate, 
Cu d ruire afund -te în iubire, 

i nu te pierde în captivitate!

Cuvântul unui b trân
 
Un b trân cu-al s u cuvânt 
Se gânde te la ce-i sfânt 

i în primul rând la ar , 
Mama ar  milenar !  
 

i când vine somnul blând 
Ca s -l duc  spre vecie, 
Ultimul cuvânt zicând 
Este „Sfânta Românie!” 
 
Chiar în cle te de v-ar strânge, 
Cât v  curge-n vene sânge 

ar , mare, mun i i lanuri 
Nu ceda i la alte neamuri!

Curg stropi de iubire
 
Din-a  inimii petale 
Curg  stropii de iubire, 
Ca s  spele lin i-agale 
O triste e peste fire! 
 
Iar în mâinile întinse 

in în palm  bog ie; 
Toat  hrana mea de vise, 
Triste i i melancolie. 
 

i când geana-mi este plâns , 
Când  iubirea trist suspin , 
De-o dorin  sunt împins , 
Spre o lume vie, plin ... 
 

i când stropii de iubire 
Ascunzându-se f arnic, 
Nu mai curg spre p timire, 
Vise-nchid în somnul darnic...

Efectul ambroziei - Gabriela Cucinschi 
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POEZIE 
Adrian GRAUENFELS - Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Breton free union
 
So ia mea cu p rul unui foc de lemne 
Cu gândurile fulger de lumin  
Cu talia unei clepsidre 
Cu talia de vidr  în din ii unui tigru 
So ia mea cu gur  roz  i un buchet de stele de ultim r cnet 
Cu din ii ca de oareci albi ce las  urme în p mântul alb 
Cu limba de chihlimbar frecat  i aspr  
So ia mea cu limba unei gazde înjunghiate 
Cu limba de p pu  care deschide i închide ochii 
Cu o limb  de piatr  inexistent  
So ia mea cu genele ei în desenul unui copil 
Cu sprâncenele la marginea cuibului de rândunic  
So ia mea cu sprâncenele de ardezie pe un acoperi  de ser  

i aburi pe geamurile serei 
So ia mea cu umerii de ampanie 
Ca o fântân  cu capete de delfini pe sub ghea  
So ia mea cu încheieturi din chibrite 
So ia mea cu degetele norocoase inând asul de inim  
Cu degetele de fân cosit 
So ia mea cu un jder la subra  

i plin  de nop i de var  
i de un amestec de grâu i moar  

So ia mea cu picioare de rachete de semnalizare 
Cu mi c ri de ceasornic i disperare 
So ia mea cu vi ei de lapte 
So ia mea cu picioare ini iale 
Cu picioare din inele de chei i vr bii din Java setoase 
So ia mea cu gât de orz decorticat 
So ia mea cu un gât de vale aurit  

De o întâlnire în pat chiar în cascad  
Cu sânii de noapte 
So ia mea cu sâni mu uroi de cârti e subacvatice 
So ia mea cu piept de creuzet 
Cu sânii ca spectrul trandafirului ploind de rou  
So ia mea cu burta deschis  ca un evantai al zilelor 
Cu burta ca o ghear  gigantic  
So ia mea cu partea din spate a unei p s ri în zbor vertical 
Cu un spate de argint viu 
Cu un spate de lumin  
Cu o ceaf  de piatr  laminat  i cret  umed  
So ia mea cu olduri de schif 
Cu olduri de candelabru din s ge i i pene 

i un m nunchi de pene albe de p un 
Al unui pendul insensibil 
So ia mea cu fese de gresie i azbest 
So ia mea cu fesele din spatele lebedei 
So ia mea cu fese de prim var  
Ca sexul unui iris 
So ia mea cu un sex de alge marine i bomboane vechi 
So ia mea cu un sex de oglind  
So ia mea cu ochii plini de lacrimi 
Cu ochii de panoplie violet  i busol  
So ia mea cu ochi de savan  
So ia mea cu ochii de ap , beat  la închisoare 
So ia mea cu ochii de lemn, întotdeauna sub topor 
So ia mea cu ochii de de ap , de aer, de p mânt i de foc... 
 

Traduceri

Antonin Artaud Gr dina neagr  

În centrul acestor petale negre se învârte cerul 
Umbrela acoper  p mântul care ne poart . 
Deschide tu calea de plugar printre stele 
Lumineaz -ne, escort -ne, fii c l uza 
Legiunilor de argint, noi ce pe drumul mor ii 
M r luim spre miezul nop ii 

Antonin Artaud Poetul negru
 
Poetul negru este sânul l pt resei  
Te bântuie !  
Poet am rât, via a clocote te  

i arde  
i cerul se transform  în ploaie  

creionul t u schi eaz  direct în inima vie ii  
 
P durea, p durea este vie în ochii t i  
pe ro i f r  de num r  
cu p rul r v it de furtun   
poetul c l re te cai i câini  
Ochii fumeg , limbile se amestec   
Cerurile se n pustesc în sim urile noastre  
ca laptele mamei, albastru  
 
Femei, cu inimi dure de o el,  
atârn legat la gura voastr ... 

Umbilical Limbo 1926 
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POEZIE 
Vasile LARCO - Ia i 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NU I SIMT LIPSA…
 
În ori ice îmi v d iubita: 
În unduirea spicului de grâu, 
În roua dimine ii i-n 
Oglinda de pe fa a unui râu. 
 
Îi simt suflarea-n orice clip  

i pa ii fini ce-s lumina i de-o stea, 
Aud zvâcnirea inimii curate 
Ce bate în acela i timp cu-a mea. 
 
O v d când rug ciunea- i face 
Cu palmele împreunate strâns 

i când i-apar pe fa a-i alb  
Reci lacrimi din ap s torul plâns. 
 
Eu tiu c -nvinge-ntotdeauna 
Prin str lucirea min ii orice greu, 
P strând o tainic  iubire 
Ce-o tim doar noi i Bunul Dumnezeu. 
 
S  fim, a a ne este soarta: 
Uni i prin sentimente i prin gând 
Iar pe culoarul vie ii p mântene 
Înstr ina i noi nu vom fi nicicând! 

Enigma p durii
 
 
De ce ai r t cit, p dure,  
Ecoul vorbelor de dor, 
De ce-ai trimis pe c i obscure 
Curate visuri de amor?    
 
De ce-ai întins covoare pline 
Cu ale florilor splendori, 
Când am o floare lâng  mine, 
Cea mai frumoas  dintre flori ? 
 

Când noaptea fost-a la r scruce, 
Aten ia s  mi-o distragi, 
De ce-ai pus Luna s  str luce 
Mai mult ca ochii mie dragi ? 
        
Când se-auzea cât ine zarea 
Cum îmi cânta iubita mea 
De ce-ai trimis privighetoarea 
S  cânte mai frumos ca ea ? 
 

Îmbr i a i pe o c rare 
În tain  când ne-am s rutat, 
De ce-ai pus o cioc nitoare 
S  duc  vestea peste sat ? 
………………………… 
P durea, cum secrete n-are, 
În Raiul ei de nedescris,  
S  m  trezeasc  din visare 
Un bob de rou -a mai trimis. 
 

SOART DE RAN
(pantum)

 
Azi tinerii-s pleca i de-acas  
Din satul drag, în dep rt ri 

i se întorc, dar nu la coas , 
Vin, doar, la nun i i-nmormânt ri. 
 
Din satul drag, în dep rt ri 
Lor de p rin i nici c  le pas  
Vin, doar, la nun i i-nmormânt ri, 
Iar alteori vin i la mas . 
 
Lor de p rin i nici c  le pas , 
Îi mai trimit la m n stire,                   
Iar alteori vin i la mas , 
Dorind în cont o mo tenire. 
 
Îi mai trimit la m n stire, 
B trânii no tri nu-s atei, 
Dorind în cont o mo tenire 
Se roag  zilnic pentru ei. 
 
B trânii no tri nu-s atei, 
Î i poart  a le lor destine, 
Se roag  zilnic pentru ei 
C  n-are cine s -i aline. 
 
Î i poart  a le lor destine, 
Singur tatea îi apas  
C  n-are cine s -i aline. 
Azi tinerii-s pleca i de-acas . 

VE NICA SPERAN
(pantum)

 
O nou  por ie de via  
De voi avea, n-a  face-o scrum, 
S  nu mai tiu de nori, de cea  
Pe-al existen ei tainic drum. 
 
De voi avea, n-a  face-o scrum, 
E una, doar, prioritatea 
Pe-al existen ei tainic drum: 
S  in în bra e s n tatea.                     
 
E una, doar, prioritatea 
Când se strâng anii în m nunchi, 
S  in în bra e s n tatea 

i o iubit  pe genunchi. 
 
Când se strâng anii în m nunchi 
Doresc un bob de fericire 

i o iubit  pe genunchi 
Sub ale stelelor sclipire. 
 
Doresc un bob de fericire, 
Sim ind al florilor parfum 
Sub ale stelelor sclipire... 
Atâta, Doamne, d -mi acum! 
 
Sim ind al florilor parfum 
Din Raiul cel plin de verdea , 
Atâta, Doamne, d -mi acum ... 
O nou  por ie de via ! 
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POEZIE 
Olgu a LUNCA U TRIFAN - Ia i 

 

 

Rondel c in ei  
 
În valea plângerilor noastre 

i spicul ierbii mu c  din p cat, 
Cuibar de suflete sihastre 
În burgul vie ii crude aruncat. 
  
La umbra frunzelor albastre, 
În pled de gânduri, patimi, îmbr cat, 
În valea plângerilor noastre 

i spicul ierbii mu c  din p cat. 
  
Z ri cenu ii prev d dezastre, 
P catul umbl -n lume-nnaripat. 
Cu lacrim  de cear , cap plecat, 
Vom reu i zbura spre astre 
  
Din valea plângerilor noastre... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rondel credin ei
 
S dit-am gând lâng  icoan  sfânt , 
Lacrim -vie în cuvântul de iertare, 
Îngenunchiat-am de p cat înfrânt , 
Când m-am întors la tine pentru îndurare... 
  
Ast -ntomnare-a vie ii m -nsp imânt , 
Plecat-au ani în zbor ca frunzele-n vâltoare, 
S dit-am gând lâng  icoan  sfânt , 
Lacrim -vie în cuvântul de iertare.  
  
Atingerea- i mi-e tain , mi-e uitare, 
Iubirea ta - izb vitor izvor - cuvânt , 
Prin mine, sufletul îmi vindec , mi-încânt  
Cu raza- i de lumin  iert toare, 
  
S dit -n gând lâng  icoan  sfânt . 

C utându m prin via
  
Mai caut printre amintiri i vise, 
ce au pierit, duse de dor peste p mânt, 
frunze ori flori ce-au fost de brum -atinse, 
zburând precum cuvintele purtate-n vânt. 
  
Din florile toamnei, azi, plou  mister, 
în noaptea vie ii, timpul ce trece-mi ascult, 
nuan e calde într-un tablou auster, 
roman a iubirii ce-am tr it-o demult. 
  
Plou , acum, în suflet blând i rece, 
trist, soarele tremur -n ecouri de gând, 
spune: Ce ast zi vine, mâine trece, 
la fel trec dorul i iubirea, rând pe rând... 
  
În dep rt ri v d zare de lumin , 
se-ntinde înspre mine, m  cuprinde blând, 
optind: Uit - i triste ea, te închin , 

fulg de p mânt, pe-altarul vie ii ren scând! 

Rondelul iubirii
  
Eu, floare, pe-ale tale bra e, 
Înv luie-m -n raze de lumin  
Cu-a ta privire rourat , lin , 
Vârtej al vie ii s  nu m  înha e. 
  
Plas  de vise s  m-aga e, 
S  m  îmbe i cu roua ta divin  
Eu, floare, pe-ale tale bra e 
Înv luie-m -n  raze de lumin .  
  

irag de stele prins pe a e 
În nop ile prelungi cu lun  plin , 
M-ai întrupat în floare f r’de vin  
Înger al marilor speran e... 
  
Eu, floare, pe-ale tale bra e.

Iertare Tardiv
 
Cad frunze plânse pe obrazul nop ii,   
rugina toamnei alunec  pe pleoape,     
o lacrim  vegheaz  stâlpul por ii,          
scurs  din ochiul ce nu o mai încape.    
  
În ruginie dâr  - strop de miere, 
gând desfrunzit de atâta a teptare, 
gol de t ceri în frigul ce nu piere, 
azi, frunz  în vânt l sat  în uitare. 
 
În bruma tâmplei, azi nu mai este ieri, 
trecut -i via a i nu se mai întoarce, 
vrei mic r gaz, clip , trupului s  ceri, 
s - i vezi copiii, ca inima- i s -mpace. 
  
A r s rit în candel  lumin , 
iar Pruncul mila- i revars  dintr-o ram , 
acas -n prag, copii pleca i sub vin , 
cer, cu durere, iertare de la mam .
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POEZIE 
Constantin M NU  - Ia i 

 
IUBIRE DE O S PT MÂN
 
Mi-ai fost iubit  pentru o s pt mân   
Dus  în spa iu, dar nu prea departe; 
Zori de zi de-abia se mai îngân  
Ca întunericul stigmatizat de moarte… 
 

i-am pictat chipul cu litere de cear  
S  nu apar  vid între fantome; 
Întârziatul vânt în ochii de fecioar  
Sens î i deprindea din vise i plerome… 
 
În umbra zilei obosi i samsarii 
De-atâta trud - i încrustau în piele; 
Sunete amorfe ademenind stejarii 
Trunchiuri aruncate dincolo de stele… 
 
În  alb vireaz  orice vietate 
Dar i în negru când pe ceruri plou ; 
Vechi palimpseste grele de p cate 
Scot adev ruri în trupuri mari de rou ? 
 
Orice cuvânt îndoliat apune 
Noaptea peste burg în triste lupanare; 
Traversând oceanul apriga minune 
Pierdut -i de amintiri i zile f r  soare. 
 
Mireas  tu, divin  a florilor de nuferi 
Ai ren scut din ape, din clipe iluzorii; 
Timp de-o s pt mân  te-am l sat s  suferi 

i nu a fost o toamn  s  pot opri cocorii? 
 

CEAS DE UIMIRE
 
Nu m-am n scut s  locuiesc în soare 
Ci pe p mântul r bd tor de viu; 
Tr iesc pe-o stânc  alb  de ninsoare 
Ceas de uimire-s pe-un imens pustiu? 
 
Picur -n hrisoave o lumin  deas  
Gânduri ascunse, arcuite-n vreme; 
Femeile suple pleac  de acas  
Ploaia alb struie plânge în poeme? 
 
Îmi prind destinul aprig într-un dan  
Proiectat de fardul inutil pe sfer ; 
Bat clopotele-n dunga lumii din Bizan  
Pe care-a  vrea s-o pun pe-o etajer … 

Merg pe-o cale ziditor de lung  
Botezat de vulpile cu botul aurit; 
Sus pe în l imi ferigile în rug  
Stau la sfat cu îngerii la Schit. 
 
Cum s  m  întorc la vremurile grele? 
De ajuns îmi e iscoad  amintirea; 
Un ierbar r sare în zori din surcele 
De-un om avar îndoliind privirea… 
 
Nu m-am n scut s  înlocuiesc p mântul 
Cu o alt  stea în cer str lucitoare; 
Da i-mi o cheie s  dezleg cuvântul 
Ziua în zbor de p s ri c l toare! 

TRECEREA VIE II
 
S  pot spune: via a a trecut 
Piedici mi s-au ridicat în cale; 
Zi i noapte spre necunoscut 
Tot am mers pe c ile astrale… 
 
Con tient c  a mea fiin  
Are-n sine fragedul contur; 
Pas rea cu mult  iscusin  
Poart -n aripi cerul de azur… 
 
Numai mie pas rea îmi spune 
Câte au fost-n lume. Se adun ; 
Diminea a-i singura minune 
C -s n scut într-un apus de lun … 
 
Mi se pare c-am z rit icoana 
Care-o poart  floarea de cais; 

i-mi acop r cu lumina rana 
P s ri moi pe mine iar au nins… 
 
Dar va fi s  dezleg misterul 
Când în inimi e deja pustiu; 
Astrele m-ar înveli cu gerul 
Cât mai sunt pe lume înc  viu… 
 
S  pot spune: via a a trecut 

i-i furtun  mare în stamine; 
Pentru al ii este-un început 

i finalu-i numai pentru mine… 

APA VIE DIN
POVESTE

 
Lumineaz  noaptea întreag  
Apa vie din poveste; 
Ce a fost i ce mai este 
Nimeni nu le mai dezleag … 
 
Cum e azi a a-i i mâine 
Cerul cade peste noi; 
Ploi de var , calde ploi 
Doar în suflet vor r mâne… 
 
S  ne înnopteze calea 
Timpului incandescent; 
Nalt e dealul, larg -i valea 
Numai ochiul e atent? 
 
Pe memorie se arat  
Primii zori, în noi zidiri; 
Clipe care-au fost odat  
Înfloresc în amintiri… 
 
Se înnoie te i se duce 
Pas rea de vânt în sus; 
Dorul z rilor s -l culce 
Dincolo de alt apus? 
 
Lumineaz  noaptea întreag  
Grav potirul dulce al florii; 
Oare ast zi m  mai leag  
Într-un zbor de vis cocorii? 
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POEZIE 
Elena MÎNDRU - Ia i 

 

Cu i f r Iubire
F r  Iubire p mântu-i desp r it de cer, 
E-o nav  în deriva-ntunecimii, 

i oamenii au sufletul de fier, 
O mare de necunoscute-n lumea în l imii 
 
F r  Iubire sântem putreziciune, 
Legume descompuse în arsura soarelui, 
Cu suflete-mbr cate-n goliciune, 
Cenu  fi-vor în b taia vântului. 
 
De ai Iubire sim i via a-n tine, 
Pulseaz  vena plin  de caldul sânge. 
Sim i c-alergi ca trenul fulger tor pe ine, 
Iar greutatea ce te-apas  o po i învinge. 
 
De e ti Iubire vei da i celorlal i, 
Nu ii doar pentru tine s  fii plin, 
În nev zutul lumii sa fim îmbr i a i 
 

i cerul se va lumina,va fi senin. 
 
Sfâr it de iarn ...

Întins  pe albul z pezii brodat  
Cu fire de argint, filigranat , 
Ca o rochie de mireas  virgin . 

optesc duios p mântului ce suspin . 
 
Pe-un col  de abur împr tiat pe câmp 
Cu o priveli te de-ocean nem rginit, 
Un firicel de iarb  adulmec  eternul timp, 
Bucuros c  scoate capu-n epenit.. 
 
Într-un zumzet al fulgilor de z pad  
Valsez prin gerul albului dureros, 
Un ur ure suspin , picurând pe arcad , 
 
Topindu-se într-un s rut de soare generos. 
 
 

Dor de Delt

Plutesc pe oglinda firului de izvor 
Mai limpede decât lumina ochilor, 

i-mi împodobesc ml di ele de flori, 
Uitându-m  în luciul apei incolor. 
 
M  mângâie boarea vântului de var , 
Te r core te, te-nfioar . 

i-un pat de frunze i flori de m rg ritar, 
M  duce gândul la delt  i la far. 
 
Mi-e dor de nuf rul ce l-am dezmierdat

i am valsat plutind u or, 
E-mbietor s -l rupi, dar îl ador, 
 
De i e trist, eu l-am abandonat. 

Ileana

Ilean  sunt, dar nu i Cosânzean  
tu, Frumosule la suflet, prin  nu e ti, 
s - i fiu la-mp r ie vreo curtezan , 
suntem pe lumea p mântean  i nu aceea din pove ti. 
 
Nici cal înaripat n-o s  c l rim 
spre t râmuri necunoscute nou , 
îmbr i a i pe frunze verzi s  ne iubim, 
pe-un tril de p s rele, de-i soare sau plou . 
 
În vise de tain  doar am putea zbura 
pe aripile vântului spre-a noastr  stea, 
s -i mângâiem lumina diamantin , 
 
uitându-ne la ea în nop ile cu lun  plin ... 

Scriu ...

Când vreau s  scriu, m  ascund în mine, 
i-mi înmoi gândurile în cerneala 

r sturnat  în adâncimile sufletului, 
o mare de foi r sfirate prin toate ungherele.
Când m  aplec s  le culeg, mi se amestec  
v zutul cu orbitul, sim ul cu moartea, 
iubirea cu nefericirea, zâmbetul cu urletul, 
îmbr i area cu sfâ ierea. 
Un adev rat tsunami clocote te-n fiin a-mi 
care tremur  a neputin , prea plin  
de inunda ii f r  ap  de izvor, de soare 
 
cu draperii întunecoase i scriu... 

Ploi i ploi...

Ploaie de prim var  întârziat  
Toarn -n ropote ca niciodat , 
Când p mântul cere gura de ap  
Secetos, r d cinile- i adap . 
 
Ploi i ploi ce nu-s la fel ca noi, 
Tu te bucuri ca un copil în noroi, 
Eu m -ntristez pentru florile de meri, 
Nu voi mai s ruta nicicând copacul de ieri...
 
Ridic ochii rug tori spre cer, 
Norii îmbufna i poate pier, 
S -mi trimit  iubirea înecat  
 
De-atâta ploaie, prea întârziat . 

„Un poet 
valoreaz  la fel 
cât cel mai bun 
poem al s u.” 

Fernando Pessoa 
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POEZIE 
Ana OPRAN - Ia i 

Oglinzi paralele
 

i soarele se stinge în c dere 
Sub orizonturi aprinse în ro u 
Un tulnic plânge în sc dere 
Un joc de pete în r sfrângeri. 
Încet, o roman  târzie 
Se risipea-n melancolie. 
…………………………………… 

i dac  tot aveai de gând s  vii 
A a târziu i nechemat  
Cu grele-amurguri fumurii, 
Iubire, harf -nfiorat , 
 
Puteai m car s  m  previi 
Ca timpul s -l întorc, nebun ,  
Cuibar de vise argintii 
S  es din fire lungi de lun . 
 
S  fur din soarele-n amiaz  
Un pumn din razele-i arzând 
S  te-mpletesc când vântul aiureaz  
Cu vraja lor, în oapte murmurând… 
………………………………………… 

i-n aerul de toamn -nv p iat 
Roman , tulnic, desuet se-ngân , 
Se sting ecouri de fundal îndep rtat 

i vântul frânge în zigzag sub lun  
Imagini, fulgere, petale-aprinse,-n v lm ag 
Sub ochii-nchi i cu înveli  de brum . 
Brusc, oglinda lor se sfarm -n mii de cioburi 
Reverberând în doruri ascu ite, 
Buc i de zâmbete i câte-o raz  
Topindu -se în neguri adormite… 

i în adâncuri parc  se jongleaz   
Cu jocuri de imagini suprapuse 
Amestecând  gânduri rebele 
Printre oglinzi paralele! 
Nimic nu mai po i chema înapoi, 
Toate-au pornit-o în aprig taifun 
Tot mai departe de tine, de mine, 
Tot mai departe de noi… 

i noi, în str ine imagini, ne scurgem 
Timpul ne cere drept vam , uitare 
Ne pune hotar, cu runice semne, ascuns… 
C ci toate-s, sub zare, prelinse-n apus…
    4 febr. 2016 

 

Rug de sear
 
La ceasul serii-n asfin it 
Când toate se umplu de Slava Ta 
Doamne f r de-nceput i f r  de sfâr it, 
Cad în genunchi-naintea Ta ! 
Nu-ntoarce fa a de la mine, 
Nu m  l sa singur -n pustiu, 
În toate-mi pare c  Te tiu 
Apoi, un gol se face; Te-am uitat ! 
Te caut Doamne, Te g sesc, Te pierd 
Uscat se face totul i în vârtej alunec 
Cuvintele, pe dos le în eteg 
Pe dos i în furtun  le arunc 
Din taina lor nimic nu mai dezleg. 
Un vierme-n suflet roade-adânc. 
Hotarul Binelui cu-al R ului s-atinge 
De nu mai tiu lumina de-ntuneric a distinge. 
Tu, Atotputernice, le tii pe toate 
Izvor f r  sfâr it de bun tate, 
P trunde-n casa sufletului meu 

i-mpac  vrajba mea cu el 
Ajut -mi, Doamne, ca s  iert, s  fiu iertat  

i-ndrum -m  pe mine, Ceresc Tat  ! 

Târziu
 
Stau la fereastra mea brumat  
Prins în p ianjeni  de gânduri 
N-am s  mai plâng, înfiorat , 
Triste ea o voi da la vulturi! 
 
Voi sfâ ia perdeaua ei de fum himeric, 
Nu mai vreau inima-mi s-adape! 
Voi râde-n hohote, homeric 
Strângând în bra e, vânt i cer i ape. 
 
Chiar de târziul, vierme, m rul roade 
Fo nind ascuns s -i soarb  dorul 
Nu-l voi l sa s  sfâ ie n voade 
Când, pe te-n zbatere, fiorul 
S-a-nvolburat în cântec de siren -n noapte. 



Meridianul Cultural Românesc, An II, Nr. 1 (5), ianuarie februarie martie 2016 51

POEZIE 
Georgeta RESTEMAN - Cipru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team
 
Îmi dau târcoale gândurile sumbre 
Când sufletul e rug aprins de floare 
Mi-e team  de t cerile din umbre, 
Vreau vocea- i cald , plin  de candoare 
 
S  unduie ca un izvor prin munte 

i-n limpezimi s  ne sc ld m, de-i vrere, 
Cu buzele scriindu- i dor pe frunte 
S rutul meu s - i fie mângâiere. 
 
S - i d rui lini tea la tâmpla serii, 

oapta-mi timid  tainic s  te-alinte, 
Seve â nind din trupul prim verii 
S  umple goluri pres rând... cuvinte. 
 
Sunt prizoniera viselor, sentin ei 
Scrise pe tâmpla gândului cuminte 
Când setea-mi sting cu lacrima credin ei 
Simt r ni s pate-n lut de-al fricii dinte. 
 
De- i pas  sau de nu, n-am înc  tire. 
Misterios i-nv luit în cea , 
Arca  destoinic, s getând iubire, 
Avea-vom oare i noi drept la via ? 
 
Limassol, Cipru, 16 ianuarie 2013  

 
 
 
 
 
 
 

Mister
 
Tu, ce-ai zâmbit de mult printre ruine 
În care pribegea sim irea-mi mut  
Sorbind amar din lacrima durut  
Mi-e ti zeu i via , zâmbet i suspine, 
 
Mi-e ti gândul nins în ierni pe fruntea dalb  

i-n prim veri cu flori de m r m-acoperi, 
În veri fierbin i m  lumini cu luceferi 
Iar toamnele-mi presari cu flori de nalb . 
 
În pumni por i lacrima iubirii mele 
Iar sufletul, nu tiu ce doruri poart  
R mâi misterul ce-mi fu dat de soart  
Iubitul meu din vis, r pit de iele... 
 

Limassol, Cipru, 16 ianuarie 2013 

Descul , c lcând peste
urme de fluturi

 
Descul , c lcând peste urme de fluturi 
Marea-mi opte te-un descântec pe rmuri 
Când roiuri de raze, rotindu-se-n cercuri, 
Pe umeri de stânci deseneaz  s ruturi. 
 
T ceri de v zduh sângeriu peste gânduri 
Umbre zdrelite-n tablouri silfide 
Cu fire de via -n clepsidre perfide 

i-o lini te-amar  domnind peste grinduri. 
 
Cortine de aburi crescute din valuri 
Falduri dansând, curcubeice unde, 
O iol  rebel  prin vremuri fecunde 

i zei ponosi i care zburd  pe maluri. 
 
R zbat voci din pietre sub t lpi ostenite, 

ipete sparte din luturi aride 
Afrodite lascive trec, insipide, 
Spre ritul s lbatic în haine cernite. 
 
Popose te pe rm, cu visele-scuturi, 
Un biet pesc ru  coco at de poveri. 
M  prive te discret - îl v zusem i ieri,  
Descul , c lcând peste urme de fluturi... 
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POEZIE 
Tatiana SCOR ANU - Bac u 

 
Cer tor ambulant
              „Cere i i se va da!”   
 
Stinsu-mi-s-a opai ul   
Prin h i urile vie ii 

i acum calc n tâng 
Tot pe-al turi de tine, Doamne! 
Fecioara cea în eleapt  
M-a înv at s  cump r lumin , 
Cât nu e prea târziu… 
 
Iat , a venit seara  

i nevrednice mi-s roadele, 
Spre a intra în C mara Cereasc . 
Z vorâtu-mi-am poarta spre Înalt 
Cu iubirea celor ne-bune. 
 
Vai, mie, biet cer etor ambulant 
Între în elepciune i nebunie, 
Cum voi vedea f r  Tine? 
 
Doamne, Lumin  Împ r teasc ,   
Înlesne te-mi s  ard cuvinte  
În opai ul gol de fapte 

i mi le-aprinde cu lacrimi, 
C ci, prin Tine, Împ ratul iubirii, 
Orice se poate!                                                                                                  
 
Nelini ti
 
Cine du m ne te m  împinge, 
S  m-afunde-n mâlul infernal, 
Pe golgota lumii s  m -mbrace   
În c ma  de modern tâlhar? 
 
Cine strig  dup  mine-n somn 
Pe sub punte trupul s  mi-l trag  

i-n rumoarea apei otr vite 
S  m-ademeneasc -n dulce-otrav ?  
 
Cine îmi va îmbr ca-n od jdii 
Seara vie ii ne-nduhovnicite, 
Când am germinat p catul lumii,  
Din g leata vie ii bând ispite...? 
 
Anii mi-s smochini ce se usuc , 
Raiul s-a f cut dor interzis; 
Ochii, p s ri ostenite-n rug , 
Plâng pe creanga inimi-n apus… 

Durut înstr inare
 
Viermuirea lumii toarn  viclean 
În celule gunoiul larvar, 
Susurul cel sacru s -l adoarm  
Cu pl cere, oferit -n dar. 
 
Cânt  la fereastr  trilurind 
Tinere ea, pe-nmiite glasuri, 
Ce-mbr cate-n aur i argint,      
Dau osp ul vie ii, f r  ceasuri… 
 
Trece prin od i, strident fardat , 
Schimbând masca tot din apte-n apte, 
Via a - cochet  bacant , 
Aplauze vrând i dulci oapte. 
 
Îns , t inuit, un copil plângând, 
Adormit stingher pe un pumn de vise, 
Scânce te prin somn, rug tor cerând 
Apa vie, de Iisus promis . 
 
Pare Craiul, închis sub p mânt 
De spânul cel hulpav de m rire, 
Care, în minciun  i sub jur mânt, 

ine-n lan uri lumina din fire. 
 
Unde e fântâna din cierul casei, 
N scut  din sete cu mine odat ? 
Simte din adânc du m nia lumii, 
Ca la matc  iar s  m  atrag ? 

Dorin
 
Via a aceasta, 
Spectacol de m ti 
Cu str in  vraj  

i dulce otrav , 
M  transform   
Într-un Irod onest, 
Ce s-afund  râzând 
În bulboan . 
 
Cât  sunt, 
Risip  i t cere, 
În c u ul clipelor arzând,   
Pune-mi, Doamne, 
Poc in -n vrere 
În galopul luptei 
Ce m  simt!  

Curg sloiuri
 
Coboar , Doamne, înger bun 
La mine-n rânced  c mar , 
C , iat , viscol tot adun 

i nu am lacrima drept par ! 
 
Pe zile s-au a ezat corbii, 
Simbol de semidoliu-n prag, 
Ce nu a  da s-aud solfegii 
De serafimi, cântând cu drag…! 
 
Curg sloiuri pe trufia lumii 

i eu în ea vorbire sunt: 
Actor în aria minciunii 
Cu poleial  pentru târg. 
 
Noroiul se prelinge-n ore, 
Timpul înghea -ncet în vene… 
D -mi flac r  în rug ciune,   
S  Te g sesc, Doamne, în mine! 
 
C ci moartea zilnic m  preface 

i-n h u adânc m  pr v le te. 
Golit de fructe, trunchiul plânge: 
Securea hulpav îl pânde te. 
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POEZIE 
Dan TEODORESCU - Ia i 

   
 
     
     

VINE IARNA
 
Vine iarna 
Cu inimi sângerânde, 
Cu suflete agonisite 
Pe lespezile reci de pe potecile de munte. 
 
M  întorc în avalan a sufletului meu 

i cobor spre adâncurile de ghea  
Din pe terile ascunse 
În prag de desp r ire. 
 
V d lumina cum apune la asfin it 
Cu durerile nop ilor astrale. 
Pe cerul pustiu de nep sare 
O stea cade în abisuri ! 
 
Netrebnicul amor 
 
Îmi curg iar peste ochi b trânii portocali 
ce fulgerau în gândul tiranului amurg. 
Îmi trag din sânge seva p catului etern 
i fug spre nemurirea pâraielor de curg. 

 
Pe muntele din vis privesc spre ve nicie 
i tremur ca i vântul în v zul tuturor. 

Îmi pun pe cap un petec de adormire-n cântec 
i stau închis în lujerul netrebnicului amor.

În cetatea de dup deal
Grâul încol e te în cetatea de dup  deal, 
Pajii blajini sunt cuprin i de idei nebune, 
Fecioarele culeg roadele toamnei 
În focul ce cuprinde numai t ciune. 
 
Jarul din noi se aprinde în noapte 
Noi credem c  suntem v paia din sânge, 
Cuvintele ne sus in am girile 

i nu mai putem nici a plânge... 

Netrebnicul leg mânt

Cu mintea m  ascund în asfin it, 
Cu sufletul cobor iar în cuvânt, 
Cu zborul cad în a teptarea 
Netrebnicului leg mânt. 
 
În ochi apare orizontul 
Hotarul e cuprins de oapte, 
S  fug nu pot de nep sarea 
Fecioarelor ascunse-n noapte. 
 
Cu mintea m  ascund în soarta crud   
Cu sufletul cobor iar în p mânt, 
Cu zborul cad în a teptarea 
Eternelor dureri din leg mânt ! 

Bate briza bocetului
 
Bate briza bocetului sus pe r zoare, 
lemnul de stejar m  frânge de sub iori, 
frigul urc  iar  în amurgul verde 
de i-e fric  chiar i s  mori. 
 
S-au pornit la r zboi credin ele oarbe 
ce sufl  vântul spurcat în criptele de demult, 
îmi cresc în urechi nelini ti b trâne 
i cântecul de r stri te în mine ascult.  

 
C ci a pornit necredin a s -mi prade cavoul 
mirajului etern ce nu vrea s -mi sting  
strig tul antic din clipa cea grea 
i vreau doar s  ning , s  ning  !

Tuna afar Doamne...
 

Tuna afar  Doamne, tuna cu flori de sânge 
în dup -amiaza aceea tuna de nic ieri 
i era frig i cea  pe câmpul cela negru 
i tuna Doamne în cripta de dureri. 

 
i-am ame it p mântul sub pleoapa de mormânt 

cel îmbr cat în roz doinind de feciorime, 
eu omorând un cântec crescut pe flori de sânge, 
ea str b tând credin a de doruri i de crime...
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SFÂNTA  LIMB   ROMÂNEASC  
Ioan D NIL  - Bac u 

Latina ? Indispensabil !
Numele lui 

Alexandru Ioan Cuza este 
al turat unui num r 
semnificativ de reu ite ale 
societ ii române ti, 
începând cu anul 1859. În 
ceea ce prive te 
înv mântul, domnitorul 
semneaz , la 25 noiembrie 
1864, Legea asupra 

instruc iunii, un act cu adev rat revolu ionar, care-l va 
îndemna pe Mihail Kog lniceanu s  exclame: „De 
acum tiin a va înlocui averea! De aceea e necesar s  
împr tiem înv tura mai ales între clasele rurale” 
(Monitorul oficial, nr. 144/1864). ara noastr  a fost 
printre primele state europene care au proclamat 
obligativitatea înv mântului primar, dup  Suedia, 
Norvegia, Prusia i Italia. La loc de frunte, în 
programele colare de atunci se aflau limbile clasice: 
latina i greaca. 

Dup  150 de ani, mai precis la 23 dec. 2015, 
Ministerul Educa iei Na ionale i Cercet rii tiin ifice 
face publice propunerile de plan-cadru pentru clasele 
V-VIII, din care lipse te limba latin , la clasa a VIII-a. 
Este singura disciplin  de înv mânt care a fost 
eliminat  din toate cele trei variante de programe 
elaborate de Institutul de tiin e ale Educa iei. Reac iile 
nu au întârziat, iar cea mai vehement  i larg motivat  
este aceea semnat  de colectivul de cadre didactice de 
la Departamentul de filologie clasic  al Universit ii din 
Bucure ti. Spicuim din cele aproape zece pagini de 
argumente pe cele considerate i de noi imbatabile, 
alc tuind memoriul în vederea men inerii disciplinei 
limba latin  în planurile-cadru pentru clasele V-VIII:  

1. inând seama de faptul c  limba român  este 
o limb  romanic  (al turi de francez , italian , spaniol , 
portughez ; sard , retoroman , occitan , catalan  i 
dalmat ), înl turarea limbii latine din programa colar  
a preadolescen ilor din România este o m sur  
antina ional  i antieuropean ;  

2. studiul limbii latine sprijin  esen ial însu irea 
eficient  a limbii române, întrucât gramatica 
româneasc , lexicul i sistemul fonetic sunt în bun  
parte mo tenite din limba latin ;  

3. structura logic  a gramaticii latine ti 
disciplineaz  i dezvolt  procesele gândirii;  

4. cunoa terea legilor fonetice care au ac ionat 
din latin  în limba român  fundamenteaz  orice 
afirma ie privind filia ia celor dou  limbi;  

5. competen ele pe care le formeaz  limba 
latin  sunt imposibil de creat de vreo alt  disciplin : 
elevul înarmat cu cuno tin ele primordiale din       
limba-baz  î i va construi un algoritm func ional menit 
a-l propulsa în studiul comparativ al oric rei limbi 
romanice i, de aici, în aprofundarea limbilor moderne;  

6. familiarizarea cu lexicul latin se constituie 
într-un fundament esen ial pentru însu irea 
neologismelor, în general, i a terminologiei tiin ifice 
în special; îns i înv area gramaticii limbii române se 
întemeiaz  pe în elesurile termenilor latine ti 
(substantivus, articulus, adjectivum, pronomen, 
numeralis etc.; subjectum, praedicatum etc.);  

7. elevul actualului mileniu manifest  interes 
pentru intimitatea cuvântului, reflectat  în istoria 
acestuia, cu transform rile fonetice i eventual 
semantice înregistrate;  

8. cunoa terea limbii latine faciliteaz  
în elegerea textelor scrise, în condi iile în care România 
de ine un trist loc între na iunile Europei în ceea ce 
prive te alfabetizarea func ional ;  

9. asimilarea dictoanelor latine ti orienteaz  
just personalitatea în devenire a elevilor, prin contactul 
cu în elepciunea popoarelor Antichit ii, confirmat  de 
2000 de ani;  

10. prezen a limbii latine contracareaz  efectul 
tot mai vizibil al limbii engleze, care îndep rteaz  
limba român  de izvoarele ei.  
 A ie it un decalog de care M.E.C.S. ar trebui s  
in  seama.  

Exitus acta probat, adic  „rezultatul judec  
faptele”.  

(„De teptarea”, Bac u, [anul XXVI], nr. 7545/22 
ian. 2016, p. 6, rubrica  

„Limba ce-o vorbim i-o scriem”) 
 
 
 
 
 
 

„S  treci de la limba român  la limba 
francez  e ca i cum ai trece de la o 
rug ciune la un contract.” 

Emil Cioran 
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV 
Val ANDREESCU - Vaslui 

 

Dume ti Un proiect de 2,5 milioane de euro !
 
În trecere c tre Nordul jude ului 
Vaslui am dorit s  ne oprim la 
Prim ria comunei Dume ti când 
dintr-o ma in  ni s-a f cut semne s  
oprim i am avut surpriza ca din 
ma in  s  coboare în întâmpinarea 
noastr  tocmai ing. Constantin 

Vieru, apreciatul primar al comunei Dume ti. Primarul 
tocmai plecase c tre un for important, în leg tur  cu unele 
aprob ri pentru demararea celui mai important proiect 
investi ional din întreaga istorie a comunei, un proiect de 
care se face „vinovat” i care odat  finalizat va lega numele 
primarului de aduc iune cu ap , drumuri asfaltate, canalizare 
i sta ii de epurare! 

 Am apreciat gestul primarului, care aflat în mare 
criz  de timp, a avut amabilitatea de a ne prezenta 
principalale date ale proiectului care va schimba, cu 
siguran  în bine, via a i condi iile de munc  i trai ale 
locuitorilor comunit ii sale. 
  „Este vorba despre un amplu proiect 
investi ional! Un proiect care cuprinde: „Alimentare cu 
ap ; Canalizare; Sta ii de epurare; C min pentru 
îngrijirea b trânilor i Drum asfaltat”. Valoarea lui este 
de 2,5 milioane euro iar finan area este asigurat . Deja, 
din aceast  sum  am primit un avans de 41 de miliarde lei 

vechi, este publicat pe SEAT i noi am zis s  deschidem 
urm toarea etap  de implementare. Lungimea conductelor 
pentru aduc iune ap  potabil  este de 12 km. C minul de 
îngrijire b trâni este un proiect binevenit la nivelul zonei 
i va fi amplasat în zona Dispensarului Uman, va fi o 

cl dire nou  i va ad posti b trâni i din alte zone. 
Dispensarul arat  foarte bine i este dotat cu cele 
trebuincioase. Muncim, muncim pentru oamenii no tri i 
cu oamenii no tri. V  invit m la inaugurare! Mul umim i 
s n tate!” 
 Suntem bucuro i ori de câte ori avem ocazia s  
prezent m asemenea ini iative pozitive, în pofida celor care 
înc  mai sus in c  în jude ul Vaslui nu prea se întâmpl  
nimic pozitiv i când, în goan  mare dup  rating, dou  
televiziuni „centrale” prezint  jude ul Vaslui ca pe cel mai 
s rac, mai plin de r uf c tori, uciga i i violatori din 
România!  
 Câte astfel de proiecte de milioane de euro prezint  
acele televiziuni la ore de maxim  audien ? Nu au loc de 
can-can-uri, de fi e, de crime i de partizanat de n at cu 
partidele care le sus in financiar, ca pe ni te aservi i f r  
coloan  vertebral ! 
 Constantin Vieru, om al Dume tiului, este ca o 
albin  pentru cons tenii s i, pentru noi, un prieten bun. 

REALITATEA  SATULUI   MOLDAV 
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 

B CE TI VASLUI: „Alerg pentru comunitate !”
 

 Reporter: B ce tiul 
zilelor noastre este o comun , hai 
s  zicem, cu destule controverse. 
De i aici este popula ie de etnie 
rrom , hai s  le zicem direct igani, 
au în prezent case mari i 
frumoase, au fost prin Europa i nu 
numai... i B ce tiul este într-un 
fel de refacere. Cunosc comuna 
aceasta de multe zeci de ani. Între 

oamenii cu care i-am cunoscut cu pl cere din B ce ti a fost 
familia C r u u. Unul dintre ace tia este Hora iu C r u u, 
primar… De cât  vreme, domnule C r u u? 
 Hora iu C r u u, primar comuna B ce ti, 
jude ul Vaslui: De aptesprezece ani. 

 R: aptesprezece ani! Dac  ne uit m la domnia sa, 
este administrator de-acum, nu mai este lucr tor într-o 
meserie sau alta. (...) Fanfara de la B ce ti o mai ave i? 
 P: Mai cânt . Domnul director de la spital, domnul 
Bri caru i-a mai preg tit, i-am mai chemat i eu acum de 
s rb tori, le-am mai dat ni te bani, dar ce se întâmpl ? La noi 
în zon  nu prea se caut  la nun i, la cum trii… S-a dus 
obiceiul. (...) 
 R: Cu înv mântul? V-a i l udat cu o coal . 
 P: Dac  avem timp o s  v-o ar t. Partea proast  este 
c  avem probleme cu autoriza ia de la ISU. 
 R: To i ave i. 
 P: Marea problem  nu este cu domnii de la ISU de 
la Vaslui. Nu g sim exper i s  ne vad . Noi trebuie s  facem 
proiect pe baza expertizei i ne tot amân  exper ii la Ia i, la 
Gala i, dar dac  nu ob inem cele cuvenite pân  pe 30 iunie, 
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d m banii înapoi i ar fi groaznic. Ar fi faliment pentru 
comuna B ce ti. 
 R: Cum sta i cu taxele i impozitele? 
 P: Anul acesta avem o problem , în sensul c , dup  
cum a i v zut, noul Cod Fiscal nu mai permite achitarea 
impozitelor dac  ai vreo amend  de pl tit ori, la noi sunt 
destul de mul i care au amenzi începând de la cei care car  
lemne... Iar acum trebuie s  vedem. Am fost la judec torie i 
am f cut cerere, încercând s  transform fiecare dosar în parte 
pentru transformarea în ore de munc . Ei sunt de acord 
pentru c  sunt mul i care au 30 - 40 mii lei i neachitându- i 
impozitele, acestea cresc… Vreau s  v  spun c  noi anul 
trecut am avut 21% amenzi. 
 R: Chiar este un ajutor al primarului dac  
transforma i amenzile. 
 P: Noi trebuie s  facem cerere la judec torie, trebuie 
s - i exprime i ei acordul i dup  aceea se transform  în ore 
de munc . 
 R: V  folosesc orele de munc ? 
 P: Ne folosesc, fiind i an electoral, îns  trebuie s  
fie în cadrul legal, s  respect m legea. 
 R: Dar câ i ave i voi la 416? 
 P: Avem în jur de 300 i ceva de dosare. Problema 
este c  noi în fiecare lun  t iem i intr  al ii în plat . Cum 
pleac  unul afar , suntem obliga i s -l t iem sau apar diferite 
probleme. La noi e o uzin  la ajutorul social, aloca ia 
complementar . Se nasc foarte mul i copii afar  i vin cu 
actele de afar . Trebuie s  le facem certificatele aici. (...) 
 R: Din punct de vedere al visurilor primarului, ce 
crede i c  mai pute i face, ce-ar trebui s  se fac  pentru 
comuna dumneavoastr ? 
 P: Dac  am s  intru în urm torul mandat… Acum 
am depus un proiect de asfaltare. Lucr m acum la aduc iunea 

cu ap  la P ltini . Dac  ne ajut  Dumnezeu, s  spun, c  
domnul Costan ne ajut  cam pu in, s  termin m aduc iunea 
cu ap  la B ce ti. Am bani, am tot ce trebuie preg tit, dar… 
 R: Dar de ce nu se poate? 
 P: A r mas în insolven , eu îl în eleg. Avem totul. 
Mai trebuie s  monteze sta ia, care este, dar nu-i dat drumul 
i mai are câ iva hidran i. 

 R: Apropo de cultur  la care m  gândeam acum, 
ave i c min cultural, bibliotec ? 
 P: Nu. Avem c min cultural doar în satul Vovrie ti. 
C minul cultural din B ce ti a fost revendicat la legea 10 din 
comunitatea evreiasc  i a r mas a a într-o… 
 R: În paragin , da. 
 P: Nici n-am mai b gat bani. 
 R: i bibliotec ? 
 P: Bibliotec  da, avem biblioteca colii i biblioteca 
comunal  care e destul de mare. 
 R: Num r de c r i? 
 P: Un volum mare. Acum ti i… eu m  bucur foarte 
mult c  am sc pat de un scandal cu Chevron-ul, dar pe 
vremea aia ne-au adus vreo 6000 de volume noi de am 
terminat i coala la P ltini . Am r mas i cu c r ile i cu 
coala. 

 R: Reiau, c  vreau s  încheiem domnule Hora iu, 
mi-a f cut pl cere. Care este visul primarului în afar  de a 
izbândi din nou în alegeri? 
 P: Economic, cât o s  ne zbatem s  facem, adic  m  
refer i la investi ii, dar s  fim oameni mai buni. Domnule, 
lumea s-a-nr it. Suntem r i, ne urm rim unii pe al ii… Nu 
mai este armonia care am prins-o eu când eram mic. Se 
plimbau oamenii pe strad … 
 R: Domnule primar, eu î i mul umesc pentru 
interviu. M  bucur c  ai r mas optimist i te vreau s n tos. 

REALITATEA  SATULUI   MOLDAV 
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

MOGO E TI SIRET, JUDE UL IA I

 Reporter: Îl v d în continuare activ i montat pe 
primarul Damian Butnariu, care acum dup  ce a reu it 
ac iunea se simte un pic mai degajat. Am gre it? 
 Damian Butnariu, primarul comunei Mogo e ti 
- Siret, jude ul Ia i: Nu. Nu a i gre it dar nu degajat... Sunt 
obi nuit la... 
 R: ... La împins vagoane! La munc ! 
 P: Pot s  zic c  am 4 mandate. Nu exist  oboseal  
la vârsta care o am. 
 R: Dar ce vârst  ai, domnule? 
 P: 52 de prim veri. 
 R: Multe înainte i multe mandate înainte. 
 P: Am un nepo el extraordinar. 
 R: D -i înainte c -i dai bine. Deci ai o familie bun  
i fericit . 

 P: Reu it  i chiar e 
prim var . Am s rb torit i 
ziua femeii. 
 R: Am v zut c  ai 
alergat cu garoafele din cas  în 
cas . 
 P: Da. Cu mult drag 
am f cut-o pentru c  merit . 
Au dat via  la copii, au grij  
de ei. Sunt mame deosebite care merit  m car odat  pe an 
respectul cuvenit. 
 R: Domnule primar care crede i c  este cea mai 
important  ac iune care a i facut-o în cursul mandatelor 
dumneavoastr . Una nu mai multe. 
 P: La general, v  spun. Am vrut i am reu it ca i 
comunitate, i s  ne g sim locul în jude ul Ia i. Când am 
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intrat primar m  întrebam dac  mai suntem pe harta 
jude ului. Exemplu, realiz rile care sunt i tr irile pe care   
le-am avut toat  perioada mandatelor mele, am reu it s  ne 
g sim locul în jude ul Ia i, ba chiar un renume prin 
activit ile, prin situa ia de bun  stare pe care am putut s  o 
creez în comun . 
 R: Ave i o prim rie demn  de toat  invidia. Cum 
a i reu it? 
 P: Nu a fost simplu dar ca s  ne câ tig m ca i 
institu ie respectul, era sediul de prim rie. Aveam o 
prim rie veche. Nu se putea locui în ea, dar am reu it s  fac 
o iventariere a terenului i s  vedem unde se afl  terenul. 
Era undeva în aer, nu era al nim nui, l-am trecut în 
domeniul public, dup  care au venit taberele s  fac  
investi ie, nu aveau legalitatea terenului i am f cut TRO 
adic  transfer din domeniul public al statului i 
administrarea Autorit ii Na ionale pentru Tineret i Sport a 
5 ha de teren care s  func ioneze taberele i transfer 
domeniu public al statului Autorit ii Na ionale pentru 
Tineret i Sport, transfer vila nr. 4. i aia a devenit prim rie. 
Institu ia care ast zi ne reprezint  întreaga comunitate. (...) 
 Îmi recit : Începe a a: Am avut un mare vis s  fac 
comuna un exemplu/ Voi m-a i tr dat ca pe Iisus ca cei 
tâlhari în templu/ Un templu mare-am construit, o mare 
prim rie/ La piept pe to i eu v-am inut, ca bine s  va fie/ Nu 
cer s -mi face i statuie, nu vreau lucruri p mânte ti/ Nici în 
palme nu vreau cuie, r stignit în Mogo e ti! (...) 
 R: Am auzit c  a i stat în ap , c  a i salvat oi. 
 P: 22 de locuin e am str mutat de pe albia 
Siretului. Nu a fost simplu dar am reu it lucruri care m  
caracterizeaz  i lupta aceasta pentru a avea comunitatea. Eu 
fiind aici vreau s  beneficiez de tot ce înseamn  civiliza ie: 
canalizare, gaz. 
 R: Le face i? Le-a i f cut? 
 P: Deci canalizare cu ap  exist , pe proiectul i 
master planul jude ului prin Apa Vital suntem într-un 
program pe canalizare, c-am zis s  nu mai facem noi 
investi ii. O vor face ei prin fonduri europene, numai 
cheltuim noi banii. Plus am asfaltat 8,2 km i am f cut 
leg tura între drumul jude ean 104 i drumul european E 85, 
Hanul Ancu ei. S-a redus leg tura între Piatra Neam  i 
Pa cani cu 15 km i Piatra Neam  - Ia i cu 9 km. Este un 
trafic foarte intens. Lumea este mul umit  i chiar cei care 
circul  pe aici. Treptat o s  mai am dou  proiecte tot pe 
fonduri europene: C minul cultural în Muncelul de Sus i în 
Mogo e ti - Siret 5 km de asfalt. 
 R: Acum, sta iunea aceasta, sau cum îi zice i 
dumneavoastr , la Muncel, are posibilit i de dezvoltare? 
 P: În ultimii 4 ani de zile chiar s-a dezvoltat. S-a 
mai f cut un complex cu amfiteatru i 65 de locuri de cazare 
plus 55, sunt 110 locuri. 

 R: Populate sau doar sunt i atât? 
 P: Populate în fiecare week-end i sezonul de 
vacan , continuu. Plus se fac simpozioane de jurnalism, de 
pictur , comunic ri sportive. 
 R: Am v zut c  ave i o feti  tare bun  la muzic  
popular . 
 P: Da. Este sus inut . Este un VIP c  a ajuns pe 
posturile de televiziune. 
 R: O ajuta i cu vreun ban, ceva? 
 P: Da o ajut m. Pe linie social , p rin ii ei nu au o 
stare prea bun  dar noi, comunitatea local ... 
 R: ... Am mai v zut un b ie el. 
 P: Da i ei sunt viitori... Studiaz . Vom încerca s  
fim al turi de ei, dar în momentul în care voi finaliza 
C minul cultural i voi primi finan are pe fonduri europene, 
eu tiu s  scot valori ca i „campionu”. 
 R: De la box, î i spune a a. 
 P: Da. 
 R: Câ i copii ave i în toat  comuna? 
 P: În toat  comuna avem 620 de copii. 
 R: Câ i locuitori ai comunei? 
 P: 3.600 de locuitori. 
 R: Din ace tia câ i au plecat peste hotare? 
 P: Nu pot s  dau un diagnostic exact, dar sunt 
pleca i. 
 R: Totu i comuna este dichisit , este organizat , se 
vede. 
 P: Da, dar este i întins . Este mare. Acum chiar 
a tept m investitori în zon  aici. Chiar a  sacrifica terenul 
de sport din Mogo e ti – Siret, pentru un investitor care     
s -mi creeze... Ofer 9.000 de metri p tra i, prin adunare 
public . 
 R: Doar n-o s  face i referendum. Prin hot rârea 
Consiliului Local. 
 P: Nu. Fac un referendum. S  fie de acord i s -mi 
creeze 50 de locuri de munc . Condi ionat. Conform legii. 
Dup  un termen de gra ie de 5 ani de zile, vor cump ra un 
teren i s  fac  un mini teren de sport pentru comun .  
 R: Gândi i bine. 
 P: i chiar dac  în condi iile legii se poate oferi 
ansa ca ei s  fie scuti i de plata la acel teren, îl d m cu titlu 

gratuit, i spuneam într-o glum , îi l s m s  se dezvolte i 
dup  aia putem s -i mulgem, în ideea c  mai sponsorizeaz  
un copil care se lanseaz , o echip  de fotbal, activit i 
culturale, sportive, educative.  
 R: De ce zicea i c  v  spune lumea campionul? 
 P: În anul 1981 am luat bronz la Campionatul 
Na ional de Juniori. Participam la finale zonale... Amintiri 
pl cute pot s  spun. În ’90 – ’93 am antrenat la Clubul 
Siretul Pa cani, am scos 2 vice campioni zonali i locul 2 la 
Ring Ia i, competi ie interna ional . (...) 

 
 
 

 

„La Macondo nu s-a întâmplat nimic, nu se întâmpl  nimic  
i nu se va întâmpla niciodat  nimic. Satul acesta este un sat fericit.” 

 

Gabriel Garcia Marquez  
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ESEURI
Adrian GRAUENFELS - Israel 

 
Domus Galilaeae

 Domus Galilaeae sau Casa Galilului este 
a ezat în vârful Muntelui Beatitudinilor, la nord de 
Capernaum i de lacul Tiberiada. La intrare o 
inscrip ie aurit , plasat  în vastul lobby anun  
cuvintele papei John Paul II la vizita sa în anul 2000:  
„Dumnezeu va a teapt  pe acest munte”. 
 L ca ul a fost conceput ca un loc de dialog 
interreligios i de în elegere a religiilor a a cum au fost 
ele percepute de primii cre tini.  
 Noul centru este bogat în simboluri. Capela de 
rug ciuni este pictat  cu o mare fresc  datorat  
fondatorului mi c rii, Kiko Argüello, ea combin  
motive din religia Cre tin  estic  i vestic . O 
bibliotec  unic , cu o cupol  transparent  ce prive te 
spre cer, con ine c r i specializate în religie, art , 
istorie, teologie. În centrul aten iei se afl  o veche 
carte Thorah splendid iluminat . Institu ia num r  

circa 150 de persoane: arabi cre tini, tehnicieni evrei, 
druzi, maroni i arabi mahomedani. 
 O hanukia este folosit  în timpul s rb torii de 
Hanukah. Construc ia a fost realizat  în 1999 i 
deschiderea inaugurat  de papa John Paul II a fost 
s rb torit  în anul 2000. Piatra folosit  la exterior i la 
pardoseli a fost adus  din Toscana i polizat  cu mare 
aten ie.  
 Rug ciunile combin  citiri din Biblia nou  i 
veche, liturgii, muzic  (acompaniat  de ghitar ) cu text 
în italian , spaniol  i ebraic , în dorin a de a apropia 
religiile i de a permite o continuitate autentic  
credin elor a a cum s-au conturat în vechile timpuri. 
 Parcul verde care înconjoar  domul con ine 
statui, un grup cu Apostolii în jurul lui Iisus, iar de pe 
terasa edificiului ni se ofer  o vedere a lacului 
Tiberiada de neuitat, f r  egal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Noi, evreii, suntem un popor.
Când ne pr bu im, devenim
proletari revolu ionari, ofi eri
subordona i ai unui partid
revolu ionar; când ne ridic m,
cu noi se ridic i teribila putere
a pungii noastre.”

Theodor Herzel

De N stase For u 
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ESEURI
Florin HAIDAMAC - Suceava 

 

Un munte de bani sau unul de inteligen ?
 

 Nedreptatea din 
via a cotidian  are mai 
multe forme de 
exprimare. Mai multe 
fe e sau m ti, cum vre i. 
Asta pentru c  e 
omniprezent . O sim im 
acut. Noi, tia care      
ne-am obi nuit s  privim 
atent în jurul nostru. 

 Str zile 
minunatei Românii sunt 
pline de tot felul de 
ma ini. Asfaltul devine 

lung de la primele ore ale dimine ii i pân  târziu în 
noapte. Str zile sunt neînc p toare. Sunt sufocante de 
mul imea de participan i la trafic. Altele noi nu am 
mai f cut. C  nu putem decât s  consum m i s  
emitem preten ii. S  ni se dea. C  avem drepturi. De 
altceva nu suntem în stare. Circul  pe drumurile 
astea, al turi de c ru e i mai multe hârburi, ma ini de 
lux. Multe. Scumpe. Ma ini de zeci de mii de euro. 
Nu pot s  nu m  întreb ce afaceri de succes au cei 
care le conduc. Ce impozite pl tesc statului ace ti 
cet eni, care î i permit asemenea bijuterii. 
 Nu sunt misogin. Dar nu pot s  am alte 
gânduri atunci când v d tot felul de tinerele sau    
milf-uri la volanul  unor bolizi care cost  cât o vil . 
 De la crati  nu sari într-un a a vehicul. 
Trebuie c  sunt alte calit i la mijloc. Pe care nu le 
pot decât presupune. Nu despre asta este vorba îns . 
Ci despre nedreptate. Despre cum un profesor care nu 
d  ,,medita ii”, un medic care nu ia pag . Sau un 
inginer care lucreaz  în ar  nu î i poate permite în 
veci a a ma ini. 
 Marile averi, în rile normale, se construiesc 
în genera ii. Nu peste noapte. La noi totul este posibil. 
La noi singurii care sunt controla i la sânge i h r ui i 
de c tre stat sunt tot tia care pl tesc. tia care au 
afacerile la vedere. tia care umbl  cu hârburi i in 

în spate al i apte. Pe siliconate, pe maneli ti, pe 
patroni plini de bani dar cu firma în insolven , pe cei 
care- i etaleaz  luxul în care tr iesc, pe tia care 
muncesc la negru i câ tig  zeci de milioane într-o 
lun , pe cer etori, pe to i tia care nu- i pot justifica 
averile nu-i deranjeaz  nimeni. Nu. tia pot evita 
mereu orice. i te privesc de sus. Te comp timesc 
chiar. C  e ti a a de prost de î i rupi spatele ca s  
pl te ti taxe. C  rupi u a pe la ateliere de repara ii cu 
hârbul cu care circuli. C  abia de reu e ti s - i faci un 
concediu. C  abia de î i permi i un costum. C  tr ie ti 
pentru a pl ti orice. De la facturi pân  la pensii i 
opera ii pentru al ii. Tu, cel care faci ara asta s  
mearg , ar trebui s  ai statut special. Ar trebui s  ai o 
rela ie de egalitate cu statul. Ar trebui s  contezi. S  
fii respectat i încurajat. Nu j cm nit. Nu umilit prin 
tot felul de institu ii. Nu stresat de controale care vin 
doar s  î i pun  alte biruri, bani, pl i pentru nimic. 
C  oricum nu se întorc la tine. Nici în spitale, nici în 
coala pe care o fac copiii t i, nici în drumuri, nici în 

protec ia social . Tot calul care trage e acel biciuit la 
sânge. i când nu e bun de t v leal  e pur i simplu 
abandonat. C  de acum nu mai conteaz . Nu- i 
convine ? i se arat  a a frumos de ertul pribegiei. 
Nedreptatea vine la pachet cu nep sarea. Cu 
egoismul. Cu invidia. Cu limitarea. i totul pleac  de 
la educa ie. În vremuri în care nu prea mai conteaz  
studiile unui om. 
 Statutul social e dat acum de bani i bolizi. 

coala a devenit op ional . Î i pui copilul s  înve e. 
S  fie primul pe clas . Merge la un liceu. E primul i 
acolo. Intr  la facultate. Termin  cu succes. Oricum 
ai gândi, tot î i condamni copilul la nedreptate. 
 Mult  invidie atrage cel care are un munte de 
bani, dar ura pur  i chiar marginalizarea o simte cel 
care are un munte de inteligen . 
 Era parc , un tip care împ r ea dreptatea i 
vindeca bolnavi acum dou  mii de ani. A plecat, nu ? 
Scârbit poate de crea ia Tat lui. Sau poate dep it de 
situa ie. 

 
 
 
 
 

 

„În societatea modern  se câ tig  banii numai prin bani.  
Prin munc  se câ tig  pâinea.” 

Nicolae Iorga 
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ESEURI
Alexandru IONESCU - Bucure ti 

 

Un eseu ezitant despre
LIBERA EXPRIMARE

 
 Cred c  Libertatea de expresie este una dintre cele mai 
discutate i disputate componente ale Cartei drepturilor 
(himerelor?) omului, înso it  mereu de nenum rate panseuri care 
coloreaz   convorbirile i tiradele pro causa, împingându-le 
c tre grani ele insolite ale seriosului cu gluma, ale în elepciunii 
cu derizoriul... în abstract, c tre str fundurile fiin ei hominizilor 
de ast zi 
        Cândva, de demult, animalele au înv at c  trebuie s  
lase, în mersul lor, mirosuri inconfundabile, c  este avantajos s  
strige sau s  se agite diferit, specific  - puternic sau molcom - 
pentru a- i semnala prezen a, în c utarea partenerului de 
moment, de cuib, de  boschete umbroase i dense, de grot ...  

ipau când pericolele se iveau amenin toare, strig tele i 
gesturile deveneau tumultoase pentru a intimida prada sau 
adversarul i lini tea se a ternea des vâr it  când fascina ia 
ochilor de cobr  vesteau sfâr itul sau când horc itul din urm   al 
doborâtului sau fuga învinsului ar ta c  a r mas un singur 
individ dominator... Între ace ti parametrii se exprimau (o fac i 
în prezent), nenum rate miliarde de fiin e în tranzit pe Terra  - 
din necesit ile vie ii, din arta supravie uirii i a adapt rii -prin 
lec ii predate de selec ia natural . F r  îndoial , a a s-au n scut 
c ile comunic rii, melanj i conglomerate de comportamente i 
de sunete ciudat construite, diferen iate (înt rite de fapte 
prevestitoare), frânturi onomatopeice, felurite limbaje 
(misterioase i ast zi), cuvinte care exprim  realit i sau ascund 
gânduri, semnale i cereri - antemerg toare ale unei arte a 
conversa iei. 
        Vorbirea, sub ce form  va fi fost sau în ce stadiu a 
ajuns în contemporaneitate, nu poate fi disociat  de starea de 
evolu ie a speciilor considerate. i ne gr bim, l sând în urm  
istoria, s  judec m situa ia diferi ilor hominizi, r spândi i în 
toate locurile lumii. Despre limbaj, datele de luat în considerare 
pleac  de la feluritele alfabete, la scrierile i documentele r mase 
- dar i din crea iile de art , administrative i sociale, relevate de 
arheologie - pentru a ajunge la lumea divers  de ast zi. Aceasta 
poate evalua, cu ajutorul tiin ei i tehnologiei,  raportul dintre 
cuvinte i tezaurul cunoa terii (mai ales), precum i rela ia dintre 
exprimarea verbal  i personalitate. Este evident c  o apreciere 
cât mai exact  a acestor dou  componente rela ionale este 
func ie de veridicitatea  i sinonimia, în exprimare, a cuplului 
gândire -sim ire.  Pentru a pune în eviden  personalitatea unui 
individ (în primul rând), acesta trebuie s  aib  posibilitatea de a 
se exprima, în orice domeniu, în afara oric ror constrângeri; deci 
liber! Identificarea indivizilor valoro i presupune astfel, 
neîngr dita exprimare a tuturor, pentru a putea face, pe aceast  
baz ,  aprecierile i selec iile necesare! 
         În actualitate, pe scena noastr  social  a fost, de 
curând, din nou în discu ie, libertatea cuvântului, parte esen ial  
din libertatea de expresie! Cunoa tem de mult, fie i din Biblie, 

c  în marile întreprinderi i fenomene la 
început a fost cuvântul  iar Esop ne-a 
înv at, prin fabulele lui, c  aceea i limb  
aduce prieteni i face du mani. 
         În cazul unor for e malefice, 
puterea cuvântului poate fi, uneori, 
devastatoare; ea sluje te adesea intrigile i 
în el toria, aducând nenorociri în 
mijlocul unor societ i     care- i doresc, 
cu bun  credin , lini tea i prosperitatea. 
Cuvintele pot exprima minciuna sau adev rul, tr gând lumea 
înapoi sau gr bindu-i evolu ia. Ele pot fi f arnice, ipocrite, 
def im toare... Libera exprimare are la îndemân  un arsenal pe 
care multe departamente de r zboi îl invidiaz ! 
         Putem milita, înconjura i de atâtea pericole poten iale, 
pentru libera exprimarea a oric rui individ? Dac  vom considera 
c  toate persoanele au acelea i drepturi, izvorâte, se presupune, 
din aceea i condi ie uman  (altfel putem da drepturi i 
crocodilienilor!), r spunsul pozitiv este facil i corect. Dar dac  
aceast  prezum ie nu este adev rat ? Oamenii sunt diferi i... 
Tocmai aceste diferen e au n scocit minciuna, cuvântul calp, 
fariseismul... Le ducem mai departe? 
          Libertatea are riscurile ei! Ea presupune 
responsabilitate, r bdare, generozitate i fermitate.  Cu cât se vor 
promova plus-valorile, cu atât gradul de libertate din societate va 
fi mai mare i mai sigur. Lucrurile trebuie tratate cu 
perseveren , f r  salturi uria e i, mai ales, cu o puternic  
argumenta ie. A proclama un drept care nu poate fi aplicat, din 
cauza stadiului evolu iei umane, inclusiv a mijloacelor tehnice, 
este o în el torie: o metod  demagogic  de a st pâni mul imile 
pe care le umple de drepturi inutilizabile i care, astfel, sunt 
împiedicate s  progreseze. 
         Avem dreptul de a ne exprima liber... cu destul de 
multe opreli ti! Ai grij  c  obraznicii i manipulatorii te vor g si 
c  discriminezi... când vor dori!  Iat , o tân r  n-ar fi fost bine 
tratat  medical (?), de un doctor român,  pentru c   ea  era de 
etnie maghiar ! De fapt, ne tiind limba român , n-a putut spune 
(probabil) ce o doare i... s-a sim it discriminat  (!?) Trecem 
peste prostia imens  a plângerii depuse de un partid maghiar din 
România i ne mir m cum poate un cet ean român s  nu tie 
limba rii lui? Ce este în capul men evicilor (în amestec cu 
r m i ele bol evice) care ne conduc i care împ r esc i la 
Bruxelles? Cum va s ri dl Pre edinte s -i apere pe p rerologi i 
pe diver i lideri de dreptul meu de liber  exprimare - când le voi 
spune c  vânzând p mântul i bog iile rii la str ini i metisând 
popula ia cu alogeni, sunt tr d tori de istorie, de neam, de 
Mihai-Viteazul... Probabil mi se va replica savant: Nu tii multe! 
De pild , c  tefan cel Mare nu numai c -i discrimina pe turci, 
c rora nu le ofera azil i bani i nu-i invita s - i aduc  
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haremurile pentru reîntregirea familiei   ci  era  un  criminal de 
r zboi, pentru c -i omora în lupte, când ace tia voiau s  se 
refugieze la noi, s  ne fac  pa alâc! Era i obscurantist - f cea 
biserici în loc de academii de tipul tefan Gheorghiu sau - totuna 
- academii cu Elena Ceau escu, Haiduci, turn tori presupu i ca 
alde Vlad i mul i al i membri ai partidului comunist (inclusiv 
din comitetul central) care au neobr zarea de a ne min i c  ei     
i-au servit ara (bastionul socialismului? Republica popular ?) 
i profesia (ministru, director, colaborator al bra ului înarmat al 

partidului?), pentru a justifica banii pe care-i iau i ast zi de la 
buget. Alo! Academia ! De ce discrimina i oamenii din popor i 
nu le da i i lor indemniza ii viagere? 
      S  continu m îns : Aten ie! Dac -l lauzi pe Eminescu 
po i fi calificat de românii Florian Alexandru i Crin Antonescu 
drept antisemit. Ce s  mai vorbim de Vintil  Horia, Cioran sau 
Eliade! De Ana Pauker, Nikolski i Dr ghici este voie orice... 
Aten ie, corect politic!  Libera exprimare poate fi folosit  i dac  
socote ti c  Radu Beligan este cel mai mare actor din lume (doar 
nu degeaba era pre edintele unui front unit al socialismului!). 
Po i scrie oriunde c  Ar inel (secretar de organiza ie de baz  
comunist !) este revolu ionar... Dovad ? Prime te bani pentru 
aceasta!    
      i vedetele se fabric  la comand ... dac  e ordin,  dac  
pl ti i... Apoi ele vor fi ap rate cu m suri restrictive! Un 
condamnat în prim  instan  la pu c rie face o lege c reia îi zice, 
la început, a def im rii (s  nu spui cum i-a f cut averi 
nem surate, c -l ponegre ti); dup  aceea i-a zis a toleran ei 
(adic  fi i îng duitori cu cei care v-au jefuit i... ave i grij  ce 
vorbi i!) Dar cine are posibilitatea de a se folosi de dreptul la 
libera exprimare, în public? Descriem o re et : se fur  bani (de 
preferin  de la Stat), cl diri (tot de la Stat) i se face o 
Televiziune cu multe canale. Gata, ai lui Voiculescu au dreptul 
la exprimare!... Vede i traseul unui drept al omului 
(Voiculescu)? Oricât m  voi ruga, eu nu voi avea acces la acest 
mijloc de comunicare! Iar toate televiziunile au, undeva, o voce 
care le comunic  pe cine pot invita i pe cine nu. În cazuri pe 
care le cunosc, dl. Alexandru Murad Mironov poate spune, ca i 
dr. Constantin Filip (de la Estrada TV), cine permite  dreptul la 
libera exprimare! Ce s  mai vorbim de tu a Maria, de la sat, care 
apare la televizior numai când trebuie s  ilustreze o ignorant  
care crede c  P mântul se opre te din rota ie, din cauza polu rii 
i c  omul nu este un mamifer ci un conifer... Sau încearc  s  

scrii, cum vrei tu, la ziare cu proprietari cu interese... 
         Din acest talme -balme  nu se în elege mare lucru dar 
tocmai aceasta este esen a unui drept pentru to i! Iar pilda 
demonstrativ  este cea a anahoretului care merge s  strige în 
pustiu. A vorbi c tre dunele de nisip este un drept nu numai 
garantat ci i puternic încurajat!  
         Cum spuneam mai înainte, tocmai acest drept, al liberii 
exprim ri, a provocat un recent scandal. Un proprietar de 
televiziune a furat (numai cât s-a dovedit pân  acum!) aprox. 60 
de milioane de euro... lei, dinari... De peste un an, nu pl te te 
paguba stabilit  de Justi ie i, într-un târziu, Agen ia Financiar  
vrea s -i confi te sediul în care func ioneaz  propria-i 
televiziune, care st  acolo cu chirie(?). Când trebuie s  evacueze 
cl direa, pentru a se acoperi o parte din bani fura i,  Televiziunea 
ip  ca din gur  de arpe i odat  cu ea fel de fel de mecheri, 

idio i sau interesa i. Românii suport  banditismul  de decenii, 
împreun  cu h i ul de legi care-i protejeaz  pe tic lo i! 
    i tâlharii-ho ii-nemernicii ace tia au ap r tori, în fapt 
complici, care ar trebui pu i s  pl teasc , împreun  cu 
Voiculescu i cu ceilal i,  pagubele f cute! Se de teapt  chiar i 
Marte din post s - i dea cu p rerea! Nimeni, dintre ace tia, nu 
spune, cu rezonan : banii fura i trebuie înapoia i! Mai to i se 
vait  - f r  nicio leg tur  cu realitatea - c  este atacat  ba     
mass-media, ba dreptul la exprimare. Mâine vor denun a c  a 
fost atacat , în fapt, i canalizarea! Sau Carul cu boi al lui 
Grigorescu.  Perfect posibil, la mintea lor!  
 Sunt idio i cu duiumul, admiratori ai ho ilor, care 
atunci când este vorba de jafuri colosale... vorbesc despre 
altceva! Neghiobi care au votat cu plagiatorul care i-a furat i pe 
ei, care iubea medicina româneasc ... tratându-se în Turcia.  
      Revenim la filonul principal al subiectului. Noi vrem 
ca to i s  aib  dreptul la libera exprimare! Pentru c ,  am  spus-o, 
în felul acesta putem s  ne alegem plus-valorile. Din multiple 
exerci ii nefericite vom reu i, într-o zi  norocoas ,  s  deosebim 
minciuna de adev r, f r  gre . Atunci nu vom face legi 
restrictive dar vom da pre uirea meritat  fiec ruia. Trebuie s  
ar t m adev rul, mereu profitabil într-o lume cinstit , precum i 
minciuna p guboas , aduc toare de oprobiu. S -i prindem pe 
mincino i în c r i cu Pinocchio i Munchausen. S  râdem de ei 
pân  se vor îndrepta, pân  când vor gusta din frumuse ea 
adev rului i a faptelor bune, pân  când vor în elege c  oamenii 
sapiens sunt egali între ei i valoro i când se formeaz  prin 
munc , inteligen  i talent, nu prin ce ob in prin firmane i din 
firimituri. Avem nevoie de o politic  riguroas  de selec ie, de o 
politic  integr  de demografie, de cultul muncii i al datoriei. S  
asigur m prompt o replica ferm  pentru neru ina ii care tr iesc 
prin obr znicii, pe seama celor harnici i cinsti i. S  manifest m 
compasiunea necesar  pentru suferin a atâtor desmo teni i ai 
soartei; s  g zduim pe refugia ii greu încerca i de nenorociri, 
pân  când se vor întoarce în locurile lor, devastate de intrigi 
str ine i de nep sarea i nepriceperea conduc torilor lor. 
          Dreptul la libera exprimare se poate consolida numai 
prin atitudinea fiec ruia dintre noi. Pentru aceasta avem nevoie 
de spiritul fra ilor Gracchus, de virtute i de adev r.  
         Tehnic, ne va ajuta tiin a mileniului 3... dar esen ialul 
const   în construirea de caractere i modele, în înl turarea 
enormelor stupidit i, care vor s  duc  la d râmarea familiei i a 
educa iei copiilor, dirijate de o armat  de pseudosavan i, tr itori 
din insolen e, din sfaturi progresiste i din dispre ul fa  de 
munc . S  dezavu m pe neru ina ii care vor s - i educe nu 
proprii copiii, ci pe-ai no tri (Ca-n Ferma animalelor?). Trebuie 
reanimat caracterul intransigent în ap rarea demnit ii 
cet ene ti, în protejarea valorilor i în dispre uirea amoralit ii. 
Pentru aceasta sunt necesare încuraj ri i sprijn material în 
construirea unor coli excelente  i în dezvoltarea celor mai bune 
calit i genetice, sociale i spirituale, Libertatea deplin  de 
exprimare  i  confruntarea de idei i argumente, între oameni 
one ti i onorabili, vor putea opri reîntoarcerea în lumea 
vie uitoarelor din alte timpuri, pe care am amintit-o în 
incursiunea noastr  despre limbajul primordial. Cuvântul 
responsabil reprim  minciuna, jaful, parazitismul nemuncii, 
impostura veleitarilor i pedepse te, în istorie, f r  ezitare, pe cei  
care nesocotesc cinstea i legile eterne ale universului. 
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ESEURI
Olgu a LUNCA U - TRIFAN - Ia i 

 
Care ar trebui s fie influen a

i rolul Revistelor în via a societ ii ?
 
 Într-o lume în care zilnic se tip resc reviste în zeci de 
mii de exemplare vizând o multitudine de domenii, fiecare 
având grupuri int  de cititori ori categorii sociale, dar fiind... 
comercializate laolalt , ne întreb m din ce în ce mai mult: Care 
este influen a i rolul acestor reviste în via a societ ii, în 
formarea acesteia? Ce impact pot avea toate acestea asupra 
psihicului uman? Pozitiv ori negativ? Care sunt interesele? Care 
este direc ia? Con tientiz m efectele? Ni le asum m? Cine 
verific  impactul publica iilor asupra unei societ i din ce în ce 
mai bolnave, contaminat  cu virusul distructiv al dezm ului, al 
pornografiei, al unei lumi în care violen a, drogurile, crima, sunt 
din ce în ce mai prezente, dar i agresiv mediatizate? 
 Pentru a reu i s  în elegem cât de pu in personajele 
principale din acest  raport, emi torul i receptorul, trebuie s  
fie foarte bine definite.  

Emi torul 
Nu trebuie s  uite niciodat  c  este formator de opinie! 

Mesajele transmise i publicate au menirea de a forma opinii i, 
poate, caractere, func ie de publicul int  pe care i-l aleg sau 
care, întâmpl tor sau nu, va citi materialul, îl va interpreta i-l va 
analiza atât cât poate, însu indu- i idei sau concepte. Aceste  
publica ii, al turi de celelalte componente mass-media, s  nu 
uit m, au un puternic rol modelator asupra personalit ii umane 
la nivel afectiv, cognitiv i comportamental. 

Pentru o mai bun  manipulare a receptorilor, emi torii 
de mesaje apeleaz  la diferite metode de comunicare eficiente i 
care implic  cercetarea palierelor de receptare în func ie de 
nivelul de instruire i inteligen , obiectivele de comunicare, 
conceperea mesajului, modul de propagare i impactul acestuia, 
efectele sale. Sunt corect folosite aceste cercet ri? Sunt folosite 
în sprijinul i interesul receptorului sau se urm re te doar    
rating-ul acestor reviste prin crearea de senza ional,      
dep indu-se barierele permise de etic  profesional ,    
abuzându-se nepermis de principiul de libertate a presei? 

Astfel, întâlnim o multitudine de reviste, din diverse 
domenii, pe care nu voi încerca niciodat  s  le enum r i nici nu 
a  avea cum. Sunt reviste de calitate, utile, cu informa ii, 
curiozit i, valoroase prin con inut, calitate i decen a 
prezent rii, dar sunt i alte reviste de calitate i con inut 
îndoielnic, care se adreseaz  unor anumite categorii i care, dup  
p rerea mea, nu ar avea ce s  caute pe tarabele publice, la 
îndemâna oricui. Ar trebui distribuite printr-o re ea de  magazine 
specializate pe domenii, de unde, cei c rora le sunt adresate s  i 
le poat  procura f r  a le fi îngr dit acest drept, dar unde, cu 
siguran , nu ar atenta la educa ia i siguran a celorlal i, cu 
prec dere a copiilor i tinerilor, care sunt cei mai expu i i cei 
mai vulnerabili, aflându-se într-un proces de formare. 

M  întreb, cu durere, când vom acorda cu adev rat 
aten ia cuvenit  culturii? Când anume vom vedea mai multe 
reviste culturale, de literatur , decât reviste cu femei goale - a a 
zise „vedete de televiziune”, agresiv promovate i acolo, la 
televiziune, dar de care nu sc p m nici pe la chio curile de 
reviste i ziare, purtându- i ostentativ inimioarele ro ii ce le 
acoper  sânii sau altceva? Se ofer  zilnic „cultur ” pe pâine unor 
persoane f r  ad post, ce- i rânjesc foamea în vitrinele 
chio curilor, stârnindu- i poftele trupe ti în fa a copiilor, a 
trec torilor, a femeilor îngrozite i gr bite s  nu le cad  victime 
acestor b tu i de soart , cu min ile fierbând de „cultur ”, de 
combina ii de alcool medicinal i de prenadez… 

M-a rugat cineva de la Hu i s -i procur o revist  
cultural , de tradi ie. Aflase c  a ap rut în paginile acesteia cu o 
cronic  foarte important  la un roman. Am b tut dou  zile 
„Dulcele Târg al Ie ilor” - ora  cultural, întrebând pe la 
chio curile cu ziare i reviste. Ce crede i? Peste tot, vânz torii se 
uitau la mine de parc  aveau în fa  un extraterestru. Ba mai 
mult, am fost  întrebat :  „Ce fel de revist -i asta, doamn ?!” 
R spuns-am eu, la fel de mirat : „Este o revist  literar , destul 
de cunoscut  i care apare de mult timp!” Mi s-a r spuns cu 
aceea i privire a unui om ce are în fa  o ciud enie, pu in 
„tâmp” i „sictirit”: „N-am avut i n-om avea a a ceva, ... da, 
nici nu cred c  s-ar vinde! Nu m-a mai întrebat nimeni pân-acu... 
Noi vindem...” i a început s -mi în iruie o list  întreag  de 
titluri de ziare i reviste ale c ror nume le auzi i le vezi 
popularizate zilnic, atât la Tv, cât i la radio, dar sunt expuse i 
în toate vitrinele chio curilor. Chiar s  vrei, nu le po i uita 
numele.  

L-am l sat în monotonia lui, repetând în continuare, ca 
pe o lec ie foarte bine înv at , numele acelor publica ii ce nu fac 
decât s  ne coboare tineretul din ziua de ast zi, undeva, la 
subsolul societ ii, în promiscuitate, prin exemplele negative 
oferite de copiii „de bani gata”, de acele „beizadele” care cred c  
totul li se cuvine i care sunt promovate excesiv i nemeritat. 
(Nu întotdeauna mesajul transmis este perceput de public la 
modul în care l-am gândit. Trebuie mult  aten ie la felul cum îl 
transmi i, dar voi reveni)  

Am plecat, deci, mai departe, ajungând undeva în 
Complexul studen esc „Tudor Vladimirescu”. Zic în mintea 
mea: „Hm! Cum de nu m-am gândit s  vin aici de prima dat ? 
Am pierdut atâta timp... Desigur, aici, o s  g sesc revista la toate 
chio curile!”. M  îndrept gr bit  i, deja, fericit , c tre primul 
chio c mustind de „cultur ”. Nu v  mai repet dialogul..., dar, a 
trebuit, evident, s  plec la al doilea i apoi la al treilea. Un domn, 
trecut bine de a doua tinere e, care-mi vede dezam girea, 
asistând la dialogul cu vânz toarea, î i cere scuze pentru 
interven ie i îmi indic , cu mâna, un chio c ceva mai retras i 
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nu prea str lucitor, spunându-mi c  este posibil s  g sesc ceea ce 
caut, acolo. A avut dreptate, într-un fel, pentru c , m car aici, 
vânz toarea nu m-a mai privit în acel mod ciudat. Aceasta, 
amabil , dr gu , a  putea spune, chiar tia despre ce vorbesc. 
M-a întrebat, îns , dac  îmi trebuie imediat deoarece nu are pe 
stoc i trebuie s  dea comand  s -i aduc . Am l sat un num r de 
telefon i am f cut comand  de trei exemplare, mul umindu-i 
doamnei pentru amabilitate. Am plecat, îns  doar pe jum tate 
mul umit , întrebându-m  cu am r ciune: de ce, în aceast  
organizare actual  a societ ii, când totul se tr ie te pe       
repede-n-nainte, oferim doar Kitsch-ului o motiva ie actual       
de a fi? 

Manipularea psihologic  i mediatic . Titlurile 
Poate a i remarcat faptul c , de multe ori, un anumit 

titlu v  determin  s  cump ra i ziarul sau revista. De asemenea, 
în cele mai multe cazuri, dezam girea nu întârzie s  apar  în 
momentul în care descoperi c  titlul respectiv nu are nicio 
leg tur  cu con inutul acelui articol. 

În acest fel, aten ia receptorului este canalizat  într-o 
anumit  direc ie, clar dorit  de c tre emi tor, de c tre autorul 
textului respectiv. Folosirea de c tre acesta a unor neologisme, 
cuvinte inventate sau construite prin deriva ii, sintagme, 
deturneaz  aten ia cititorului de la anumite detalii,     
direc ionând-o spre teme impuse de el, spre o anume în elegere, 
reu ind de cele mai multe ori s  imprime, s  decid  opinii. 

Manipularea de format i manipularea lingvistic  
Modul în care articolele sunt dispuse în paginile unei 

publica ii, precum i creativitatea limbajului folosit în textul 
prezentat, plin de semnifica ii, fac ca receptorul s  nu mai fie 
capabil s  delimiteze între argumentele ra ionale ale unei 
informa ii i p rerea personal  a autorului. 

Informarea 
Da! În marea majoritate a cazurilor se merge pe rolul 

informativ al articolului, aducând în aten ia marelui public 
informa ii i detalii despre anumite teme de interes. Nu sunt, 
îns , pu ine cazuri cele în care, prin interoga ii sau exclama ii se 
d  o direc ie clar , dorit  de c tre autor sau dictat  de c tre 
publica ia în sine, spre o anume opinie. Se folosesc verbe la 
infinitiv, printr-o apelare indirect  a cititorului, pentru a-i crea 
impresia unei pove e i nu a unei cerin e. Prin utilizarea verbelor 
modale (condi ional optativ) în propozi ii, se construie te un 
anumit parcurs, o anumit  canalizare a informa iei, se induc 
b nuieli, sugestionându-se cititorului o anume direc ie clar , 
formându-i o p rere pe care acesta i-o va însu i ca fiind a lui. 

Acolo unde ar trebui s  primeze impar ialitatea, 
obiectivitatea, intransigen a, adev rul i curajul de a fi liber, unii 
jurnali ti aduc în articolele pe care le scriu, subiectivismul, prin 
folosirea de multe ori a unor expresii gen: „cred”, „consider” i 
altele, ce reflect  opinii personale. De asemenea, al i jurnali ti  
i-au transformat profesia în business, sau, mai r u decât atât,  

sunt aservi i unor partide politice ori unor interese de grup.  
Jurnalistul bun, de calitate, ar trebui s  fie un bun 

slujitor al adev rului, al impar ialit ii. Din nefericire, în presa de 
ast zi, în revistele de ast zi, adev r mai po i g si, strict, în acele 
publica ii tehnice, de specialitate medical , specific culinar, 
poate i sportiv, în cele de tiin , în general, educa ie i cultur , 
dar care sunt destul de pu ine i dificil de g sit, iar acolo unde se 

g sesc nu au vizibilitate i pondere de parc  ne-am ru ina s  le 
expunem, s  le prezent m. 

Or fi ajuns, educa ia i cultura, o ru ine în ara asta? 
Dac  stau bine s  m  gândesc, cred c  da! Oare, de ce? 

Studii sociologice din ultimii ani relev  faptul c  tot 
mai pu ini tineri români, în propor ie de 50%, sunt interesa i s  
mai citeasc  o carte, s  vizioneze un spectacol de oper , teatru 
sau balet, s  viziteze un muzeu sau o expozi ie de pictur . Le 
este inoculat , din familie sau din anturajele în care se învârt, 
ideea c  doar prin producerea instant  de bani, indiferent prin ce 
mijloace, dar nu i prin munc  cinstit , pot s  ob in  tot ce 
doresc. Astfel, tinerii sunt îndep rta i de via a cultural , care nici 
prin mijloacele mass-media nu este suficient mediatizat , 
evenimentele culturale fiind foarte rar pomenite i atunci, 
deficitar. Se urm resc foarte mult aparen ele, neglijându-se 
esen a, con inutul. Nu se investe te în cultur  i educa ie, 
considerându-se pierdere de timp, datorit  interesului sc zut al 
tinerilor, îns , nu ne gândim c  acest interes trebuie stimulat, 
educat, dezvoltat. Este ca pofta de mâncare. De nu vom face 
ceva în a le cre te apetitul pentru educa ie, pentru cultur , vom 
pierde definitiv ceva foarte important. Vom pierde resursa 
uman . Vom pierde ceea ce este dat acestui popor, mai de 
valoare, în ultimele sute de ani.  

Nici revistele de cultur  nu-i atrag. Dup  cum 
pomeneam mai sus, lipsesc aproape cu des vâr ire din locurile 
în care ar trebui s  fie cât mai vizibile, dar i acolo unde acestea 
se afl , sunt de o calitate „deplorabil ” din punct de vedere 
comercial, neatr g toare ochiului  în ceea ce prive te grafica, 
a ezarea în pagin  sau hârtia de proast  calitate. Nu vom evolua 
atâta timp cât, atât sistemul de înv mânt cât i cultura, i-au 
schimbat optica i rolul. Atâta timp cât totul se va face sub 
auspiciile informativului i nu ale formativului. Dar, unde este 
hiba? Cine este vinovat de propagarea inculturii? Cine este 
vinovat de produc ia beizadelelor pe band  rulant ? Dragii mei 
români, nu cred c  ar trebui s  privim prea departe. Cred c  ar 
trebui s  analiz m cu aten ie curtea noastr , concep iile i tarele 
noastre.  

Mirajul occidentului, prost în eles de un popor s n tos 
la trup i suflet, dar oropsit, frustrat, din punct de vedere al unor 
libert i, ne-a f cut s  uit m principiile solide în care p rin ii, 
bunicii, str bunicii, înainta ii no tri, au crescut i ne-au crescut i 
educat. Astfel c , în loc s  p str m cu sfin enie tot ce ne-au l sat 
în grij : istorie, cultur , tradi ie, bun sim , corectitudine, respect, 
ne-am gr bit s  împrumut m de la al ii, deoarece este mai 
„cool”, mai „trendi”, mai „nice”,  arat  i sun  mai „mi to”! Am 
c utat solu ii pentru a ne pl ti p catul, vina de a nu fi lâng  
odrasle suficient de mult timp, aflându-ne în goana dup  bani, 
averi sau distrac ii de tot felul, recompensându-i pe ace tia cu 
diferite „fi e” ce par c  ar reprezenta tot ce înseamn  lux, de la 
un simplu telefon de ultim  genera ie, la ultimul model de 
ma in  sport sau limuzin . Ce nevoie mai au de cultur , de 
educa ie? Ce s  fac  ei cu ea? Dac  merg la un spectacol de 
teatru sau oper , o fac doar s  fie „în trend”, s  fie „cool”. 
Oricum,  se plictisesc i nu pricep o iot , dar neap rat, vor dori 
s  par  ceea ce, niciodat , nu vor fi de fapt. La ie ire, sunt chiori 
de somn i irita i c  i-au pierdut timpul „cu tâmpenii”, 
îndreptându-se în mare grab  spre primul club „de fi e”, unde se 
simt la ei acas .  
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De înv mânt, ce s  mai spunem? Am v zut inep iile 
i absurdit ile din ultimii ani, de  la examenele de maturitate, de 

la Bacalaureat, care ne-au îngrozit i continu  s  ne îngrozeasc .  
Într-un sistem de înv mânt, în care profesorul a ajuns 

inta tuturor amenin rilor, ajungând s  fie chiar agresat i supus 
la diferite umilin e fizice i psihice în fa a clasei, din partea 
elevilor, atât din punct de vedere al inutei vestimentare pe care o 
poart  i care nu poate concura cu a elevilor „de bani gata”, a 
faptului c  nu are ce mânca, în compara ie cu el, elevul, la ce ne 
mai a tept m? 

Iat  de ce mediatizarea excesiv  a acestor „copii de 
bani gata” i a ilegalit ilor, a tâmpeniilor pe care ace tia le fac, 
într-o societate vulnerabil  din punct de vedere psihologic, cu 
serioase tare de educa ie i cultur  i capacitate de a discerne 
între bine i r u, aceste beizadele, în loc s  fie „condamnate 
public”, ajung s  fie modele pentru tinerii no tri. Le auzi numele 
rostite laudativ, pe la fiecare col  de strad , de copii i 
adolescen i.  

Îmi amintesc, cu pl cere nostalgic , cum la o or  de 
dirigen ie, prin clasa a cincea, cred, fiind întreba i ce vrem s  ne 
facem când vom fi mari, undeva la ar , în satul natal - Iv ne ti / 
P dureni/ Vaslui, în clas  au început s  se aud  cu glas sugrumat 
de emo ii, dar i prin vocea dorin ei: „doctori ”, „profesor”, 
„tractorist”, „Aurel Vlaicu”, „inginer”, „Pitagora”, „Moromete”, 
„colonel”, „mam ”, „Prin esa din ega”..., i lista ar putea 
continua, pentru c  eram dou zeci i opt de elevi în clas , îns , 
nu acest aspect vreau s -l eviden iez, ci faptul c  nimeni nu 
dorea s  devin  B.D., A.T., sau D.C., nu le voi da numele întreg, 
pentru a nu le populariza o dat -n plus. 

Nu au ajuns ce i-au dorit, dar au ajuns oameni cinsti i, 
care- i cresc copiii în acela i spirit frumos în care au crescut i 
ei. Le vorbesc copiilor despre „Prin esa din ega” de Francisc 
Munteanu, un roman foileton publicat în Revista „Cutez torii”, 
revist  pentru copii a teptat  cu sufletul la gur , de la o 
s pt mân  la alta. O revist  publicat  pe vremea copil riei 
noastre, în vremuri destul de grele, în perioada comunismului, 
dar care a contribuit la dezvoltarea unei gândiri armonioase, 
oferindu-ne posibilitatea analiz rii perspectivelor în ansamblul 
lor, stimulându-ne imagina ia, dezvoltându-ne vocabularul i 
dezv luindu-ne faptul c  folosirea corect  a limbii române, nu 
este o not  de superioritate fa  de ceilal i, ci mai degrab  o 
regul  de bun-sim  i respect personal. 

Ajungem într-o zon  în care buc t ria mass-media de 
ast zi, se pare c  a devenit foarte aglomerat  i, în care, ar trebui 
s  se fac  o cur enie exemplar . 

Dezinformarea. Este o practic  des întâlnit  în jocurile 
de culise ale mass-mediei. Se folose te, deliberat, prin alterarea 
adev rului, prin evitarea dezv luirii întregului adev r, crearea 
senza ionalului în scopul deturn rii aten iei receptorilor de la 
anumite subiecte, îndreptându-le aten ia, voit, c tre lucruri ce nu 
prezint  acela i interes, îns  cu inten ia v dit  de a le domina 
voin a, a le subjuga gândirea, a le deturna opiniile i preferin ele 
fa  de persoane, grupuri, organiza ii, partide. 

Are caracter anti-social, fiind form  psihologic  a 
subversiunii i metod  de sl bire a adversarului, a unor grupuri 
ori persoane int , prin lansarea de informa ii de natur  a 
destabiliza, a discredita, dezinformarea având  puterea de a 

distruge prin campaniile sale de manipulare a receptorilor. 
Efectul lor nu este doar un efect de moment prin agresivitatea 
ac iunii tire-efect, dar r mâne în timp în memoria colectiv  i 
revine ori de câte ori, personajul sau institu ia revin în 
actualitate, ca o etichet , indiferent dac  s-a produs reabilitarea, 
dezmin irea între timp sau nu.  

În fine: Care ar trebui s  fie Influen a i rolul 
Revistelor în via a societ ii? 

M  voi adresa tinerilor, în primul rând, rugându-i s  ia 
aminte! Încerca i, dragilor, un experiment: Imagina i-v  
cuvântul, informa ia, poezia, beletristica, literatura de 
specialitate, ca pe un fluid necesar vie ii voastre. Un fluid care, 
pe m sur  ce-l bei, te face s  te sim i i mai însetat i sim i c  
dac  i-ar opri curgerea tu nu ai mai exista, pentru c  resursele 
lui sunt inepuizabile i indispensabile nou , fiin e supuse 
procesului evolutiv. Ei bine, acest fluid, atât de necesar nou , se 
nume te, simplu, Cunoa tere. F r  ea, evolu ia noastr , ca 
oameni, ar fi searb d . Ar fi o simpl  trecere, un consum inutil 
de aer i timp. 

Fiind consumatori de literatur , de cultur , ve i putea, 
dac  v  vor mai preocupa acele reviste intens mediatizate de i 
nu cred, s  discerne i, singuri, care este limita între bine i r u, 
între valoare i kitsch, între grotesc, hilar i frumos. 

M  voi adresa, cu respect, i domniilor voastre, stima i 
Jurnali ti! Înainte de orice obliga ii, aserviri, câ tiguri imense, 
sau nu, pe care v  vinde i sufletul i meseria, o meserie extrem 
de frumoas  i necesar , dar pe care unii dintre domniile voastre 
o murd resc, urâ ind-o tocmai nepracticând-o în litera i spiritul 
unei etici profesionale ce impune a fi echidistant, prezenta i  
adev rul a a cum este el, f r  a-l deforma pentru a-l îmbr ca în 
haina senza ionalului, pentru a favoriza o ter  persoan  sau o 
institu ie, a o discredita pe alta ori a o distruge pentru c  nu a 
„s rit la cap” suficient, ori nu se afl  în gra ii..., v  rog!  

V  rog, privi i-v  copiii! Ai domniilor voastre, dac  îi 
ave i, ai prietenilor, ai vecinilor, ai României! S  punem um rul 
la educa ia lor! S  le ar t m ce înseamn  educa ia, cultura! 

Ave i puterea! Sunte i, se spune, cea de a patra putere 
în stat. Poate cea mai vocal , cu mijloacele cele mai puternice de 
convingere în a le demonstra i a le determina chiar i pe 
celelalte trei, ce v  sunt înainta e. 

Trebuie, doar, s  lupta i cinstit, ar tând c  dori i s  da i 
traiectoria potrivit ! 

România are copii inteligen i, copii capabili. S -i 
scoatem la lumin ! 

Promova i valoarea i nu nonvaloarea! 
Priveam, cu ceva timp în urm , la televizor (recunosc 

c  nu o mai fac de mai mult timp). Erau tirile de la ora cinci, pe 
un anumit canal TV. tirea: „Un tân r de cincisprezece ani i-a 
omorât prietenul de joac , în vârst  de treisprezece ani. Întrebat 
fiind, de ce a f cut-o...? r spunsul s u a fost ocant: „Am vrut s  
devin celebru.” 

V  rog, domnilor i doamnelor jurnali ti! S  nu mai 
facem copiii i adolescen ii, celebri! S -i educ m! Pot deveni 
celebri, dar numai prin educa ie, prin înv tur , prin exemple 
pozitive! Revistele, ziarele, presa, radioul, televiziunea,       
mass-media - în general, prin ac iuni i activit i specifice, pot fi 
cel mai bun formator. 
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ESEURI
Doina TOMA - Ia i 

 
V d…

 
 Pre uiesc v zul ca 
pe o nestemat  de pre , de 
fapt nepre uit, o 
permanen  iubit  i 
luminoas . Suntem 
con tien i de darul imens 
ce-l de inem? Nu. 
Majoritatea oamenilor îl 
accept  i folosesc ca pe 

ceva firesc, normal c  trebuie s  existe i nu-i acord  
nici o importan . 
          M  trezesc într-o nou  zi, deschid ochii i v d, 
da, v d lumina lucrurilor din jur, în cas , pe strad , în 
social… 
          V d seninul de azur al unui cer stabilit de  om, 
când soarele m  provoac  la zâmbet bun i cald c tre 
via  ! 
          V d ploaia ce-mi alint  obrazul cu pic turi 
domoale, sau mai repezi când este sup rat … 
          V d i prin cea a anotimpurilor i vremurilor 
schimb ri în oameni ce- i doresc frumosul, lini tea, 

sau incapacitatea lor de a în elege simplitatea, în 
fericirea aceasta atât de c utat , cântat  i dorit  ! 
          V d z pada alb  i curat , pl cut  vederii, ce 
parc  te îndeamn  la joc copil resc, atunci când omul 
nu a închis poarta zâmbetului i poate lumina sau 
întuneca un chip, toate depind de el, omul ! 

Privirea alearg  liber  în tumult de culori, 
când toamna ne aminte te i provoac  la introspec ie, 
unde nostalgia se întâlne te cu romanticul iar sufletul 
în om împrumut  din bog ia d ruit  de natur . 
Toamna e ti plin de lumina frunzelor ce trec prin toate 
culorile, ele fascineaz  i tulbur  v zul. 
          V d în spectacolul prim verii cum totul 
înmugure te a via  nou  în vegetal, în copil i oameni 
mari, ce viseaz  mereu la un nou început.         
          i mai v d cum oamenii, uit  tot mai des, s  se 
bucure de lumin  în prag de zi sau scânteieri de stele 
în nop i bogate în senin i constela ii ! i nu e bine. 
          Dar, eu v d i m  întristez pentru ei, pentru 
viitor ! 

 
Aud...

  
 Urcând cu pa i u ori pe o potec  a muntelui, 
fratele meu drag, printre seme ii brazi, aud cum 
vorbe te p durea i ea ne spune prin sunete diferite c  
aici nimic nu poate fi mai important decât s  mergi i s  
ascul i…. 
          Aud în mi carea fin  i gra ioas  a frunzelor ce se 
leag n  u or, dirijate de un maestru ce d  semnalul, ca 
un tremur u or prin care vântul opte te naturii c  
trebuie s  cânte! Fiecare copac parc  se adreseaz  
vecinului, prin mici sau mari tânguiri, în func ie de 
povestea tr it  sau auzit  de la drume ii ce poposesc la 
umbra lor. Ei aud cele mai frumoase i stranii pove ti 
din via a omului, mereu un tainic necunoscut….. 
          Omul se plânge mereu, cel mai mult prin gânduri 
ce-l invadeaz  precum roiul de ân ari într-o umed  
var . El fuge de singur tate, are fric  de propriile 
construc ii interioare  i rar po i vedea om singur, în 
comuniune cu natura. Omul caut  tov r ie, amici ie 
pentru a evada din temerile sale i tr ie te o permanent  

participare la mult zgomot, veselie fabricat  i mai rar 
în elege ce frumoas  e prietenia ce înmugure te între 
doi oameni ce pot împ rt i esen a vie ii. 
          Este atât de frumos la munte, unde sim i c  po i 
vorbi cu iarba i florile, cu brazii i stâncile, cu potecile 
ce se deschid ca o fereastr  în fa a ta d ruindu- i 
 lumina unui r s rit m re , sau un apus în elept unde 
to i te ascult  i în eleg. 
          Aud muzica firav  dar i juc u  în mi carea 
domoal  ce trece pe stânc , a unui izvor n scut în 
munte. Sunetul apei ce mângâie stânca i mu chiul 
m t sos catifelat este i vânt i mi care, este vibra ie a 
trecerii spre alte z ri unde fascineaz  i opre te orice 
gând al omului. 
          Aici, la munte po i uita nimicurile ce te 
obsedeaz  inându-te strâns în bra e ferecate, doar 
participi i prime ti în interior darul naturii, ce se ofer  
doar celor care tiu s  asculte ! 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 
Înv mânt i merit vasluian (I)

a) DESPRE EVOLU IA ÎNV MÂNTULUI
VASLUIAN PÂN LA 1859

 
 Începuturile înv mântului în Moldova sunt 
vechi. Ele au fost determinate, în primul rând, de 
necesit ile bisericii i ale administra iei. Organizat 
începând din secolul al XV-lea pe lâng  importante 
centre religioase (Neam , Roman, apoi Hu i etc.) 
colile mân stire ti reprezint  „primul nostru 

înv mânt propriu legat de limba slavon  a statului i 
de prevoslavnicia bisericii” (1). Ele nu aveau îns  
decât un num r redus de elevi, ca i, ulterior, 
a ez mintele de tip academic. tiin a de carte a r mas 
astfel limitat  la cercuri restrânse, chiar dac , începând 
din secolul al XVII-lea, ea a fost difuzat  i prin 
intermediul dasc lilor particulari, mai ales pentru fiii 
de boieri, dar necesitatea ei a devenit tot mai mult 
sim it . 
 Ideea de obligativitate (par ial ) a 
înv mântului apare în actul dat de mitropolitul 
Nichifor al Moldovei, în 7 iulie 1749 (7257) în timpul 
domniei a treia a lui Constantin Mavrocordat, care 
numea un preot s  supravegheze popor nii de la 
bisericile Sf. Nicolae, Sf. Vineri i Sf. Sava din Ia i 
astfel: „copiii prostimei din trei ani în sus, îns  care 
nu va fi de hran , s  face i izvod anume s  mearg  s  
înve e carte: înv turi cre tine ti …” (2). În a treia 
domnie a lui Gr. Ghica, re eaua înv mântului se 
extinde. Hrisovul domnesc din 25 decembrie 1747 
hot r te i crearea a trei coli române ti i slavone ti, 
la episcopiile din Roman, R d u i, Hu i îngrijite de 
episcopi i dasc li înv a i „în slovenie ori i la 
românie”. În acest timp, s-ar p rea c  i la Bârlad (ca 
i la Foc ani, Boto ani) ar fi existat o coal  

districtual  preo easc . Dup  1782, coala episcopal  
din Hu i, unde între anii 1782 i 1784 înv ase însu i 
viitorul mitropolit Veniamin Costachi, dobândise un 
prestigiu considerabil. 
 Un interes sporit pentru înv mânt 
înregistr m la începutul secolului al XIX-lea. În afara 
propunerilor tot mai numeroase privind îmbun t irea 
i dezvoltarea înv mântului, se înf ptuiesc unele 

m suri ca: deschiderea internatelor, stabilirea 
sarcinilor epitropilor colari, apar programe colare, se 
precizeaz  durata înv mântului, vacan a, se 

înfiin eaz  biblioteci colare, se realizeaz  material 
didactic, se prev d bugete etc. 
 În 1803 func ionau coli episcopale la Hu i i 
Roman precum i coli inutale „de limb  elineasc  i 
moldoveneasc ”  în Bârlad, Foc ani, Gala i, Chi in u, 
precum i coli mân stire ti la Neam , Secu, cea mai 
important  fiind Academia Domneasc  din Ia i. Plata 
dasc lilor, între inerea localurilor, se f cea din venitul 
d rii de 4 lei anual de la preo i i diaconi, precum i 
din subven ia visteriei. La 1 septembrie 1803 începe s  
func ioneze Seminarul de la Socola, cu subven ie din 
visteria domneasc , sub conducerea lui Veniamin 
Costachi. Celor vreo 60 de înscri i, în majoritate tineri, 
li se predau limba român , istoria, geografia, 
aritmetica, teologia, psaltichie. Dup  1812 se mai 
pred  gramatica român , simbolul, catehismul, 
exegeza, istoria religiei, istoria profan , filosofia, 
latina. Tot în timpul lui Veniamin Costachi se tip resc 
unele manuale i c r i profane. Nu putem vorbi îns  de 
înv mânt public în sensul obi nuit al cuvântului. 
 O etap  nou  în istoria înv mântului începe 
odat  cu aplicarea prevederilor Regulamentului 
Organic, în condi ii de avânt economic i social - 
politic. Ca urmare a acestora se ivesc idei înnoitoare 
cu efect pozitiv în domeniul înv mântului. 
 Prin prevederile Regulamentului Organic, 
coala devine o institu ie permanent  de stat. 

Articolele referitoare la înv mânt (art. 418 - 424, 
cap. IX, sec ia IV) stipulau extinderea num rului de 
coli i de elevi. Referitor la prevederea expres  a art. 

420, Gh. Asachi nota c  „ ase coale încep toare s-au 
a ezat atunce (în 1832 n.n.) la politiile departamentale 
Roman, Hu i, Bârlad, Gala i, Foc ani, Boto ani” 
ar tând în continuare c  acestea au dat prima promo ie 
în 1834, iar în 1835 la Roman i Bârlad se construise 
„cas  de coal ” (3). 
 Regulamentul Organic mai prevedea c  toate 
cursurile se vor ine în limba român , precum i 
prerogativele Epitropiei înv turilor publice în fruntea 
c reia a fost numit Gh. Asachi. Nu se preconizau 
m suri pentru organizarea de coli s te ti, ceea ce 
excludea practic accesul la înv mânt al r nimii, 
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care reprezenta aproximativ 90% din popula ia 
Moldovei, doar pu ini copii ai s tenilor putând 
p trunde în colile religioase i doar prin excep ie în 
cele laice. 
 Prima coal  public  pe actualul teritoriu al 
jude ului Vaslui s-a deschis la Bârlad la 1 septembrie 
1832 cu un num r de 50 de elevi având ca prim 
„profesor” pe Ion Z h rescu (unul dintre cei 7 
absolven i ai cursului de 3 luni, special organizat 
pentru preg tirea noilor înv tori ce urmau s  fie 
trimi i la colile înfiin ate, din cadrul Gimnaziului 
Vasilian). Continua s  func ioneze coala de pe lâng  
Episcopia din Hu i, înfiin at  la jum tatea secolului 
anterior, iar din 1833 se deschide i coala public  de 
aici. Este posibil  i existen a unor coli particulare, 
din cauz  c  în tabloul colilor particulare din 
Moldova în 1836 apar astfel de coli în inutul F lciu 
(cu ase dasc li), Tutova (tot cu ase), dar nu i în 
fostul jude  Vaslui. (4) O statistic  din 1837 pomene te 
de un Jean <<Fran uz>>, pe un Bernardaki la Foc ani, 
pe un Subiski la Bârlad (5), unde se realiza un 
înv mânt particular în limba francez . Men iuni 
despre un astfel de înv mânt în alte localit i vor 
ap rea în tot cursul deceniilor urm toare, dar pentru 
ora ul Vaslui abia în 1860 se men ioneaz  existen a 
pensionului francez condus de Alexandru Leblanch ai 
c rui elevi erau obliga i s  sus in  examenele în fa a 
comisiei colii centrale (6). Este probabil apoi c  marii 
mo ieri din împrejurimi sau locuind aici î i angajaser  
dasc lii particulari. 
 De i Regulamentul Organic prevedea în anexa 
F, sec iune 1, art. 66, înfiin area de coli încep toare în 
capitolele de jude , aceste prevederi nu s-au realizat 
decât par ial i cu mari întârzieri pentru c  boierimea 
ostil  înoirilor manifesta o total  lips  de interes 
pentru luminarea „prostimii”. În plus, ea vedea 
poporul reprezentat doar prin negustori i târgove i i 
nu prin marea mas  a r nimii. Dup  cum observa 
Gh. Asachi, în 1845, la un milion i jum tate de 
locuitori ai Moldovei se aflau „2.180 coleri” - a   
500-a parte a popula iei - pe când în Fran a colile erau 
frecventate de a 12-a parte a locuitorilor. În cel mai 
autentic spirit iluminist, acela i c rturar preconiza „a 
da tot aceea înv tur  treptelor societ ii f r  
deosebire” (7). 
 Care era situa ia Vasluiului în preajma lui 
1840 când se întreprind primele ac iuni pentru 
înfiin area unei coli inutale în aceast  re edin  ? 
 O catagrafie din 1830 indic  pentru târgul 
Vaslui: 13 b c nii, 16 rachierii, 5 cojoc rii, 2 cizm rii, 
2 boiangerii, 7 pit rii, 2 b rbierii, 4 ciobot rii, 13 
crâ me i hanuri (8), „zestre” economic  nu prea 

departe de cea a localit ilor comune i ast zi: 
Murgeni, Cod ie ti, Puie ti etc., dar pozi ia urbei era 
totu i superioar . Se poate vorbi de începutul 
desprinderii de vechile rela ii feudale, de începutul 
exploat rii capitaliste. Unele studii consemneaz  o 
stare conflictual  prelungit  a locuitorilor ora ului cu 
proprietarul mo iei, logof tul C. Ghica. În acela i 
context, poate fi admis  posibilitatea întrunirilor 
secrete de la mo ia lui Teodor R canu sau formarea 
de c tre sp tarul Durmuz i paharnicul Toader Sion a 
unui grup de instigatori (9). Cu siguran , spiritul 
revolu ionar din preajma anului 1848 a cuprins i acele 
meleaguri, dar, într-o form  potolit . 
 Dinamica popula iei din aceast  veche a ezare 
este de asemene gr itoare. N. Iorga presupune c  pe la 
1650 erau cam 1.000 de locuitori la 300 de case de 
români i 100 de armeni (10). Cu toat  nesiguran a 
datelor din diverse izvoare, la 1774 num rul 
locuitorilor târgului pare a fi de 645 din care 129 capi 
de familie, în 1803 de 1.240 de suflete (11). În orice 
caz, sub raport numeric înregistr m o important  
cre tere, de vreme ce catagrafia din ianuarie 1821 
men ioneaz  c  în Vaslui sunt 1.335 birnici, 771 
scutelnici, 808 bresla i, 1.470 „ce nu poart  
havalele”, 66 evrei, totalul fiind de 4.450 de locuitori, 
în timp ce la Tecuci, erau 5.659, la Roman 5.471, la 
Suceava 9.320. Pentru 1859, Anuarul statistic (12) nu 
indic  cifra locuitorilor (Ecaterina Negruzzi presupune 
4.733 suflete) (13) care în 1899 va ajunge la 9.171, în 
1910 la 9.861 i la 10.525 în 1914. Preocuparea pentru 
înv mântul local era, astfel, fireasc .  
 Înfiin area colii inutale din Vaslui apare mai 
mult ca un rezultat al ini iativelor particulare i nu al 
prevederilor oficiale. C tre sfâr itul anului 1840, 
polcovniceasa Elena ubina a început s  se intereseze 
de posibilit ile înfiin rii colii publice. Copiile dup  
r spunsurile Departamentului trebilor din l untru i ale 
Epitropiei înv turilor publice denot  insisten a cu 
care aceasta a f cut toate demersurile pentru 
înf ptuirea acestui deziderat al localnicilor (14). 
Astfel, o adres  a departamentului din 20 iulie 1841, 
emis  de sec ia 3, cu nr. 18681 c tre Epitropia 
înv turilor publice, aminte te de cererile f cute i 
dispune analizarea acestora, pomene te de anexarea 
uneia, în copie, în care se cerea sprijin pentru coala 
care ar avea ca efect „ridicarea copiilor na iei”. 
Probabil c  pe plan local s-au iscat multe discu ii 
privitoare la întâietatea întreprinderii demersurilor 
(probabil mai mul i au f cut asemenea cereri), de 
vreme ce o hot râre (15) d  dreptate ubinei i o 
îndrituie te s  propun  doi oameni cu stare în 
comitetul de inspec ie necesar pentru sprijinirea i 
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îmbun t irea înv mântului, în octombrie 1841. 
(Conform Regulamentului, la înfiin area colii inutale 
trebuia s  fie aprobat un Comitet de inspec ie, compus 
din ispravnicul jude ului i al i doi membri ale i dintre 
cet enii de vaz , care aveau sarcina de a controla i 
ap ra interesele colilor în puterea legilor statului). 
 Tot din acest schimb de coresponden  afl m 
c , în octombrie 1841, Epitropia trimisese deja la post 
pe înv torul Iordachi Galeru, primul „profesor” în 
târgul Vasluiului. Localul colii nu era înc  terminat i 
cursurile nu se pot deschide. La 15 noiembrie 1841, 
Elena ubina se adreseaz  din nou „C tre Cinstita 
Epitropie a înv turilor publice” cu o scrisoare de 
r spuns pe care o reproducem în întregime: „La 
adresa de sub No. 259: prin care, în privirea cer utei 
din partea mea înfiin are de shoal  public  aice în 
târgul Vaslui, mi se d  dreptate a alege doi din boierii 
acestei politii spre îndeplinirea Comitetului de 
inspec ie pentru sprijinirea i îmbun t irea ei, cu 
c zuta cinste recomenduescu pe Dumnealor Banul 
Grigorie Angeliki i Cuv. Nicolai Kiriac de la carii se 
n d jduie te isprava dorit  întru aceasta, i totodat  
rogu pe cinstita Epitropie, ca pe rînduitul împlinitoriu 
îndatoririlor de profesor D-lui Iordachi Galerie este 
sosit aice de mai mult  vreme i numai din partea mea 
s(-)au dat f g duita cas  de coala i putinciosul 
ajutoriu în inerea gospod reasc , dar neînlesnirea 
întotul st  f r  lucrare, s  mijloceasc  unde se cuvine 
a dezlega ispr. (ciei ?): sau a slobozi b ne te, ordinare 
cheluele ce s-ar socoti trebuitoare unei asemine 
închipuiri. E. ubina, 1841, noiembrie 15, tîrgul 
Vaslui.” (16). Ad ug m c  primul elev al noii coli a 
fost fiul banului amintit. 
 O adev rat  epoc  de dezvoltare cultural  a 
urbei se deschide deci cu cei 31 de elevi între 7 - 16 
ani care se aflau la prima or  de curs, în ziua de 1 
decembrie 1841, cu „profesorul” Iordachi Galerie sub 
privirile emo ionate ale unei numeroase asisten e. 
Frunta ii localit ii care au înso it pe elevi i 
înv torul lor cu mare pomp  la deschiderea festiv  a 
noii coli redacteaz  o scrisoare c tre Eforie în care 
în tiin eaz  de festivit i i de începerea cursurilor la 1 
decembrie, aducând mul umiri domnitorului M. Gr. 
Sturdza i exprimându- i încrederea în rezultatul 
„favoritoriu.” Scrisoarea se încheie cu un num r de 11 
semn turi greu descifrabile, dintre care nu lipsesc îns  
cele ale membrilor Comitetului de inspec ie. 
Rapoartele înv torului, din cursul anului 1842, 
motiveaz  deschiderea târzie a colii prin faptul c  
localul acesteia nu fusese terminat i men ioneaz  
serioasele dificult i în procurarea manualelor, a 

materialului didactic, b ncilor ect., întârzierea numirii 
Comitetului de inspec ie .a.  
 Din 2 genarie 1842 exist  un document 
important legat de deschiderea noii coli „Epitropia 
Înv turilor Publice din Prin ipatul Moldovei” 
în tiin ând Comitetul de Inspec ie al colii publice din 
Vaslui cu urm toarele: „Dup  cererea Ob tei i nalta 

ncuviin are a Prea naltului Domn, înfiin ându-s  
coala public  în politia Vaslui, Epitropia a orânduit 

de împlinitor îndatoririlor de Profesor pe D. Iordachi 
Galeru, c ruia i s-a dat i instruc iunile ating toare ce 
au a se pov ui în a sa îns rcinare. Al turate cu acele 
sunt i îndatoririle puse asupra Comitetului de 
Inspec ie care sunt nu numai de a priveghe i a 
pov ui ace lucrare ce i a da acelei coale tot felul de 
ajutor i a îndemâna cu cele trebuincioase de Profesor 
de coal , ca s  poat  întemee i spori acest institut 
ob tei folositoriu, drept care Epitropia recomendue te 
acelui Comitet as minea înfin îre i a teapt  cu 
mul mire rezultatul dorit”. 
 Elevii noii coli erau în majoritate fii de boieri, 
preo i, negustori din Vaslui, câte unul din Volas ii (?), 
Sauca, Laza, al turi de cel al banului înv ând i 
copilul unei slujitoare i unul de ran. 

(va urma) 
NOTE: 
1. N. Iorga, Istoria înv mântului românesc, Bucure ti, 
1928, p. 5 
2. C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei, Bucure ti, 
1888, p. 16 
3. Gh. Asachi, Rela ie istoric  asupra coalelor, Ia i, 
1838, p. 238 
4. Gh. R canu, Istoricul înv mântului particular, 
Bucure ti, 1906, p. 85 
5. N. Iorga, Istoria înv mântului românesc, Ia i, 1935, 
p. 242 
6. Jude ul Vaslui. File de monografie, 1972, p. 244 
7. Gh. Asachi, Chestia înv turei publice, Ia i, 1858, p. 
21 
8. Vaslui, schi  monografic , 1975, p. 41 
9. Ibidem, p. 43 i urm. 
10. N. Iorga, Istoria comer ului românesc, I, 1915, p. 256 
- 257, (dup  Bandini, p. 200 - 201) 
11. Ecaterina Negru i, Clasificarea localit ilor urbane 
din Moldova în prima jum tate a secolului al XIX-lea. 
Considera ii demografice, în Anuarul Institutului de istorie 
i arheologie „A. D. Xenopol”, Ia i, XII (1975), p. 1 - 16, 

anexa nepaginat . 
12. „Anuarul atatistic al României. 1915 - 1916”, Buc. 
1919, p. 18 
13. Vezi nota 11. 
14. Arh. St. Bucure ti, Fond M.C.I.P., Moldova, D. 192/ 
1841 
15. Ibidem, f. 5 
16. Ibidem, f. 10 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Martha E ANU - Ia i 

 

„Pa aportul meu spre universalitate a fost matematica”
Academicianul Solomon Marcus la 91 de ani (+)

 În urm  cu 91 de ani, la 
data de 1 martie 1925, se n tea la 
Bac u, cel ce în timp avea s  
devin  cunoscutul profesor i 
apreciatul matematician, 
academicianul  Solomon Marcus. 
 i-a tr it copil ria i 
adolescen a în casa p rinteasc  
din Bac u, tat l s u era un croitor 

foarte priceput la care venea toat  protipendada ora ului. 
 „Moldovean de origine, ajuns în vârful piramidei 
tiin ifice na ionale i interna ionale, n scut în Bac u, ora  ce 

a dat rii Române ti pe marele Bacovia, din mam  
boto neanc , loc care, de asemenea, ni-l d duse pe marele 
Eminescu i pe marele Nicolae Iorga, Solomon Marcus era 
nativ predestinat s  ajung  un mare savant” afirm   prof. 
univ. dr. Constantin F tu subliniind: „A mo tenit în acela i 
timp elocin a i în elepciunea marelui rege Solomon, pe care 
le-a urmat cu perseveren  înc  din fraged  copil rie”.   
 Despre anii ‘30 - ‘40 ai secolului trecut, ani de criz  
economic  i apoi de r zboi, profesorul Marcus î i aminte te: 
„Era r zboi i tr iam sub imperiul unei incertitudini majore, 
în care viitorul se reducea la ziua de mâine. S-ar fi putut u or 
întâmpla s  ajung un pierde - var . Tat l meu, care inea 
foarte mult s  fie mo tenit în meseria lui, v zând c  a e uat cu 
to i fra ii mai mari, i-a pus ultima n dejde în mine. Dup  o 
edin  de o or , în care a încercat s  m  înve e lucrul 

fundamental al croitoriei, s  mânuiesc foarfeca, a ajuns la 
concluzia c  nici de atâta nu sunt capabil. M-a catalogat la 
rebuturi, drept pentru care am riscat s  nu mai fiu dat la 
coal , noroc c  m-a înscris un frate al meu, mai mare”. 

 Privind în trecut, rememorând parcursul vie ii sale, 
profesorul m rturise te în continuare: „Matematica a fost 
pentru mine o descoperire foarte târzie. Dar uitându-m  în 
urm , îmi dau seama c  existau foarte multe lucruri care 
prefigurau pasiunea mea de mai târziu. Erau în mine anumite 
curiozit i... Simplul fapt de a m  putea mi ca i de a putea 
contempla strada era pentru mine o r splat  extraordinar . 
Eram obsedat de lucrurile care urmeaz , de lucrurile care se 
afl  „dincolo” de locul unde m  aflam. Curios s  aflu ce e 
dincolo de colbul str zii mele din Bac u, la 3 - 4 ani, m-am 
r t cit pe str zi i am fost recuperat de ni te cet eni. M  
întrebam mereu „Dar dincolo de asta ce mai este?”. O 
întrebare care prefigura studiul limitelor i al infinitului”.  
 Ca oameni, noi cu to ii suntem fundamental diferi i 
unii de al ii, chiar dac , uneori, vie ile ni se aseam n  pe 
alocuri. Manageriatul propriei vie i este o provocare a sor ii i 
totodat  o „întreprindere” dificil , greu de realizat cu rezultate 
de „top”.  

 În acest sens conf. univ. dr. Georgel Rusu apreciaz : 
„Profesorul Solomon Marcus ne ofer  de departe un exemplu 
de via , o via  pe cât de întins  pe atât de plin  de realiz ri 
de vârf. Domnia sa pare s  fie de in torul secretului care face 
ca în mod curios, o vie uire care nu abund  în lucruri 
spectaculoase, s  dea o rezultant  care neîndoielnic este a a, 
dac  privim muntele de cultur  i de realiz ri tiin ifice greu 
de egalat... Realiz rile sale excep ionale sunt întemeiate pe 
re eta clasic  a „îmbin rii transpira iei cu inspira ia”, dar 
munca domnului profesor pare s  fie manageriat  i dup  o 
re et  original .... Mirarea necontenit  în fa a noului, adoptat  
la fiecare pas, îl caracterizeaz  cu siguran . i asta str b tând 
cele peste nou  decenii în care fenomenul marcusian ne-a 
convins i ne-a cucerit”.  
 Aplecat, înc  din adolescen , spre lectur  i studiu, 
profesorul, scriind despre „Singur tatea matematicii colare” 
sublinia c  bucuriile oferite de matematic  i-au venit nu din 
via a colar  propriu-zis  ci din ceea ce a aflat prin lecturile 
de acas , din c r i ce nu f ceau parte din programa colar . În 
timpul acela mult mai puternic  era atrac ia sa pentru 
literatur  i filozofie. Matematica i-a oferit prima revela ie 
abia la vârsta bacalaureatului, când a citit, câte ceva despre 
geometriile neeuclidiene. 
 Trecerea de la 
studen ie la predare i 
cercetare, a însemnat, pentru 
viitorul academician, trecerea 
de la matematica din cursuri 
i manuale la aceea din 

monografii, tratate i reviste de specialitate. Solomon Marcus 
î i aminte te emo ia cu care intra, în anii ‘50 - ‘60 ai secolului 
trecut, în Biblioteca de Matematic  a Universit ii din 
Bucure ti sau în aceea a Institutului de Matematic  al 
Academiei i spune: „P strez i acum zeci de caiete în care 
copiam fragmente din articole care m  interesau; era o vreme 
în care, nu numai c  nu exista înc  internetul, dar nici     
xerox-ul nu ap ruse, iar procedeele mai rudimentare de copiat 
erau i ele un lux. A a mi s-a cristalizat caracterul de tafet  a 
cercet rii. Porne ti de la probleme, idei i rezultate ale altora, 
încerci s  faci un pas mai departe i, dac  reu e ti sau numai 
crezi c  ai reu it, încerci s  transmi i altora mesajul t u. 
A tep i cu înfrigurare reac ia lor, pentru a testa în acest fel 
coeren a, corectitudinea i interesul mesajului respectiv i 
pentru a vedea în ce fel este, la rândul s u, dus mai departe.” 
 Cele peste o sut  de caiete care cuprind discu iile pe 
tema cercet rilor sale i ecourile acestora fac parte integrant  
din „biografia intelectual ” a academicianului Solomon 
Marcus. 

Solomon Marcus 
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 El este un veritabil promotor al colabor rii 
interdisciplinare, transdisciplinare, nu numai în sfera tiin elor 
matematice, ci i dintre matematic  i discipline diametral 
opuse, diferen iate, inclusiv din sfera Literaturii, Artei, din 
familia tiin elor umaniste, în genere. Putem spune, f r  
exagerare, c  acad. Solomon Marcus de ine paternitatea 
incontestabil , privind rela ia dintre Matematic  i 
Lingvistic , Matematic  i Literatur , Matematic  i Art , 
Cultur , Muzic  etc. 
 Impresionanta sa oper  tiin ific  num r  59 titluri 
de carte, în calitate de autor sau coautor, alte 26 de titluri de 
carte coordonate, editate, prefa ate sau postprefa ate, peste 
500 de articole în limbile român , englez , francez , italian , 
german , spaniol , rus , maghiar , ceh , sârbo-croat , greac , 
publicate în reviste de specialitate i alte zeci de articole de 
atitudine, pe teme culturale, publicate în periodice române ti.  
 Înainte de toate, în opera savantului ocup  un rol 
fundamental lucr rile cu caracter strict matematic. În acest 
sens a publicat în domeniul tiin elor matematice peste 50 de 
volume în România, care au fost traduse în mai multe limbi, 
în numeroase ri din Europa i SUA, la care se adaug  peste 
400 de studii i articole tiin ifice. 
 Integrala operei lui Solomon Marcus, apreciaz  
scriitorul Cassian Maria Spiridon, argumenteaz  cu asupra de 
m sur  în favoarea unui model de matematician, la care 
principiile prime au îndrept irea de a fi considerate ca p r i 
ale filosofiei. 
 Pe academicianul Solomon Marcus „îl vezi i îl por i 
mai apoi cu tine, oriunde ai merge, oriunde te-ai afla, oriunde 
ai încerca s  te cobori în timpul prezent” spune poetul Adi 
Cristi, caracterizându-l în cuvinte de o mare frumuse e i 
sensibilitate: „Prin el încerci s  define ti enigma esen elor 
tari. El este atât de mobil, atât de vulcanic, atât de viu încât ai 
crede c  mi carea cu legile ei i-a fost dedicat  asemenea unui 
poem scris anume pentru el, pentru acest EL care a descoperit 
ordinii i rigorii sensibilitatea limbajului care te înfioar . A 
dat voie pietrei s - i cunoasc  lacrima. A dat voie cifrei s  se 
îndr gosteasc  de t cerea de dup  semnul egal… Nu s-a l sat 
intimidat de m re ia artei sau a tiin ei. S-a a ezat în fa a 
acestora ca un egal al lor, reu ind s  decojeasc  cifrele pân  la 
gestul sensibil al naturii, pân  la g l gia stimulativ  a 
tiin elor naturale i sociale, descoperind z c mântul 

nemuritor al poeticii matematicii. A reu it s  transforme 
abisul într-o dimensiune de câmpie m noas , rodnic  i 
roditoare. A dat voie timpului s  rezolve ecua iile care ne 
nelini tesc, ne creeaz  acea stare de anxietate din care ie im 
robotiza i, îndep rta i brutal de tr iri, surprin i de acea 
lehamite care ne face s  ne piar  orice interes, orice r spuns la 
provoc ri ultimative”.   
 Pornind de la celebrele „Scrisori c tre un tân r poet” 
ale lui Rainer Maria Rilke, în care acesta î i sf tuia 
interlocutorul s  persiste în a scrie poezie numai dac  simte c  
nu ar putea tr i altfel, Solomon Marcus apreciaz  c  
„cercetarea matematic  nu este cu nimic mai pu in exigent  i 
selectiv , chiar dac  severitatea selec iei este aici de o alt  
natur ”. În acest context el m rturise te c  „nu i-ar fi putut 
imagina via a altfel decât într-o activitate de cercetare iar dac  

ar fi fost împiedicat s  o fac  s-ar fi considerat de-a dreptul 
nenorocit”. 
 Rememorându-i pe cei care i-au fost repere în timpul 
studen iei i mai apoi i de-a lungul îndelungatei sale 
activit i profesionale: Miron Nicolescu, Simion Stoilow, Dan 
Barbilian, Gheorghe Vrânceanu i Grigore C. Moisil, dar i 
pe profesorii profesorilor lui, Spiru Haret, Dimitrie Pompeiu, 
Traian Lalescu i Petre Sergescu, pe care i-a descoperit treptat 
prin lectur  i studiu i de care s-a ata at puternic, Solomon 
Marcus consider  c  rela ia maestru - discipol trebuie 
reconsiderat  în condi iile complexit ii actuale a vie ii 
academice i a cerin elor tot mai variate ale competi iei 
actuale a valorilor. 
 Aducând un omagiu mae trilor dar i discipolilor 
s i, profesorul î i exprim  toat  recuno tin a celor care,     
într-un fel sau altul, l-au înso it în lunga sa c l torie prin 
via , i îi asociaz , în gând, cu versurile lui Serghei Esenin: 
„Te-am tr it sau te-am visat doar via ? / Parc  pe un cal 
trandafiriu / Vesel galopai de diminea !” 
 Dedicându-se de mai mul i ani problemelor 
educa iei profesorul Marcus a constatat c  ast zi, la noi 
coala, nu se preocup  de educarea atitudinilor care 

corespund noii societ i globalizate bazat  pe comunicare, 
informa ie i computer. De asemenea coala nu se preocup  
de educarea omenescului, de comportarea civilizat  fa  de tot 
ce este alteritate, de tot ce este altfel, de educa ia 
intercultural . Multe dintre programele colare sunt învechite, 
nu con in marile descoperiri tiin ifice ale secolului XX. 
 Analizând toate aceste deficien e, el a punctat 10 
nevoi umane care nu înlocuiesc cele 10 porunci ci li se 
adaug . Acestea sunt: nevoia de a da sens vie ii la nivel 
elementar; nevoia de împrosp tare; nevoia de întrebare, de 
mirare; nevoia de îndoial  i suspiciune; nevoia de gre al  i 
e ec; nevoia de joc; nevoia de identitate; nevoia de omenesc 
i de omenie; nevoia de cultur  i nevoia de transcenden .              

 Academicianul Marcus consider  c  educa ia 
s n toas  trebuie s  respecte echilibrul dintre cele dou  
emisfere cerebrale, respectiv dintre ra ional (bazat pe logic  i 
limbaj) i emo ional ( bazat pe intui ii, emo ii i afectivitate).  
 În Galeria savan ilor români, academicianul 
Solomon Marcus reprezint  o personalitate ilustr , de mare 
prestigiu, care a adus o contribu ie incomensurabil  la 
afirmarea valorilor Comunit ii Academice Române ti, a 
Spiritualit ii Române ti în circuitul academic european i 
interna ional.  
 Acum la cea de-a 91-a aniversare a zilei sale de 
na tere, transmitem cele mai bune ur ri de s n tate i AD 
MEA VEESRIM ! (Pân  la 120 de ani) academicianului 
Solomon Marcus, un model i un exemplu de via  dedicat  
semenilor în felul s u: acela de a le oferi din darurile gândirii 
sale. 
 i aceste ur ri le al tur m cu deosebitele cuvinte de 
apreciere ale poetului Adi Cristi: „Solomon Marcus o stea, o 
galaxie, un univers, atât cât poate s  cuprind  ging ia 
gestului de a- i iubi aproapele mai mult decât pe tine însu i… 
pe mine / Mie red -m !” 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Ionel MIRON - Ia i 

ACTUALITATEA CONCEP IEI LUI EMIL RACOVI
ASUPRA TIIN EI I EDUCA IEI

 Dup  tefan cel Mare i Sfânt care prin biruin a asupra 
turcilor de la 14 iunie 1475 a umplut de glorie etern  inutul 
Vasluiului i pe vasluieni, o glorie cel pu in la fel de str lucitoare 
o p str m de la vasluianul dup  origine Emil Racovi . 
 Din altarul tiin ei, pe care  savantul o considera „focar 
de lumin , adev r i dreptate care c l uze te omenirea spre 
timpuri mai bune” (1) i prin reformarea înv mântului propus  
de el, c tre umanizarea educa iei min ii, inimii i trupului 
elevului, ca fereastr  pentru cuno terea de sine, p str m de la  
Emil Racovi  adev ruri i îndemnuri care sunt demne de urmat 
i ast zi, când se recunoa te plenar faptul c  adev rata reform  

spre progres a rii noastre trebuie s  pornesc  de la educa ie i 
cercetare.  
 Dar cine a fost de fapt Emil Racovi ? 
 R spunsul la întrebare îl g sim în miile de pagini scrise 
în toat  lumea având ca izvor opera tiin ific  i educa ional  a 
lui Emil Racovi , deschiz toare de noi orizonturi ale cunoa terii 
umane. O sintez  asupra originii, personalit ii i gândirii lui 
Emil Racovi  ne-o ofer  un alt savant vasluian, academicianul 
Constantin Mota , continuator al cercet rilor de biospeologie,  o 
nou  tiin  întemeiat  de Emil Racovi  în cadrul primului 
Institut de Speologie din lume realizat la Cluj, în care se  
exploreaz  via a din pe teri. (1, 2,). 
 „Numele Racovi , consemneaz  Mota , î i are obâr ia 
în inutul Vasluiului i provine de la pârâul Racova, aflat pe 
drumul care leag  fosta cetate de scaun a lui tefan cel Mare de 
ora ul Bac u.” Str mo ii lui Emil Racovi  proveneau din 
familia vievodului Cehan Racovi , de la care Gheorghie , tat l 
lui Emil, a mo tenit o mo ie în satul or ne ti, comuna 
Cod ie ti, jude ul Vaslui. Dup  moartea fratelui i sorei sale, 
Emil Racovi , a devenit singurul mo tenitor al acestei mo ii. 
„Tân rul crescut pe plaiurile p rinte ti ale or ne tilor, continu  
Mota , (1) îmbarcat pe o fragil  coaj  de nuc , va înfrunta furia 
dezl n uit  a oceanelor, urgia uraganelor, va str bate globul de la 
un emisfer la altul.” Este vorba despre Expedi ia belgian  în 
Antarctica cu vasul „Belgica” (1897 - 1899) la care Emil 
Racovi  a participat ca naturalist la vârsta de numai 29 de ani, 
desemnat în urma unui doctorat str lucit în tiin e naturale sub 
conducerea profesorului Henri de Lacaze - Duthiers, magister al 
colii zoologice de la Sorbona, membru al Academiei Franceze 

de tiinte, fondator al Sta iunii de cerceta ri marine de la 
Banyuls-sur-Mer, unde mai târziu Emil Racovi  avea s  fie  
director tiin ific timp de 20 de ani. Navigând spre Polul Sud, 
vasul „Belgica”, lung doar de 34 m, lat de 6,5 m, cu motor de 35 
CP i 3 catarge, avea s  înfrunte furtuni, uragane i valuri 
amenin toare, croindu- i drum prin banchiz , unde au r mas 
bloca i timp de 13 luni. „Eram atît de izola i, noteaz  Racovi , 
i atît de pierdu i în suflarea vijeliei care ne lua auzul, în frigul 

tot mai grazav care ne prindea trupul, în alba obscuritate care ne 

acoperea ochii ca un z branic, 
încît n dejdea ne-a p r sit i un 
singur sim mînt ne sus inea, 
sim mîntul datoriei. (...) Puterea 
gerului sleia mercurul în 
termometrele noastre i cînd 
trecea de - 40 de grade, vîntul 
înceta, ca sleit i el de a frigului 
urgie. Jos pe banchiz  se în irau 
formele albe ale colinelor de ghia , r zimate de umbrele lor 
negre, iar, aisbergii neclinti i în l au între ele trupurile lor uria e. 

i mute erau lanurile de z pad  i mute lanurile de sloi. T cerea 
cuprindea acum i cerul i banchiza; natura întreag  p rea 
împietrit  în etern  nemi care. Iar tu, pierdut aici, te sim i 
cuprins de spaim  f r  margini, nu îndr zne ti s  te mi ti în 
aceast  nemi care, nu cutezi s  strigi în astfel de t cere, i inima 
i se strînge în disperare crunt , c ci vezi c  totul e mort i rece, 

c ci sim i c  nimic nu i-e prieten în aceast  splendoare 
du man ”.  i totu i, în timp ce restul navigatorilor unui vapor 
blocat între ghe uri bîntuiau prin cabinele sleite, unul dintre ei 
îmboln vindu-se i pierind de disperare, naturalistul expedi iei, 
românul Emil Racovi , î i t ia copci cu fer str ul în ghia , 
filtrînd apa în care mi unau o puzderie de viet i, majoritatea 
microscopice. Observînd între acestea i alge cu clorofil , 
Racovi  a avut o revela ie asupra lan ului trofic prin care se 
asigur  via a sub banchiz  în tot arealul Polului Sud: algele, prin 
fotosintez , produc biomas  vegetal  ca într-o adev rat  
„paji te” care este „p scut ” prin filtrare de c tre animale 
m runte, cele mai multe din neamul crustaceelor, în deosebi 
krill, care la rândul lor sunt consumate fie de pe ti, fie de  
balene. Miracolul fotosintezei asigurat de cloroplastele algelor 
( i a plantelor verzi, în general), prin care se produce materia 
organic - glucoza, din materii anorganice (dioxid de carbon si 
ap ) i-a consolidat i în aceste împrejur ri concep ia lui Racovi  
privind importan a tiin elor naturale în deslu irea proceselor 
prin a c ror înl n uire se poate explica originea resurselor de 
hran  care asigur  def urarea vie ii, atât în ap  cât i pe uscat. 
Racovi  s-a eliberat astfel prin cunoa tere, cucerind entuziasmul 
i puterea explor rii viului chiar în aceste condi ii dramatice. 

Volumul observa iilor i materialelor acumulate de el a fost 
imens. Din prelucrarea de c tre speciali ti biologi din întreaga 
lume a celor 1200 de specimene zoologice, 400 botanice, a  
peste 200 de fotografii i cli ee, au rezultat peste 60 de volume - 
memorii tiintifice coordonate de el. Despre lucrarea sa de 
consacrare „Cetacee”, speciali tii germani Heck i Hilzheimer, 
constat : „Cel mai nou i mai precis observator al vie ii 
balenelor este desigur Emil Racovi , care, ca zoolog al 
expedi iei sud-polare belgiene, le-a consacrat un studiu exact zi 
cu zi”. (1) 
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 Gloria cucerit  ca explorator al Antarcticii a fost amplu 
omagiat  la întoarcere atât în str in tate dar i în ar . Reîntors la 
Vaslui, în septembrie 1899, oficialit ile l-au primit, pe merit, ca 
un erou, într-o emo ionant  serbare câmpeneasc  inundat  de 
cântecul fanfarelor i la casa p rinteasc  asaltat  de notabilit ile 
jude ului i la or ne ti, cuprins de vraja copil riei. Cet enilor 
din or ne ti avea s  le împart , în 1918, mo ia i atelajele 
agricole (tractoare, batoze etc.) 
 Urm torii aproape 30 de ani, Racovi  i-a consacrat 
explor rii vie ii mediului subteran, fundamentând o nou  tiin  
- biospeologia (1907), concretizat , între altele, în  5 monografii 
cu mii de pagini. 
 În septembrie 1920, a l sat condi iile de bun stare din 
Fran a i plin de glorie s-a întors definitiv în ar , înh mându-se 
la urnirea din loc a unui înv mânt împietrit în dogme, lipsit de 
orizont, teoretizat excesiv i lipsit de aplica ii practice. Dup  ce 
i-a salvat via a din încle tarea ghe arilor prin inventivitate, 

h rnicie i efort supraomenesc, zi de zi, clip  de clip , pentru a 
descoperi cât mai multe din tainele vie uitoarelor Antarcticei, s-a 
întors acas  pentru a- i rev rsa tot tezaurul concep iilor sale, atât 
în  edificarea la Cluj a primului Institut de Speologie din lume 
cât i în reformarea înv mântului, în calitate de profesor la 
Universitatea din Cluj i Pre edinte al Academiei Române. 
Noile principii educa ionale i tin ifice au fost expuse de Emil 
Racovi  la Întâiul Congres Na ional al Naturali tilor din 
România, desf urat la Cluj (18-21 aprilie 1928).  În calitate de 
pre edinte i organizator al Congresului, Emil Racovi  a 
prezentat conferin a inaugural , aplaudat  des i puternic, din 
care extragem urm toarele: (num r toarea ne apar ine) 
 1. „De îndat  ce am putut s -mi dau seama de esen a i 
rostul tiin elor naturei, am fost crunt izbit de contrastul ce exist  
între importan a acestor tiin i pentru om i pentru societ ile 
omene ti i rolul ters, l turalnic, cu totul subordonat ce li se 
acord  chiar în zilele de azi. Contra acestei mari gre eli continuu 
în ar  o lupt  pe care am dus-o aproape 30 de ani în Fran a. (...) 
Interesul general pentru tiin ele naturale este inexistent”. 
 Ne permitem s  apreciem c  aceast  constatare este de 
actualitate i în sistemul nostru educa ional. 
 2. „În coli, naturali tii ocup  loc orul ce binevoesc s  
le mai lese proprietarii celorlalte specialit i. (...) La universitate, 
sec ia de tiin e naturale e considerat  ca „Sora cea mai mic ”, 
c reia i se scurteaz  zestrea i influen a, cum se cuvine la o 
minor ”. 
 Constat c  i ast zi biologia româneasc  a ajuns 
v duvit  de un poten ial de cercetare (uman i material) 
competitiv pe plan mondial, cu o subfinan are precar  i cronic , 
dar cu criterii de evaluare occidentale. 
 3. „Dac  astfel stau lucrurile cu rolul atribuit tiin elor 
naturale în înv mânt, în chestiile de cultur , v  pute i închipui 
ce se întâmpl  în economia social  i mai ales în gospod ria rii 
noastre”. 
 Se mai îndoie te cineva ast zi de adev rul c  
neglijarea, îndeosebi în ultimii 25 de ani, a înv mântului i 
culturii, se reflect  în jaful i sec tuirea avu iilor rii, în 
dezorganizarea agriculturii, în devastarea p durilor, în  
înstr inarea resurselor subsolului (petrol, gaze, minereuri) i în 
exodul popula iei calificate ? 

 4. „S  m  explic sumar asupra importan ei tiin elor 
naturale în educa ia omului i în economia lui social :  
 Cunoa te-te pe tine însu i, vrea s  zic  s  ai cuno tin e 
elementare, dar precize, de anatomia, fiziologia i psihologia 
trupului t u ca s  te fere ti s  faci cu el cele v t m toare i s  nu 
cazi prad  eresurilor, vr jitoriilor i în l toriilor. Vrea s  zic  s  
tii de unde vii, din ce spi  de viet i te-ai coborît i s  tii cam 

încotro ai s  mergi. Vrea s  zic  s  cuno ti, în tr s turi generale, 
lunga i chinuita poveste omeneasc  i, mai am nun it, istoria 
gliei tale b tina e a a cum i-au durat-o din vremile cele mai 
c runte, cu zilnice sudori i cu mult, cu prea mult sânge, mo ii  
i str mo ii. Vrea s  zic  s  ai idee de ce este p mântul de care 
i-e legat  soartea i s  cuno ti plaiurile i mun ii, unde au tr it i 

s-au pr p dit cei ce te-au f cut i unde au s  tr iasc  i s  se 
pr p deasc  cei pe care îi faci tu. i câte altele pe care trebuie s  
cuno ti ca s  po i tr i con tient în lumea ta, ca s  fii om cult în 
adev ratul sens al cuvântului.” (...) 
  „A ti sau a nu ti, aceasta este întrebarea. (Tu know or 
not to know, that is the question !). C ci a nu ti înseamn : 
supersti ii, egoism orb, neîn elegere, du m nie, foamete. A ti 
înseamn  pentru omenire: organizare temeinic , activitate 
ra ional , solidaritate, evolu ie pa nic . 
 Consecin ele acestui adev r pentru om, privit 
individual reiese deci clar: tiin ele naturei i ale omenirei 
trebuie s  constitue osia înv mântului secundar nespecializat”. 
 Dar cea mai conving toare actualitate a principiilor 
educa ionale ale lui Emil Racovi , o g sim în recomandarea 
includerii disciplinei  asupra cunoa terii de sine în sistemul 
educa ional al secolului XXI, cu recomandarea expres  a lui 
Jacques Delors, raportor UNESCO(3): „Pentru a da copilului i 
adolescentului o viziune just  asupra lumii, educa ia, fie f cut  
în familie, comunitate sau coal , trebuie mai întâi s -l fac  s  se 
descopere cine este el. Descoperirea altuia trece obligatoriu prin 
cunoa terea de sine.”  
 Asupra necesit ii de umanizare a înv mântului 
românesc în sensul preconizat de Emil Racovi , ne-am referit i 
noi în publica ia: „Sistemul om-mediu, un axis-mundi pentru 
reformarea înva mântului”, 1993 (4). 
 Concluzionând, apreciem c  opera lui Emil Racovi  
este i în prezent un izvor de înv minte pentru sistemul 
educa ional românesc. În acest spirit am ini iat simpozionul 
na ional „Educa ia bio” la coala gimnazial  din Iv ne ti, Vaslui. 

i în cercetare am urmat îndemnul lui Racovi , de a aplica în 
practic  acumul rile fundamentale, experimentarea fiind singura 
cale de confirmare a ipotezelor teoretice. (pentru detalii: 
www.mironionel.ro) Pentru gloria mondial  cu care a încoronat 
pe vasluieni, s-ar cuveni instituirea s rb torii „Ziua Emil 
Racovi ” în care toat  suflarea jude ului s  retr iasc  emo ia 
întoarcerii eroice în ar  a savantului explorator al Antarcticii i 
d ruirea sa pentru prop irea neamului românesc. 
 Surse: 
 1. Mota , C., 1960 - Figuri de naturali ti. Editura tiin ific , 
Bucure ti; 
 2. Mota , C., C.A. Ghica, 1969 - Emil Racovi . Fondatorul 
biospeologiei. Editura tiin ific , Bucure ti; 
       3. Delors, J., 1996. L’Education, un trésor est cache dedans. Rapport 
a L’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et 
unième siècle, Edition Odille, Jacob, 312 pp.;  
        4. Miron, I., 1993 - Sistemul om - mediu, un axis mundi pentru 
reformarea înv mântului. Simp. „Omul i mediul înconjur tor”, Ia i. 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Anca Narcisa NEAGU - Ia i 

 
„A gândi despre ap … din ap ”,

un curs practic de „sfidare a gravita iei”
 

„A gândi despre 
ap … din ap ” este unic  
în limnologia româneasc , 
tiin  a apelor dulci, dar i 

în literatura biologic  
recent  de la noi, destul de 
s rac  în m rturisiri i 
prea timid  în zugr virea 
unor modele care s  
inspire noile genera ii de 
studen i i cercet tori. 
Cartea este într-adev r o 
m rturisire - document, 
centrat  pe o idee pe care 
am reg sit-o de curând, 

citind cartea lui Richard Dawkins, „cel mai cunoscut 
biolog al timpului nostru”, intitulat  „O curiozitate f r  
margini: cum am devenit om de tiin ”: „Etologii au 
tendin a de a pune accentul pe rolul comportamentului în 
mediul natural al speciilor” [2].  

Citind cartea Profesorului Ionel Miron, mi-am 
dat neîndoielnic seama c  întregul s u parcurs tiin ific 
a fost construit în jurul unui singur ax: „a gândi despre 
ap … din ap ” i am în eles esen a titlului bine ales, 
centrat pe necesitatea absolut  a observ rii directe a 
vie ii din ap , pornind cu cel mai mare lac de 
acumulare din ar , lacul Bicaz, dar extinzându-se i la 
alte lacuri i chiar la mare i ocean sau la râurile care 
pulseaz  sub pustiul Sahara.  

Via a din ap  ne este adus  în fa a ochilor 
pictat  prin prisma experien ei de o via  a unui      
OM-cercet tor, a c rui pasiune i perseveren  
metamorfozeaz  universuri. În anul anivers rii a 80 de 
ani de via , autorul ne d ruie te exemplul s u 
personal de reu it  în asprul demers al cercet rii 
tiin ifice, cu toate ingredientele ei de succes, întreaga 

carte cultivând parc  o idee a lui Saint-Exupéry, aceea 
c  „nu exist  decât direc ie, ascensiune i lupt  pentru 
ceva” [5] i, parafrazându-l pe acela i scriitor, mi-am 
dat seama c  doar drumul urmat cu trud  i-a permis 
Domnului Profesor s  ajung  s  tr iasc  ziua aceasta 
de s rb toare. Pentru mine, pentru to i cei care-l 
cunosc, dar i pentru cei care vor citi aceast  carte, 
numele Miron r mâne asociat cu certitudine unor 

simboluri de care nu va putea fi niciodat  desp r it: 
batiscaful LS 1, unic în ar , vaporul „Emil 
Racovi ”, „steaua de pe lac” în care sunt domestici i 
p str vii i Sta iunea Biologic  Potoci, unde serii 
întregi de studen i din România sau din alte p r i ale 
lumii au înv at de la el cum „s  gândeasc  despre 
ap … din ap ”. Tot a a am înv at i eu c  
experimentul de laborator nu va putea niciodat  
înlocui, explica sau elucida legile care guverneaz  
inegalabila complexitate a proceselor care se 
desf oar  în natur . Microcosmosul creat de om în 
retortele unui laborator strâmt este întotdeauna prea 
departe de imensitatea macrocosmosului care 
g zduie te colosala reprezenta ie a naturii! Asta a 
în eles probabil i tân rul cercet tor Ionel Miron când 
a pornit pe drumul tiin ei i care prin aceast  carte 
arat  c  nimic nu poate substitui valoarea observa iei 
directe asupra organismelor vii, al c ror comportament 
în natur  nu poate fi niciodat  similar cu al celor 
exilate în condi ii de laborator. i, iat  c … „este de 
ajuns s  înve i iubirea de mare, pentru ca s  începi s  
durezi cor bii…”! [5] 

M-am gândit s  scriu despre aceast  carte ca 
despre „un curs practic de sfidare a gravita iei”. 
Metafora „sfidarea gravita iei” îi apar ine lui Caroline 
Myss [4], dar îmi permit s  o folosesc de data aceasta 
mai mult cu sensul ei propriu decât cu cel figurat, 
pentru c  tiu c  Domnul Profesor a fost dintotdeauna 
îndr gostit de sentimentul imponderabilit ii, a a încât 
cred c  acest imblod i tendin  de sfidare a propriei 
greut i prin scufundarea în ap  a reprezentat 
momentul de decolare în ascensiunea sa, atât pe uscat, 
dar mai ales în mediul acvatic.  

i când î i dore ti cu adev rat s  sfidezi 
gravita ia întreprinzi i investe ti totul pentru a înv a 
cum s  faci acest lucru. În cazul de fa , sfidarea 
gravita iei s-a realizat prin inventarea i 
experimentarea cercet rii într-un laborator submers 
numit batiscaf, dar i prin deprinderea abilit iilor 
necesare de a ajunge în acest laborator, cu ajutorul 
scafandrului autonom i a unei ambarca iuni în scop 
tiin ific, numit  sonor nava „Emil Racovi ”. Am 

v zut c  i Dawkins aminte te cum „via a mea s-a 
schimbat” [2] lâng  mentorul s u, Niko Tinbergen, 
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cunoscut etolog laureat al Premiului Nobel, a a cum, 
înc  de la începutul m rturisirilor sale, i autorul 
nostru î i leag  devenirea de personalitatea 
Academicianului Petru Jitariu, asimilat ca „tat  
spiritual” [3], prin în elepciunea i în elegerea c ruia 
tendin a de sfidare a gravita iei i de p trundere în 
universul acvatic a c p tat concrete e, devenind astfel 
direc ie, dar i o asigurare a unui viitor pentru tot restul 
vie ii. 

Mi se pare onest s  spun c  aceast  carte poate 
fi considerat  o pagin  din îns i istoria Universit ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, dar i a cercet rii 
biologice române ti în general, pentru c  fraza sa are 
valoare de act. Numeroasele fotografii i documente 
pe care autorul le-a ini iat, p strat i publicat în aceast  
carte demonstreaz  binele i r ul, frumosul i urâtul, 
sui urile i coborâ urile de anvergur  prin care orice 
cercet tor consacrat trece în c utare neobosit  de 
fonduri pentru finan are, în edificarea unor echipe 
vrednice, în construirea unor prietenii durabile, în 
descoperirea unor noi metode i mijloace de cercetare, 
în eficientizarea întregului demers al cercet rii, în 
cucerirea vizibilit ii interna ionale, în penetrarea unor 
sisteme administrativ-educa ionale sufocate mereu de 
birocra ie, în verificarea continu  de noi ipoteze, în 
îmbinarea muncii de cercetare cu via a de familie,  
într-un lung ir de sacrificii pentru aplicarea în practic  
a rezultatelor cercet rii, într-o curiozitate nebun  care 
nu obose te niciodat , în dorin a de reu it  f r  
margini, în setea de a împ rt i tuturor roadele 
cercet rii, în pasiunea i misiunea de a construi noi 
destine. 

i toate acestea ar trebui imaginate într-o cu 
totul alt  dimensiune: cea a universului acvatic, 
guvernat de propriile sale legi dure, necru toare, pe 
care numai un „om-pe te”, a a cum îi denumea 
Comandantul Cousteau pe acvanau i [1], le poate 
în elege. i Domnul Profesor Miron, metamorfozat în 
„om-pe te” pentru pasiunea sa, dezv luie toate harurile 
enumerate de Caroline Myss [4], necesare de altfel 
oric rui aspirant pornit pe calea cercet rii tiin ifice: 
t rie de caracter, curiozitate, în elepciune, cunoa tere, 
în elegere, onoare i îndrumare. Cursul practic de 
„sfidare a gravita iei” ne înva  a adar ce pa i trebuie 
s  faci pe uscat pentru a te putea scufunda în ap , ca s  
po i s -i smulgi pân  i cea mai mic  informa ie, ce 
înseamn  dragostea pentru o profesie inedit , 
perseveren a, pasiunea, învingerea fricii prin 
curiozitatea în fa a unei lumi în care via a penduleaz  
mereu între mirajul „sfid rii gravita iei” i atrac ia 
„be iei adâncurilor”.    
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La doctor, dup chef

- Mi-e foarte r u. Ieri, la agap , 
B ut-am bere, vin, trasc u, 
Spre sear , doar un strop de ap . 
S -mi fie, de la ap , r u?! 
 

Vasile Larco

Copacul vie ii - Gabriela Cucinschi 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Constantin TOMA - Ia i 

 
EVOLU IE I ADAPTARE ÎN LUMEA VEGETAL

 

  (I) Via a a ap rut în urm  cu 3,5-4 miliarde de 
ani, la începutul Precambrianului, în apele c ldu e i u or 
s rate din acea vreme, condi ii în care puteau s  se 
sintetizeze proteinele. Atunci atmosfera era lipsit  de un 
ecran protector de ozon, deci biogeneza nu era posibil  pe 
uscat, din cauza radia iilor ultraviolete (rUV). Când 
oxigenul a atins 1% din totalul actual, a rezultat ozonul (prin 
reac ii fotochimice) - ecran protector împotriva rUV, iar 
când el a atins 10% din totalul actual, a fost posibil  apari ia 
primelor plante vasculare (cormofite) terestre, în Devonian, 
în urm  cu 420 milioane de ani. 
 Primele organisme au fost procariotele 
(arhebacterii, urmate de eubacterii); ele sunt singurele care 
domin  planeta timp de aproape 2 miliarde de ani; este 
vorba de bacterii anaerobe. Atunci oxigenul lipsea atât în 
atmosfer  cât i în ap ; primele cianobacterii erau foarte 
pu ine. 
 În urm  cu 1,5-2 miliarde de ani încep s  se 
dezvolte i s  se r spândeasc  cianobacteriile 
(fotosintetizante), cre te treptat cantitatea de oxigen (letal 
pentru bacteriile anaerobe), are loc o adev rat  criz  în 
evolu ia vie ii i, în acela i timp, un salt uria  în evolu ie: se 
stabilesc rela ii mutualiste de simbioz  între bacterii 
anaerobe i cianobacterii fotosintetizante, ceea ce duce la 
apari ia eucariotelor (fiin e cu nucleu individualizat). Alte 
bacterii anaerobe se retrag în locuri lipsite de oxigen, ori 
devin parazite, ori prin adaptare devin aerobe. Cum ar tam 
mai sus, anumite bacterii, din fagotrofe devin fototrofe, 
„înghi ind” cianobacterii; astfel încât acestea din urm , din 
organisme devin organite semiautonome (plastide i 
mitocondrii), conform teoriei endosimbiotice; a a se explic  
prezen a în celula eucariot  a unui nucleu, a plastidelor i a 
mitocondriilor, toate cu membran  dubl , cu ribozomi i 
ADN. 
 Algele eucariote nu puteau fi decât acvatice: 
localizate la o adâncime destul de mare pentru a fi protejate 
de rUV, dar nu prea departe de suprafa a apei pentru a putea 

primi o cantitate de energie solar  suficient  procesului de 
fotosintez . 
 Plantele terestre vasculare (cormofite) au ap rut în 
sedimente depuse acum 420 milioane de ani, adic  
aproximativ dup  1 miliard de ani de la diferen ierea 
organismelor eucariote primitive; f r  îndoial , aceste prime 
plante fosile au fost precedate de altele care, fiind lipsite de 
lignin , nu au l sat urme în straturile geologice. 
 Dintre primele organisme care s-au instalat pe 
continente, cel mai bine au reu it ciupercile sau fungii (peste 
100.000 specii) i angiospermele - plante cu s mân  închis  
în fruct (peste 250.000 specii), dar folosind strategii diferite. 
 Adapt rile ciupercilor sunt pur fiziologice i 
biologice; ca simbionte sau parazite, ele î i înso esc gazdele 
în diversele lor ni e ecologice; ca saprofite, ele sunt 
capabile, datorit  bog iei în secre ii enzimatice, s  atace o 
multitudine de substraturi. 
 Angiospermeleau reu it s  cucereasc  toate mediile 
de pe suprafa a Terrei, de la cele mai umede pân  la cele 
mai uscate, de la cele mai reci la cele mai calde, prin 
adapt ri specifice: morfologice i anatomice, pe lâng  cele 
fiziologice i biologice, ele fiind mult mai complexe ca 
organizare. 
 În cursul evolu iei, treptat se stabilesc noi rela ii de 
mutualism, între procariote i eucariote, între specii din 
diferite regnuri, între plante i plante, între animale i 
animale, între plante i animale. A a cum ar tam mai sus, a 
trebuit s  treac  înc  un miliard de ani de la apari ia 
primelor eucariote pân  la apari ia primelor plante vasculare 
terestre, în urm  cu 420 milioane de ani, în era Paleozoic , 
perioada Devonian; în aceea i er , dar în perioada 
Carbonifer, în care domin  pteridofitele (ferigi), urmând ca 
în era Mezozoic , perioada Triasic, s  apar  gimnospermele 
(în majoritate conifere), în acela i timp cu primele insecte, 
iar la începutul perioadei Cretacic s  apar  angiospermele. 
Acum se stabilesc rela iile mutuale dintre plante i animale 
pentru realizarea reproducerii i r spândirii celor dintâi, 
a adar un alt moment important în evolu ie i adaptare 
reciproc . 
 Iat , schematic, clasificarea rela iilor interspecifice: 
 I. Parazitism în lumea vegetal : micoplasme - 
plante, virusuri - plante, bacterii - plante, ciuperci - plante, 
plante - plante (antofitoze); 
 II. Carnivorie în lumea vegetal : plantele 
carnivore: cu capcane active i pasive; 
 III. Mutualism: fenomen universal al vie ii: 
 A. Simbioza: rela ie mutualist  în care partenerii 
convie uiesc spa ial pentru nutri ie i ap rare:  
 1. Simbioza legat  de nutri ie: 
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 i. pentru acces la sursa de hran  i schimb de 
nutrien i:  

 alge - ciuperci: licheni; 
 bacterii - plante: nodozit i; ciuperci - plante: 

micorize. 
ii. Pentru cultivarea resurselor de hran  (simbioz  
social ): 

 coleoptere (gândaci) - ciuperci;  
 isoptere (termite) - ciuperci; 
 himenoptere (furnici) - ciuperci. 

 2. Simbioza legat  de ap rare, ad post i hran : 
 i. facultativ : 

 plante din genul Cecropia (Urticaceae) ofer  hran  
i ad post pentru furnici; 

 plante din genul Azteca ap r  planta de furnici 
t ietoare de frunze; 

 ii. obligatorie: 
 plante din genul Acacia (Leguminosae) ofer  

ad post în spinii g uno i (stipele metamorfozate); 
 furnici care ap r  planta împotriva altor insecte i 

împotriva vertebratelor. 
 B. Mutualismul: rela ie în care partenerii (plante i 
animale) nu convie uiesc spa ial pentru actul suprem al 
vie ii: reproducerea i r spândirea plantelor:  
 1. Mutualism legat de polenizarea plantelor: 
 i. polenizarea direct  (autopolenizarea) - teoretic, la 
toate plantele cu flori, hermafrodite; 
 ii. polenizarea indirect  (încruci at ), realizat  de: 

 vânt - anemofilie; 
 ap  - hidrofilie; 
 animale (zoofilie) - peste 90% dintre plantele cu 

flori: cu insecte (cantarofile - prin gândaci, 
coleoptere; miofile - prin mu te, diptere; 
lepidopterofile - prin fluturi - lepidoptere; 
himenopterofile - prin furnici, albine, viespi, 
bondari), p s ri (ornitofile), lilieci (chiropterofile), 
alte vertebrate (mici marsupiale i roz toare, 
lemurieni, girafe .a.). 

 2. Mutualism legat de r spândirea plantelor: 
 i. autochorie (realizat  prin tr s turi specifice unor 
plante); 
 ii. allochorie (realizat  de factori abiotici i biotici): 

 vânt (anemochore); 
 ap  (hidrochore); 
 animale (zoochore): epizochore i endozoochore. 

 
 (II) Evolu ia de la alge la cormofite (plante cu 
r d cin , tulpin  i frunze) a avut loc prin m rirea suprafe ei 
fotoreceptoare, deci prin intensificarea procesului de 
fotosintez ; datorit  acestei func ii plantele se pot dezvolta 
într-un mediu pur mineral, constituind produc torii primari. 
 Extinderea suprafe ei cloroplastului a avut loc prin 
cre terea num rului de tilacoizi (purt tori ai pigmen ilor 
asimilatori) i prin fragmentarea cromatoforilor mari i 
pu ini (1-2) în multe (50) cloroplaste lenticulare (ceea ce 
favorizeaz  suprafa a în raport cu volumul). 

 Din care alge au putut proveni plantele vasculare 
(terestre) ? S-a crezut o vreme c  ar putea proveni din algele 
brune, cu tal mare (deci cu mare suprafa  fotoreceptoare), 
cu diferen iere morfologic  i histologic  vizibil  (rizoizi, 
cauloid, filoid, cu unele esuturi veritabile), cu ciclu evolutiv 
în care predomin  diplofaza (sporofitul). Cu toate acestea, 
fiind prea specializate, algele brune nu s-au instalat în 
mediul aerian, nu au putut da alte grupe de vegetale. Alte 
alge, mai simple, din grupa celor verzi, au permis 
colonizarea suprafe elor terestre. 
 A adar, numai algele verzi (clorofite) au un 
str mo  comun cu plantele vasculare. Cucerirea mediului 
aerian pare, deci, s  se fi f cut prin intermediul algelor 
verzi, iar intermediari între ele i plantele vasculare ar putea 
fi carofitele care, prin modalit ile de reproducere i prin 
citodiereza (diviziunea celulei) cu fragmoplast, anun  
arhegoniatele, briofitele (mu chii) în primul rând. Ace ti 
intermediari, lipsi i de esuturi de sus inere i de conducere 
lignificate, nu au l sat urme în scoar a terestr  format  acum 
500 milioane de ani. 
 De ce anume algele verzi stau la originea plantelor 
vasculare ? Ce particularit i au favorizat ie irea lor din 
mediul acvatic ?  
 a) Au echipamentul pigmentar cel mai simplu: 
clorofila „a” i „b”, câ iva carotenoizi; el limiteaz  
lungimile de und  utilizate în fotosintez  i nu permite 
dezvoltarea acestor plante decât în straturile cele mai 
superficiale ale apei, deci unde p trund fotonii radia iilor 
ro ii i albastre. 
 b) Sunt pu in specializate morfologic, având tal 
filamentos (unistratificat) sau lamelar (bistratificat), cu mari 
poten ialit i evolutive. 
 c) Au perete celular aproape numai celulozic, ce 
poate fi mai u or remaniat i transformat decât cel al algelor 
brune i ro ii. 
 d) Au echipamentul enzimatic ce permite 
dezaminarea acizilor aminici ciclici aromatici (tirozina i 
fenilalanina), care pot absorbi radia iile ultraviolete; 
produ ii forma i prin dezaminare, acumula i la periferia 
celulei sau în vacuol , constituie o protec ie mai bun  a 
ADN-ului împotriva radia iilor ultraviolete; prin ei trece 
calea biochimic  ce conduce la sinteza fenilpropanilor i 
flavonoizilor, cu rol deosebit la plantele terestre. 

Ie irea din mediul acvatic nu s-a f cut numai pe 
calea algelor. i ciupercile au adoptat un mod de via  
terestru, dar aceast  schimbare de mediu nu a fost înso it  de 
o diferen iere histologic  important , nici de formarea unor 
organe atât de specializate ca r d cina i frunza. De i au 
trecut la via a terestr , ciupercile au p strat un tal (miceliu) 
filamentos. Fiind lipsite de pigmen i asimilatori, ciupercile 
fac absorb ia de substan e; secret  enzime care degradeaz  
moleculele organice mari i iau (absorb) la nivelul peretelui 
monomeri rezulta i prin hidroliz . Acest mod de nutri ie 
heterotrof implic : un contact cât mai strâns între organism 
i substrat; o deplasare constant  a zonelor vegetative active 

spre un mediu nou pe m sur  ce substan ele degradate se 
epuizeaz . 
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La cormofite sunt utilizate elemente minerale cu 
greutate molecular  mic , u or transportate prin deplasarea 
aerului sau a apei în care ele sunt dizolvate. Odat  absorbite, 
aceste elemente sunt rapid transferate spre celelalte esuturi 
ale plantei. 

Ciupercile tr iesc în general în locuri umede; 
împotriva radia iilor ultraviolete lupt  tot prin anumi i 
deriva i aminici ciclici (precum melanina), care confer  o 
culoare mai închis  unor hife i spori. 

Adaptarea la condi ii grele de usc ciune sau la un 
mediu stâncos (pur mineral) s-a realizat prin simbioz  
lichenic . Aprovizionarea cu energie i sinteza de substan e 
sunt realizate de celulele algei (verzi sau albastre) numite 
gonidii; ele se afl  spre suprafa a lichenului, între celulele 
(hifele) ciupercii i sunt ap rate de usc ciune datorit  
cortexului micelian. 

Organismul simbiotrof - lichenul are o morfologie 
aparte, are caractere biochimice i fiziologice noi. Este 
foarte bine adaptat la medii aride, lichenii fiind primii 
colonizatori ai unui substrat compact (adesea roc ); în 
acela i timp sunt foarte sensibili la poluarea aerului 
(îndeosebi la ac iunea dioxidului de sulf), deci excelen i 
indicatori pentru aprecierea calit ii mediului. 
Dobândirea unei axe erecte i  
a unei organiz ri anatomice complexe 
 a) Filiera fenilpropanilor. Unele grupe de plante 
pot face dezaminarea tirozinei i fenilalaninei, ceea ce duce 
la sinteza fenilpropanilor i a polimerilor lor - polifenolii; 
ace tia joac  un rol în ap rare: contra atacurilor parazitare, 
fiind bacteriostatici i fungistatici; contra erbivorelor 
(plantele cu mul i fenoli nu sunt digerate); contra efectelor 
nocive ale radia iilor ultraviolete asupra constituen ilor 
celulari (de exemplu, leguminoasele ar secreta flovonoizi ce 
induc la bacteriile Rhizobium secven a reac iilor necesare 
stabilirii simbiozei, iar izoflavonoizii ar avea rol inhibitor). 
Flavonoizii sunt implica i în stabilirea micorizelor; lor 
(fenilpropanilor) li se datore te culoarea petalelor de la 
multe flori, care atrag insectele polenizatoare; 
 b) Filiera ligninelor. Plantele superioare pot 
elabora enzime pentru sinteza acidului ferulic; acesta i 
deriva ii lui intervin în constituirea cutinei i suberinei (cu 
rol în ap rarea plantei împotriva usc ciunii), precum i a 
ligninelor (cu rol în sus inerea plantei în pozi ie erect ). 
Lignina, impregnând pere ii vaselor de lemn i inându-le 
astfel deschise, asigur  existen a c ilor rapide de circula ie a 
sevei brute (ap  cu s ruri minerale dizolvate în ea). Tot 
lignina, impregnând pere ii celulelor de sclerenchim, 
realizeaz  sus inerea axei erecte. 

Dar, polimerizarea alcoolilor cinamici în lignine 
(tipurile: G - la toate plantele vasculare, S - îndeosebi în 
fibre de sclerenchim i celule de parenchim, H - îndeosebi la 
monocotiledonate) necesit  prezen a de oxigen; or, apari ia 
plantelor vasculare a fost favorizat  tocmai de cre terea 
sensibil  a con inutului în oxigen al atmosferei. 

Ce adapt ri au ap rut o dat  cu trecerea la via a 
terestr  ? Cuticula (substan  gras ) limiteaz  transpira ia, 
dar este i un obstacol pentru intrarea dioxidului de carbon 
în plant . Stomatele cu ostiol  deschis  asigur  p trunderea 

dioxidului de carbon, dar faciliteaz  transpira ia. Formarea 
unei plante de talie mare necesit  un aport suficient de ap  
(pentru fotosintez ), dar i existen a unui sistem radicular 
eficient i a unui xilem ( esut lemnos) bine dezvoltat pentru 
conducerea apei. A a se explic  de ce briofitele (mu chii) - 
f r  r d cin  i xilem, ca i psilofitele (primele ferigi) - f r  
r d cin , r mân de talie mic . 
 Formarea frunzelor (microfile i, apoi, macrofile), 
din axele afile de Rhynia, Psilotum (ferigi primitive), a m rit 
suprafa a de fotosintez . Macrofilele asigur  nu numai o 
suprafa  fotoreceptoare mare, dar mai ales o re ea dens  de 
nervuri care permite aport suficient de ap  pentru a 
compensa transpira ia i un export u or de asimilate spre 
organele consumatoare. M ririi sistemului conduc tor din 
frunze îi corespunde o cre tere paralel  a xilemului ( esut 
lemnos) i a floemului ( esut liberian) în organele axiale 
(r d cin , tulpin ). 
 (III) C utarea apei de c tre plant . Dezvoltarea 
aparatului foliar necesit  un mare aport de ap . Dobândirea 
portului erect al plantei reduce suprafa a de absorb ie a apei. 
Cucerirea mediului terestru rezult  din strategii variate, ce 
urm resc: c utarea apei i dep irea eventualelor perioade 
de secet , deci supravie uirea plantei. 
 1. Cooperarea pentru aprovizionarea plantei cu ap . 
La plantele vasculare (cormofite) primitive, axele erecte 
sunt ramifica ii ale tulpinii culcate (plagiotrope), legat  de 
sol prin rizoizi, cu rol absorbant. Cre terea p r ii aeriene 
necesit  o fixare mai bun  în sol i drenajul solului 
(absorb ia), func ii îndeplinite de r d cin . Exploatarea 
sevei brute este u urat , uneori, de prezen a micorizelor, ce 
caracterizeaz  de altfel primele plante vasculare, lipsite de 
r d cini, la care miceliul ciupercii se instaleaz  în scoar a 
tulpinii i pe protalul multor ferigi. Asocierea unei plante 
clorofiliene i a unei ciuperci pentru cucerirea mediului 
terestru aminte te de ceea ce          s-a întâmplat în cazul 
lichenilor (asocierea dintre alge i ciuperci). 
 2. Strategiile supravie uirii. Mediul terestru se 
caracterizeaz  prin varia ii importante ale cantit ii de ap  
disponibil  în sol. Diferite tipuri de strategii permit plantelor 
s  reziste la o secet  mai mult sau mai pu in intens  ori 
prelungit . 
 A. Tolerarea secetei. Caracterizeaz  plantele 
reviviscente, care pot pierde pân  la 98% din ap  i intr  în 
via a latent . De exemplu, mu chii (briofite), lipsi i de 
r d cini, dar i 70% din angiospermele originare din regiuni 
aride (Australia, Africa de Sud). Reviviscen a implic  
profunde modific ri biochimice i fiziologice. 
 B. Ignorarea secetei. Caracterizeaz  efemerofitele 
din zone tropicale,  capabile s - i desf oare ciclul vital în    
2-3 s pt mâni. Semin ele acestor plante germineaz  dup  o 
ploaie. Aceasta este o adaptare în principal biologic . 
 C. Suportarea secetei. Plantele vasculare pot, într-o 
anumit  m sur , s  moduleze transpira ia în func ie de 
gradul higrometric al atmosferei; unele rezist  la o 
deshidratare par ial , r mânând în activitate (în func ie de 
alc tuirea citomembranelor): 
 a) XEROFITELE - au adapt ri morfo-anatomice i 
fiziologice în acela i timp: 
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  Malacofitele (plante grase) re in apa în esuturile 
acvifere, datorit  mucilagiilor; au transpira ia redus  la 
minimum, datorit  formelor globuloas  i cilindric  (cu 
raport suprafa /volum mic). În aceast  categorie intr  în 
special reprezentan ii familiilor Cactaceae i Crassulaceae 
(Sedum, Sempervirum), dar i unele liliacee (Agave, Aloe). 
Aceste plante au r d cini superficiale, frunze c rnoase, 
uneori epoase pe margini, cu mezofil omogen, nervuri 
pu ine, esut mecanic redus ori absent, cuticul  groas , 
stomate afundate în mezofil, i mai mult închise ziua, 
parenchim acvifer cu celule foarte mari, ce con in mucilagii 
(care re in apa, reducându-se astfel transpira ia).  Cele mai 
multe cactacee au frunzele transformate în spini. 
Metabolismul malacofitelor este de tip special: plantele 
fixeaz  dioxidul de carbon noaptea, când transpira ia 
stomatic  este minim . 
  Sclerofitele limiteaz  transpira ia prin frunze 
mici, spinoase, solziforme, r sucite, cu cripte (în care sunt 
ad postite stomatele), lucitoare (cu cutin , cear ), p roase, 
cu stomate multe pe unitatea de suprafa , dar mici, adesea 
afundate în mezofil. Sistemul radicular poate fi pivotant (ca 
la Alhagi camelorum, de 10 m lungime, pân  la nivelul apei 
freatice), foarte ramificat (ca la unele graminee), ori 
superficial, cu extensie lateral  (ca la euforbiaceele 
africane). esuturile mecanice i conduc toare sunt bine 
dezvoltate. Mezofilul este compact, diferen iat în esut 
palisadic gros i esut lacunos cu spa ii aerifere mici între 
celule. În categoria sclerofitelor intr  multe plante, dar mai 
cu seam  mediteraneene, subaride, arenarii (de nisip). Ele au 
un metabolism special, ce le oblig  s - i deschid  stomatele 
ziua, când transpira ia este intens ; ele compenseaz  
pierderea apei prin sistem radicular extins i prin esut 
vascular lemnos foarte bine dezvoltat. 
 b) MEZOFITELE - rezist  pu in la secet  
prelungit , au sistem radicular slab extins i poten ial 
osmotic ridicat. În aceast  categorie intr  plante de climat 
temperat (între care majoritatea celor cultivate). 

* 
*       * 

În cazul xerofitelor, la închiderea stomatelor, 
transpira ia are loc (prin cuticul ), dar este mai mic  decât la 
mezofite. Cuticula, ceara, perii intervin numai atunci când 
stomatele sunt închise, r mânând doar transpira ia 
cuticular ; deci pe aceasta o încetine te, nu pe cea f cut  
prin numeroasele stomate deschise. 

A adar, numai pe vreme de secet  accentuat , când 
planta este amenin at  de uscare, xerofitele pot cheltui ap  
foarte pu in . Altfel ele las  s  treac  prin corpul lor mai 
mult  ap  decât mezofitele. 

Cum se explic  ? Ap rarea excesiv  a plantelor 
împotriva transpira iei ar determina stingherirea absorb iei, 
circula iei s rurilor minerale i a fotosintezei. Transpira ia 
este un „r u necesar”, jucând rol important ca mijloc de a 
sc dea temperatura plantei în de ert i în step . Stomatele 
servesc plantei nu numai pentru transpira ie, ci i pentru 

respira ie, pentru fotosintez , prin ele circulând oxigenul i 
dioxidul de carbon. 

Deci planta trebuie s  se apere de o transpira ie 
excesiv  (pentru a nu se usca) i, în acela i timp, s  asigure 
un curent continuu de ap , ca i evaporarea ei. Trebuie s  
închid  stomatele pentru a reduce transpira ia i, în acela i 
timp, trebuie s  le in  deschise pentru ca oxigenul i 
dioxidul de carbon s  p trund  în plant . 

D. Fuga de secet . Caracterizeaz  plantele care au 
revenit în mod secundar la via a acvatic  (îndeosebi în ape 
dulci) i se numesc hidrofite. Aceste plante au frunze mari i 
sub iri ( de exemplu, Potamogeton natans), frunze divizate 
în segmente filiforme (Myriophyllum spicatum), frunze 
lungi, cordiliniforme (Vallisneria spiralis), heterofile 
(Sagittaria sagittifolia). Frunzele, ca i tulpina, sunt lipsite 
de peri protectori, r d cinile sunt lipsite de peri absorban i, 
stomatele lipsesc la frunzele submerse. Gazele, ca i apa, 
sunt absorbite pe toat  suprafa a plantei, cu epiderm  
sub ire, f r  cuticul  i cear , prev zut  cu cloroplaste. 

esutul mecanic, ca i esutul conduc tor lemnos, sunt slab 
dezvoltate. Mezofilul este sub ire, omogen. Parenchimul 
este puternic dezvoltat, sub form  de canale (în scoar a 
tulpinii) i camere aerifere (în mezofilul frunzei). La 
suprafa a plantei, celulele au mucilagii (care o protejeaz  
împotriva sp l rii s rurilor minerale i împotriva animalelor 
acvatice). Predomin  înmul irea vegetativ  (prin 
fragmentare, prin turioni). 

Caractere apropiate de hidrofite au i higrofitele 
(plante de locuri umede sau temporar acvatice). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stea adus de vânt

De la început ai fost adus  de vânt 
Ca o s mân . 
Am i glumit: „Cine-a mai v zut 
Stea adus  de vânt?” 
Dar mai târziu, 
Când mi te-ai a ezat pe frunte 

i-ai început s -ncol e ti 
Am în eles c  e ti o s mân . 
Lacom , înfipt  s lbatec în creier, 
Cu raze aspre închipuind r d cini, 
E ti o s mân . 
Ce p cat 
C  planta pe care, 
Lumin  din lumin , o na ti 
Nu se poate vedea 
Decât dup  ce 
M  voi fi întunecat. 

Ana Blandiana 
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TIIN  I EDUCA IE 
 Cornelia URSU - Ia i 

 
POLUAREA FONIC ÎN ACTUALITATE

 Zgomotul este, 
probabil, cel mai frecvent 
factor de risc întâlnit la locul 
de munc  (unde milioane de 
oameni sunt expu i  unor 
nivele de zgomot poten ial 
nocive), dar i în mediul 
înconjur tor. Gradul de 
toleran  la zgomot al urechii 
umane pân  la instalarea 
surdit ii nu se poate m sura 

direct, ci doar aprecia ca vulnerabilitate prin 
semnalarea apari iei oboselii auditive. Acest factor 
induce oboseala psihica i concura in mod direct  la 
sc derea eficientei in munca si indirect a calit ii vie ii. 
 Rezultatele unor studii au ar tat c   activitatea 
desf urat  în mediul poluat sonor de i reglementat  
legislativ i monitorizat  medical poate determina o 
sc dere a randamentului profesional datorit  
interac iunii  dintre factorii intrinseci i cei cumulativi 
din mediul respectiv. Se poate afirma c  poluarea 
fonic   afecteaz  direct mediul profesional ca i alte 
forme de poluare (ex. emisiile de gaze, pulberi, 
vapori), cu implica ii directe în randamentul 
profesional i sc derea  calit ii vie ii, ceea ce impune, 
în egal  m sur , monitorizarea oric rei activit i, 
evalu ri periodice i aplicarea unor m suri preventive 
specifice ecologice.  
 Zgomotul produs din surse naturale dar mai 
ales antropice (utilaje, aparate, mijloace de transport, 
oameni) reprezint  o surs  de poluare mult mai 
important  decât efectul direct al undelor sonore. În 
societatea modern  o multitudine de cauze legate de 
industrializare, motorizare sau de natur  urbanistic  au 
accentuat considerabil poluarea fonic . Tehnicile 
actuale utilizate în construc ii ale c ror caracteristici 
vibro-acustice sunt net dezavantajoase în compara ie 
cu cele vechi, favorizeaz  propagarea zgomotului i 
vibra iilor. Fenomenul este mai accentuat în zonele ce 
grupeaz  arii urbane i industriale, nivelul ridicat de 
zgomot constituindu-se într-un factor de risc la adresa 
s n t ii popula iei. De aceea el reprezint  un factor 
important în evaluarea impactului asupra mediului. 
 Nivelurile de zgomot acceptate ast zi în 
diferite state sunt, în general, apropiate valoric. Marea 
lor majoritate a fost stabilit  ca urmare a unor cercet ri 

subiective rezultate din anchete asupra popula iei 
plasat  în diferite circumstan e de poluare fonic . 
Urmare a Cartei verzi din 1996, Comisia European  a 
elaborat un nou cadru referitor la politica de zgomot. 
 Astfel responsabilitatea a fost împ r it  între 
nivelul UE, na ional i local, incluzând m suri care s  
îmbun t easc  precizia i standardizarea datelor în 
scopul îmbun t irii coeren ei diferitelor ac iuni. Acest 
document a condus la un set de m suri comprehensive 
care include: 
 1. crearea unei re ele de exper i în zgomot; 
 2. directiva de zgomot ambiental cu rolul de a 
realiza h r i strategice de zgomot pe baza indicatorilor 
armoniza i la nivelul tuturor Statelor Membre; 
 3. revizuirea i elaborarea legisla iei existente 
a UE care se refer  la sursele de zgomot, cum ar fi 
motoarele vehiculelor, aeronavelor, materialului rulant 
i furnizarea suportului financiar pentru diferite studii 

de zgomot i proiecte de cercetare. 
 Zgomotul, definit ca sunet sup r tor sau 
amestec de sunete puternice, discordante, nepl cute 
auzului determin  o senza ie auditiv  de tip i 
intensitate variabil , având un caracter dezagreabil, în 
raport cu activitatea uman . Poate determina reac ii la 
nivelul organismului i în mod particular la nivelul 
aparatului auditiv. Efectele auditive se traduc prin: 
 - adaptare auditiv  ce realizeaz  o ajustare a 
receptorilor auditivi tradus  prin diminuarea 
sensibilit ii lor în cursul stimul rii sonore; 
 - oboseala auditiv , manifestat  prin 
persisten a diminu rii sensibilit ii auditive la finalul 
stimul rii, dar reversibil  dup  un interval de tip 
variabil; 
 - surditatea, caracterizat  prin cre terea 
permanent  a pragurilor auditive atunci când zgomotul 
este foarte intens sau de durat  foarte lung . Nu se mai 
recupereaz , traumatismul acustic fiind constituit 
definitiv. 
 Asupra somnului efectele expunerii 
îndelungate la zgomot sunt reprezentate de dificult ile 
de adormire, unele modific ri de faz  ale somnului cu 
reducerea somnului paradoxal, sc derea duratei totale 
a somnului profund. Aceste tulbur ri pot fi înso ite de 
reac ii vegetative (modific ri ale ritmului cardiac, 
cre terea tensiunii arteriale) care accentueaz  senza ia 
de oboseal  matinal . 
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 Efectele generale includ al turi de cele 
cardiovasculare o cre tere a frecven ei respiratorii, 
efecte metabolice, perturb ri ale echilibrului hormonal 
ceea ce permite catalogarea zgomotului ca factor de 
stres. Ca efecte comportamentale se pot înregistra 
tulbur ri de concentrare, modific ri ale 
comportamentului de tip izolare sau agresivitate, mai 
ales la persoanele predispuse. 
 Marea variabilitate în predispozi ia individului 
la tulbur rile induse de zgomot a preocupat de-a 
lungul timpului deopotriv   pe cercet tori i 
guvernan i. Unele dintre aceste diferen e au fost 
atribuite diver ilor factori intrinseci, cum ar fi: 
antecedentele familiale de hipoacuzie, culoarea 
ochilor, sexul, vârsta, anemia feripriv  sau 
hipovitaminoza A, diabetul zaharat, ateroscleroza, 
fumatul, nivelurile serice ale enzimelor antioxidante 
sau hormonilor steroidieni etc.  
 Din p cate, a a cum am mai afirmat, gradul de 
toleran  la zgomot a urechii umane pân  la instalarea 
surdit ii nu se poate m sura direct, ci doar aprecia ca 
vulnerabilitate prin semnalarea apari iei oboselii 
auditive. Acest factor  induce oboseala psihic  i 
concur  în mod direct  la sc derea eficien ei în munc  
i indirect a calit ii vie ii. De aceea  indivizii plasa i 

într-un mediu profesional cu poluare fonic  
beneficiaz  de protec ie auditiv  prin mijloace 
adecvate, iar durata programului de lucru este stabilit   
în conformitate cu legisla ia na ional  care transpune 
Directiva 89/391/CEE de evaluare a riscurilor în 
func ie de: nivelul, tipul i durata expunerii în mediul 
poluat fonic, inclusiv în cazul expunerii la zgomot cu 
caracter de impuls; valoarea limit  de expunere i 
valorile de expunere de la care se declan eaz  
ac iunea; efectele asupra s n t ii i securit ii 
lucr torilor care apar in unor grupuri sensibile la 
riscuri specifice; efectele asupra s n t ii i securit ii 
lucr torilor rezultate din interac iunile dintre zgomot i 
substan e ototoxice din mediul de munc , precum i 
dintre zgomot i vibra ii; efectele indirecte asupra 
s n t ii i securit ii lucr torilor rezultate din 
interac iuni dintre zgomot i semnale de avertizare sau 
alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce 
riscul de accidentare. 
 Rezultatele studiilor efectuate în acest 
domeniu aduc în aten ie pe de o parte necesitatea unor 
evalu ri periodice privind efectele polu rii fonice 
asupra organismului uman i a randamentului 
profesional i, pe de alt  parte, o permanent  adaptare 
a mijloacelor de protec ie fonic  în func ie de 
specificul activit ii desf urate în mediul respectiv. 
Angajatorul trebuie s  asigure informarea i formarea 

indivizilor expu i la locul de munc  într-un mediu 
poluat fonic în vederea folosirii corecte a mijloacelor 
de protec ie auditiv , utilitatea i metoda de depistare 
i semnalare a simptomelor deterior rii auzului, 

condi iile în care lucr torii au dreptul la supravegherea 
s n t ii i scopul acestei supravegheri, practicile 
profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a 
expunerii la zgomot.  
 Poluarea fonica  afecteaz  direct mediul 
profesional ca si alte forme de poluare(ex. emisiile de 
gaze, pulberi, vapori), cu implica ii directe in 
randamentul profesional si sc derea  calit ii vie ii, 
ceea ce impune, in egala m sur , monitorizarea 
oric rei activit i, evalu ri periodice i aplicarea unor 
m suri preventive specifice ecologice.  

Gânduri - Gabriela Cucinschi 

Zvon electoral

Când campania porne te - 
Zgomot mult i ve ti de bine; 
Nu tim cine p c le te 
Îns  tim precis pe cine! 

Vasile Darie
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UMOR PE... MERIDIAN ! 
Dorel SCHOR - Natanyah (Israel) 

 

CULTURAL  

 Ascult , amice... Ai dou  minute la dispozi ie? 
Vreau s - i relatez un caz din lumea teatrului, a arti tilor. Nu 
dau nume, c  nu asta conteaz , e vorba de un cunoscut al 
meu care, ine-te bine, a divor at de trei ori. Ce zici de asta? 
C -i o performan ? Mersi frumos... Asta nu ar fi nimic, or 
mai fi i al ii care... Numai c  dânsul a divor at de trei ori de 
acea i femeie...! Aud? Nu te miri ? P i, cum dracu’, 
domnule?! Ca s  divor eze de trei ori de aceea i femeie 
înseamn  c  s-a i însurat de trei ori cu aceea i femeie, nu-i 
a a? Spune i dumneata, un om normal se însoar  de trei ori? 
Nici m car de dou  ori! Dar, în fine... S  admitem c  via a e 
o scen , teatrul e o via . Ce po i s  faci? Nimic! 
    Acum, despre scriitori mai tii ceva? De pe 
antierele literare... Dac  nu, î i relatez eu o noutate. Nu- i 

spun numele tipului c  nu are rost, omul e celebru i a a, 
tradus în canadian , tradus în austriac ... Vrei s  tii cine îl 
traduce? ine-te bine, c  aici e poanta: nevast -sa!  Stai, 
domnule, c  nu glumesc, tiu prea bine c  vorba asta are dou  
în elesuri... Dar femeia e licen iat  în limbi str ine. Numai c  
tii cum se întinde un zvon. Nu tiu ce cucoan  snoab  afl  

de traduceri, în elege ce vrea ea, îi spune alteia verde, vezi c  
madam so ia scriitorului îl în eal  cu un canadian i un 
austriac în edi ie bilingv . Treaba se aude, vorbe, vorbe, dac  
î i spun c  s-au prezentat în instan , ai s  m  crezi? Asta e 
situa ia, literatura e o art  grea, plin  de riscuri, mai ales dac  
cite ti... 
    Am i nout i din artele plastice. N-o s - i spun 
exact despre cine se vorbe te în propozi iune, pentru c  s-ar 
putea s -l identifici dup  nume. Pe scurt, omul prime te o 
comand , prim ria vrea s  pun  în parc un grup statuar, nu 
figurativ, ci modern, abstract. Crezi poate c  treaba asta e 

simpl ? Nuuu... Exist  o faz  de 
concep ie, o faz  de decep ie, una de 
excep ie i una de recep ie... 
Evident, omul nostru lucreaz  greu, 
lipse te de acas , so ia îl în elege 
dar se i nec je te pentru c  tipul nu 
mai este tân r, poate s  fac , 
fereasc  Dumnezeu, un ulcer 
duodenal la stomac, sau o tensiune 
mare, sau chiar o reten ie de urin . 
A a c  într-o sear , ce se gânde te 
so ia sculptorului: Hai s -i fac o 
surpriz , s  apar în atelier f r  s -l anun  i s -l încurajez cu o 
laud , cu o p rere bun , cu un sandvici dietetic... 
    Cred c  ai în eles ce s-a întâmplat. Doamna intr  în 
atelier pe nesim ite, pentru c  avea o cheie ca s  poat  s  fac  
curat, i când aprinde lumina, artistul era acolo i o tân r  în 
pielea goal  era tot acolo... A încercat el s  explice c  fata e 
model i nimic mai mult, dar poate îmi explici ce nevoie era 
de model, când lucrarea e un fel de arc de triumf r sturnat, cu 
o bil  care se învârte te... Ca s  nu mai vorbim c  era 
întuneric când lucra, de nu se vedea om cu persoan . 
    Cât prive te cinematografia... Ce anume? Nu mai ai 
timp i r bdare, o s  discut m alt  dat ? M  rog, m  rog... 
Toat  lumea e la fel, nu mai am preten ii de la nimeni... Dac  
îl sco i pe om din politic , din sport sau din burs , nu ai ce 
discuta cu el! Degeaba încerc eu s  aduc vorba despre lumea 
teatrului, despre scriitori, despre oameni de art  i cultur ... 
Nimic nu ajut . Capitalismul a schimbat societatea, cultura 
nu mai intereseaz .. Aleluia! 

 
GARDEROBA REGINEI

 
* Solni a nu cunoa te decât un singur gust. 
* Am v zut garderoba reginei... Nu m  mai mir c  
regele e gol. 
* Da i-mi alt  speran , c  asta nu-mi mai place... 
* Hârtia rabd  orice, mai ales cea de toalet . 
* Fiecare are dreptul s  nu priceap . 
* Cine e singur nu are pe cine da vina. 
* Noi tim totul cu toate c  nu suntem informa i. 
* Nu to i sunt corup i... Unii sunt, pur i simplu, 
incompeten i. 
* in mult la tine... Moartea ta ne va afecta pe 
amândoi. 
* Fur  to i, dar m car s  ne dea i nou . 

* Printre cei care te laud , s-ar putea s  fie i cineva 
sincer. 
* Cadourile se beau sau se dau mai departe. 
* Nu lucr m pentru c -i s rb toare, sau e s rb toare 
pentru c  nu lucr m? 
* Po i întârzia i dup  ceasurile cele mai scumpe. 
* S  nu arunce m nu a cine are o singur  pereche. 
* Cine sparge ghea a intr  primul la ap . 
* Am avea încredere în medici dac , m car ei, ar fi 
s n to i. 
* Mul i sunt pro ti, dar noroc tot nu au. 
* Oamenii mint. Eu îi întreb ce fac i ei spun c  bine... 
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UMOR PE... MERIDIAN ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 70% dintre români tr iesc în stres. Restul de 30% 
tr iesc în Italia, Fran a, Germania, Spania... 
* Ce-i greu nu e s  supor i coarnele... ci s-o între ii 
pe vac . 
* Un tip intr  într-o libr rie i cere o carte despre 
sufocare. Vânz toarea: „Dori i i o pung ?” 
* E oficial: Bacul se va da f r  camere de 
supraveghere! Reprezentan ii Ministerului 
Înv mântului au declarat: „Prea multe eleve se 
dezbr cau din reflex…” 
* Seduc tor = b rbat care face femeile s  se duc … 
* Soacra c tre ginere: - Dac  m  ur ti atât de mult 
de ce ai o poz  cu mine pe emineu? Ginerele: - Ca 
s  in copiii departe de foc. 
* De Pa te am fost pe litoralul bulg resc. Aproape ca 
la noi: drumuri proaste, ma ini vechi, majoritatea 
înmatriculate în Bulgaria. 
* C s toria a fost prima form  de leasing: adic  iei 
ceva de care te bucuri i pl te ti toat  via a... rar se 
mai g se te cineva care s  î i preia leasing-ul. 

*** 
Un tip vine la ghicitoare. Aia îi prive te palma: 
- Groaznic. Soacr -ta va muri peste dou  zile. 
- Asta tiu i f r  tine. Pe mine m  intereseaz  dac  
voi fi prins sau nu! 

*** 
- Domnule doctor, ce-mi sugera i pentru a pierde din 
greutate? 
- Un pahar de ap  cu trei zile înainte de mâncare! 

*** 
- So ia mea g te te excelent, niciodat  n-o doare 
capul, prive te fotbal cu mine, mergem la pescuit... 
- La voi, la gay, nimic nu e ca la oamenii normali! 

*** 
* Cred c  am început s  chelesc...  îmi ia din ce în ce 
mai mult timp s  m  sp l pe fa  diminea a... 
* Cine a pus  „s”-ul în „fast food”, a fost un tic los 
ingenios… 
* Dac  dopajul este interzis pentru sportivi, de ce  
n-ar fi i PhotoShop-ul interzis pentru vedete? 
* Dac  un b iat î i spune „papu a”, nu înseamn  
neap rat c  e ti o „Barbie”, po i fi i o „Chucky”. 

Fântâna dorin elor
 
„În pia ,-ntr-o fântân  centenar , 
De arunc m un ban i-avem credin , 
Ne-ndepline te câte o dorin .” 
A a mi-a povestit o domni oar . 
 
Am ascultat-o cu bun voin  
De i era povestea cam bizar ;  

tiam c  î i dore te o br ar  
Iar eu... ceva lipsit de cuviin . 
 

i s-a-mplinit. În prima s pt mân  
A stat la mine pân -n diminea  

i a r mas... De-atunci îmi e st pân . 
Copil de e ti, cite te i înva :  
De-arunci un singur ban într-o fântân   
Vei arunca cu banii-ntreaga via . 

 Dan Norea 

Oltencele

Feti ele cumin i,  
În crâ m  strâng mul i fani,  
Pe care-i scot din min i,  
Cu vin de Dr ga ani. 
 
Unui plagiator

Acum, ca harnic cititor, 
În calitate de amic,  
Î i spun c  e ti un autor,  
Ce nu a copiat... un pic. 

Dorel Laz r 

„Umorul? E un cocktail de
revolt i disperare.”

Grigore Moisil
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LIBR RIA MERIDIANUL 
 Petru a CHIRIAC - Bârlad 

 

Ionel Dorin
Secven iale

 De mult doream s -mi exprim 
unele p reri, legate de un fenomen, trecut 
printre altele, poate, i observat, de la o 
vreme, în ce prive te apari iile editoriale 
ale unei categorii, absolut practice, de 
intelectuali, i anume inginerii. 
 A  putea s  dau câteva nume din 
aceast  zon  a rii de Jos, sau s  m  
opresc asupra ecourilor din peisajul mai 
apropiat nou , al Bârladului cultural. Pe 

câteva le vom întâlni la Istorii, deja notabile, la nivel na ional, 
sau în Monografii ale satelor, oportune acestui timp. Eu m  voi 
opri, îns , asupra ultimelor dou , ele pornind dinspre Asocia ia 
„Art , Tradi ie, Cultur ” i s  m  refer la apari ia c r ii doamnei 
ing. Georgeta Strat „Heroglif  în zenit”, bine primit  în spa iul 
revistelor de cultur , i la volumul de fa  „Secven iale”, editat la 
cunoscuta, de acum editur , „Sfera” din Bârlad, ultima, 
„Secven iale” având textul cules de Viorica Ghenghea, 
pre edinta Asocia iei i cotehnoredactare a stimabililor no tri 
colegi, profesori jurnali ti, Livia i Petru  Andrei. 
 Poetul Petru  Andrei, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România îi va în elege, printre primii, cu mult  sinceritate 
„suferin a” poetului i dorin a acestuia de a închina versuri 
„mamei sale Georgeta”, „mamaiei Maranda” de asemenea, 
„copiilor Florin i Ionu ”. Îi va onora acestuia debutul cu o 
Prefa , pe care o g sim absolut recomandabil  i din care vom 
cita i noi câteva date, de re inut, nu numai pentru cititori: „în 
copil rie, Ionel Dorin este prieten cu poetul Cezar Stegaru, 
autorul epopeii „Posada”, adolescent frecventeaz  cenaclul 
„Alexandru Vlahu ” din Podul Turcului, i public  sporadic în 
revista „Luceaf rul”. 
 Dintre revistele amintite, i în care poetul a mai 
publicat, vom mai cita: „Pro Patria”, „P reri Tutovene”, „Via a 
noastr ” (Bârlad), „Meridianul”, Vaslui. 
 Amintim i faptul c  poetul este membru al Societ ii 
„Academia Bârl dean ” i al Asocia iei „Art , Tradi ie, 
Cultur ”, f când parte din conducerea ei. 
 „ ef de promo ie la TCM Bra ov”, lucreaz  în 
întreprinderi bra ovene ce i-a dat via , „Ochii mamei”: „Ochii 
m icu ei lumino i, / Ce mi-au vegheat copil ria / În anii vie ii cei 
frumo i / M-au înv at ce-i bucuria / i tot privindu-i cu nesa , / 
Ca pe un astru sfânt, / M -nv luie cu-atâta drag / i-am înv at 
s   cânt/”. 
 „În paji tea cuvintelor”, anun at  de poet în „Criticilor 
mei” întâlnim, cum ne a teptam, de altfel, i acel sentiment al 
„nelini tii” („Nelini te”), pentru care merit  s -l ascul i mai 
departe, fiindu-i al turi i în dorin a sa de a-l cunoa te, la   
rându-i, ca p rinte. Iat  în poezia „Copilul”: „Ce e un copil / E 
rodul dragostei / Produsul pur i nevinovat al naturii. / Omul se 

na te ideal, / Dar societatea îl corupe / i to i tr im pe acest fundal, 
/ Chiar i-mpotriva firii”. i de aici vom în elege, lesne, ce 
înseamn  i acel mobil, respectiv sentimentul necesar spre a- i 
responsabiliza voca ia pentru primul gest al firii: „Cât  bucurie 
po i avea tu, mam  / S  auzi scâncetul primului copil” („Copilul”, 
pag. 37). i deci, unde ar putea fi triste ile sau suferin a poetului 
dincolo de realizarea existen ei acestor sentimente? B nuim, c  
poetul e cel, pe care întotdeauna îl „doare ceva” i în ce-l prive te 
pe cel lalt, de lâng  noi. i atunci, îl po i iubi total, sau uitându-l, 
se-ntreab  el în poezia „Uitare”, sau î i va rev rsa dorul de „bine”, 
de „ging ie”, chiar i într-o stare potrivnic , dup  cum afl m în 
versurile: „ i printre sacre bucium ri barbare / i printre bice 
despletite-n foc / Te simt, te v d, te chem din dep rtare, / i te 
a tept sp it în acel loc”.  
 A teptarea i un alt 
sentiment al „datoriei biblice”, 
precum cel aflat în „Datorie 
sfânt ” îi va proteja iubirea, 
„iubirea fa  de cel „însetat i 
fl mând” i îi va con tientiza nu 
numai „posibilitatea de a-l 
sensibiliza pe cel lalt”, dar 
întinzându-i o mân  acestuia, el 
sau ea va sim i „dragostea-i un 
dar”. i dup  cum poetul va g si 
un sprijin, cum ne m rturise te, în n sc torul poeziei române, 
cit m aici poezia „Eminescu” chemându-l s -i vad  ast zi pe 
românii „sl bi i, bolnavi i goi” („Eminescu”, pag. 51), atunci 
sunt fire ti i sentimentele de crescând  nelini te din cele câteva 
„tempouri”, sau mai bine zis esen iale „secven e” din 
„Testamentul mamei”, „Vreau s  rezist”, „Confesiune”, 
„Ecografie de moment” sau „M  deranjeaz ”. „M  deranjeaz  
s  v d cum altul cere-o pâine / C  e bolnav sau n-are a munci” 
spune acesta nelini tit. 
 Pentru o sensibilitate care g se te totu i, într-o gam  
puternic  de ecouri, mici sau mari bucurii, i poate rezista, 
„rena te din propria-i cenu ”, un respect se cuvine a avea 
pentru crezul s u poetic, crez, pe care-l putem surprinde în multe 
din poeziile acestui volum. 
 S  nu uit m triste ea poetului dintr-o poezie precum 
„Veni i înapoi acas ” dar i din „Copacul înflorit” ori bucuria 
din „Simfonie”. Un crez sincer i o poezie, c reia îi st  bine în 
orice revist  de literatur . 
 „Aceste „Secven iale”, spune Petru  Andrei, merit  
cuvinte de laud  pentru curajul poetului de a înve mânta 
gândurile i sim urile sale în „straiul de purpur  i aur” al 
poeziei, i e p cat „s  ucizi o pas re cânt toare” sau s  dobori 
„Copacul înflorit”, cuvinte la care vom subscrie, al turi de 
felicit rile noastre. 
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LIBR RIA MERIDIANUL 
 Cornel GALBEN - Bac u 

 

În c utarea izvorului ve nic
 Tr itoare o via  printre c r i, bibliotecara           
Atena-Mariana Zar  nu putea face abstrac ie de fiorul poeziei, 
care a înv luit-o înc  de tân r  i a continuat s-o înl n uie zi de 
zi, pân  când baierele sufletului ei sensibil s-au dezlegat i toate 
tr irile au luat forma unor versuri cantabile, de o duio ie aparte. 
 Avalan a de „Gânduri gândurite-n noapte / f r  iruri, 
f r  parte / de traduceri înspre fapte” a început s  se 
rostogoleasc  cu o vitez  n ucitoare, f când ca pân  i timpul s  
se opreasc  „aiurea / Ag at de-o coard  rupt ”. 

Dar cum toate gândurile sale n-au „nici timp i n-au 
nici oapte”, doar vântu-i „scurm  amintirea”, doar          
„ploaia-nvolbur  durerea” i doar „triste ea e st pân  / pe o 
inim  p gân ”, ce „pulseaz  ritm / de timp trecut” i o doare 
„aripa cea frânt  / a dorului de neplecare”. 

Un dor i o durere multiplicate (M  doare floarea 
ruginie / ce moare în parfumul trist. / M -mbat  fo netul din vie 
/ i picurul de ploaie nins. // M  dor i zboruri de cocoare / ce 
m  împr tie acum / luându-mi raza mea de soare / i frunza-mi 
r t cit -n drum. // M  sparge praful meu de lun  / ce se 
prelinge dintr-un geam / în cioburi de vis ri de arte / 
împr tiate într-un ram. // M  doare timpul ce se scurge / într-o 
clepsidr  înfundat  / de bruma clipelor uscat . // i m  topesc 
într-o ninsoare / de gânduri albe din petale. // M  doare dorul 
de înalt, adânc i trist de dor m  doare. // M  doare dorul de 
tr it, adânc i trist de dor m  doare.), ce-i topesc „zilele-n 
r scruce / i le sfâ ie în patru / i le-arunc -n lung de-a latul”   
i-o fac s  azvârle cu „pietre într-o stea / Ce-a ferecat t cerea 

grea /Din vasul meu de timp uscat / Prin care timp am îngropat”. 
A ezat  la „intersec ia viselor”, trage „oblon de gânduri 

la fereastr ” i las  „ochiuri mari” spre sufletul s u,    
înf i ându-se a a cum este, cu o sinceritate dezarmant : Sunt 
doar eu cu mine / i-atât! / Sunt eu i oapta-mi uitat  / Pe 
coarda de pian spulberat  / În zare i pal  de vânt. // Sunt doar 
un suflet / i-atât! / Un suflet de singur tate / În ziua cea f r  de 
oapte / i stins  în cuibul de cuc. // Sunt doar o umbr  / i-atât! 

/ O umbr  ce vrea s  se-arate / În zboruri spre piscuri înalte / 
Dar aripa-i frânt  de gând. // Sunt eu doar un zbor / i-atât! / 
Un zbor spre rmuri de arte / Pitite în umbra de noapte, / 
Pustii i golite de vânt. // Sunt doar un cuvânt / i-atât! / 
Cuvântul ce url  la lun  / În noaptea mea neagr , nebun , / 
Cuvânt înghi it de p mânt. // Mai sunt / F r  mine / i-atât... 

Atlas ce „car  blestem / De griji doar de ziua de ieri” i 
Sisif în „munci risipit / De doruri de r s rit”, poeta e într-o 
continu  c utare a izvorului ve nic i a apei sale neîncepute, a 
tinere ii eterne i a b trâne ii ne tiute, luându-se la trânt  cu 
Cronos ce- i „învârte roata / scâr âit -n tic ire / i ne trece via a 
noastr  / pe r boju-i f r  fire” i cu via a asta „goal , / trist , /  
picurând / f r  de vlag ”, cu iubirile neîmp rt ite i cu propria 
fire, când dezl n uit , când melancolic  i lacrimogen , când 
încerc nat  de doruri, când gata s  blesteme, când „Omul din 
Lun  / ce n-are trecut”, când... 

Didon  cu „zid în pustiu”, „zgomot de lini ti” i „calm 
de furtun ”, ve nic însingurata îndr gostit  î i plânge triste ile 
durute, udând cu „lacrim  de dor” lungile a tept ri i teama c  
„preagolul de noi” va deveni „trup de himer ”: Se sparge în 
valuri visarea / cea f r  de aripi dorite, / Se-neac  la malu-i 
chemarea: /„Hai, vino la mine, iubite!“ // Nici visul nu are 
puterea / s  urce c r ri de ispite, / Se stinge în noapte 
cântarea:/ „Hai, vino la mine, iubite!“ // i tremurând în 
clepsidr  / nisipul î i toarce uitarea. / Mi-e iarn  în suflet, 
iubite,/ mi-a înghe at i chemarea. // Hai, ia-m  în visele tale / i 
terge-mi o lacrim  trist . / Alung  cu raze de stele / iarna ce-n 

noi azi exist . 
Analizându- i via a de „ast zi înspre ieri”, î i d  seama 

c  nu mai tie ce este (M-au spart, / în fumuri ascu ite, / copitele 
de cai, / smintite. / Eu sunt i nu mai sunt. / În mere, / am încuiat 
/ sâmburi de stele. // M-au tot zburat, / din p p dii, / norii mei 
negri / i pustii. / Eu sunt / în pletele din flori / i curg în sus, / 
printre culori. // Eu nu mai tiu ce sunt. / M-am dus / cu vânt 
pr dalnic / spre apus. / i m-am prelins / în plâns de vie / i-n 
puf zburat, / de p p die. // Mai curg / în murmur de cuvânt / ce 
mi-l îngrop în val. / Adânc.), blestemându- i drumul pe care a 
apucat (Amurgirile de via , / drumul înghe at în fa  / str b tut 
de coviltire / f r  ro i, f r  sim ire, / scrâ nind f r  remu care / 
drumul meu f r  c rare, / n cl it, / plin de noroaie, / înghe at de 
ierni prea triste, / de z pezile în moin , / drumul meu, drum f r  
noim , / înghi i-te-ar ciorile, / ciorile, surorile, / drum de via  
r t cit ... // i c lcat / i aruncat, / r t cit, / de ne-mplinit... / i 
uitat, / mereu uitat, / strecurat, / de neumblat... // Drum, c rare 
de p cat...) i nedorind altceva decât s  i se împlineasc  
eminescienele dorin e: de-ar fi s  plec / în drum de stele, / a  
vrea s  fie prim var , / s  m -ngropa i în viorele / i-n floare de 
cire , amar ... // i n-am s  las / nimic în urm ; / doar, ag ate 
de o lustr , / prafuri de p p die alb  / zburate-n gânduri de 
cenu ...// iar candela-mi, / gutuie pal , / s  mi-o l sa i în geam, 
spre soare,/ s -mi ard  drumul înspre stele/ cu flac ra-i 
dogoritoare...// i s -mi chema i, / din alt  lume, / cârduri de 
gânduri c l toare / ce m-au purtat prin nop i nebune / cu aripile 
de cocoare...// în steaua mea / cea c z toare / ce m  coboar  în 
adâncuri / a terne i-mi un pat de alge / s  dorm în somnu-mi 
f r  gânduri...// s  nu aud / t ceri ce url  / în trista mea 
însingurare, / s  dorm... i s  m -ntorn la via  / cu zborurile de 
cocoare... 
 Transcris  în cartea ei „f r  de file”, S rut -mi 
lacrima (Editura Corgal Press, Bac u, 2009), aceast  „Ampl  
confesiune, generat  de nevoia imperioas  de a ne face p rta i la 
marea aventur  a vie ii” este, dup  opinia lui Ioan D nil , un 
„exerci iu de compozi ie alc tuit cu rigoare dar detensionat”, iar 
poezia Atenei Mariana Zar , „o ofrand  adus  emo iei lirice 
autentice i un prielnic mod de a izvodi cuvântul din cuvânt”, pe 
care le dorim amplificate, întrucât poten ialul s u creativ nu i-a 
epuizat nici pe departe resursele. 
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LIBR RIA MERIDIANUL 
 Petre ISACHI - Bac u 

 
Surâsul exilului auctorial

Mihaela B bu anu, „cu Mercur în exil”,
editura Ateneul Scriitorilor, Bac u, 2015

 Indiferent de cauzele 
care ar fi putut s -l provoace 
i de tipologia în care ar 

putea fi inclus, exilul ca 
op iune, ca salvare, destin, 
terapie, revan , refuz, 
reg sire, aventur , fug , ca 
pedeaps  etc., exilul din „dor 
de duc ”, din întâmplare, 
lehamite, fric , curaj, din 
motive sociale, politice, 

economice, din cauza r zboiului, din motive 
profesionale etc., fenomenul-exil poart  în labirintul 
s u de ipoteze, geniul e ecului. Un paradox tragic! 
Putem spune cât geniu al e ecului, atâta capacitate de 
sublimare a exilului interior/ auctorial în Oper , atâta 
înc rc tur  dilematic  i interogativ  în scriitur . Orice 
tip de exil este un exerci iu benevol de luciditate 
tragic , iar orice scriitor este în ultim  instan , un 
(auto)exilat în Text. Este i cazul poetei Mihaela 
B bu anu. Personal nu cred c  exist  exil, exist  doar 
exila i! Atâta timp cât avem libertatea de a opta, atâta 
timp cât din timpuri imemoriale, credinciosul 
revendic  dreptul fundamental la exilul interior, 
ecua ia vie ii nu ne oblig , cel pu in teoretic, s  
devenim „str ini”. F r  s  pretindem c  putem explica 
(re)sursele lui ontologice, sus inem c  orice tip de exil 
ofer  ansa unei rena teri în ordinea spiritului. Exilul 
ca dilem  interioar  al autoarei volumului „cu Mercur 
în exil” este revelator în acest sens. Poeta „împ cat  
cu nefericirea” încearc  s  trag  dup  sine „toate 
iluziile i visele de copil” (v. Orizonturi, p. 73), s  
evadeze liric în exilul auctorial, s  caute sisific „iubiri 
istorice” cu un (im)posibil Achile postmodern (v. 
Iubire istoric , p.38), un tip prezumtiv invulnerabil, 
dar sclav al propriilor pasiuni. Se tie, printre altele, 
despre personajul lui Homer, c  ar fi fost modelul lui 
Alexandru cel Mare i l-ar fi inspirat pe filosoful 
german Fr. Nietzsche, încât n zuin ele Mihaelei B. se 
explic  ca „propriet reas ” (v. p.49) al unui „Salon 
pentru înfericire”, neocolit îns  de „ploaia cu miros 
de uitare”(v. Meteo, p. 40).  

 Exilul interior al poetesei din imaginarii codrii 
ai Vasluiului, împreun  cu Mercur, zeul roman al 
comer ului, nu pare s  fie de bun augur pentru via a 
personal . Sugereaz  mai curând existen a unei lumi 
mercantile, în care totul se vinde i se cump r , în care 
interesul personal primeaz , iar egoismul natural este 
fatal. În aceste condi ii, (auto)exilul moral i 
existen ial se impune de la sine, iar spa iul privat al 
sufletului devine pentru scriitoare, izvorul crea iei. 
R ul general care o oblig  s  evadeze în sine este 
poten at, în cazul Mihaelei B bu anu, fie din neputin a 
de a fi singur  (v. Iud , p.22), fie din „fric  din ziua 
de mâine” (v. Fric , p.72), dar mai ales din 
convingerea intim  a autoarei, c  „infernul sunt 
ceilal i”. Nevoia subiectiv  de a experimenta poetica 
începutului continuu pleac  i din sentimentul de 
înstr inare fa  de establishment-ul (social sau 
intelectual), din revolta celui dornic de a se exila din 
orgoliu, împotriva lumii de ba tin , care nu-i mai 
satisface orizontul de a teptare: „Mi-am îmbr cat 
hainele de duminic ,/ Diploma i abilit ile mi le-am 
îndesat/ Într-un buzunar/ Dealul „Bolescu”, lunca, 
livada/ i p durea printre farduri,/ Pe mama, tata i 
fra ii la vedere, în portvizit./ Am luat cu mine doar 
surâsul/ nesigur i enigmatic;/ În urma mea pârâu de 
lacrimi/ În fa  
neprev zutul.” 
(Dezr d cinare, p.17).  
 Dup  p r sirea 
locului natal (B bu a, 
jud. Vaslui), autoarea 
volumelor Adev rata 
fericire, 2010; Stejarul 
cu flori de cire , 2014; 
Femeia bonsai, 2015, 
(re)descoper  c  oriunde 
s-ar afla i orice ar face 
îi este imposibil s  
evadeze din sine. Spre 
norocul poeziei, Eul se simte permanent asediat de 
sine însu i i de emana iile sinelui (v. Negustorie, 
p.29; Aniversare, p.18; Rural , p.25; Negustorie, 
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p.29; Dorin , p.26; Str inul, p.33 etc.). Desigur, nu 
admite alternativa: „infernul sunt eu”, de i luciditatea 
na te con tiin a dubitativ , iar aceasta la rându-i 
provoac  drama exilatei. 
 Revela ia asedierii Eu-lui de c tre sine 
poten eaz  efectele tragice ale unui sentiment de 
singur tate funciar , care-i alimenteaz  starea de exil 
i-i lumineaz  straniu „o expozi ie permanent  a 

nefericirii”(v. Expozi ie, p.41). S  nu uit m, de i este 
mama nelini tii, singur tatea este starea ideal  a 
creatorului! Cre m în singur tate. Celelalte teme i 
motive transfigurate urmând estetica romantismului 
(pre)eminescian (dezr d cinarea, iubirea, înstr inarea, 
fericirea, desp r irea, moartea, prietenia, str inul, 
visul, a teptarea, nostalgia locului natal, z d rnicia, 
copil ria etc.) poten eaz  dilemele exilului interior i 
confirm  aser iunea lui Lichtenberg: „oriunde ne 
ridic m privirea, nu ne vedem decât pe noi în ine”. 
Aceea i stare de exil îi permite autoarei vol. „cu 
Mercur în exil” iluminarea de sine, ce-i (re)confirm  
orizontul e ecului i-n acela i timp posibilitatea unui 
nou început: „M  simt e uat / La margine de lume,/ 
Surâsul t u luminos/ Nu mai este la cârm .// 
Destr mat  ca un vis/ La ivirea zorilor/ Sunt cel mult 
rou ;/ Nisipul se zvânt  i el.// Totu i, nu mi-ai cerut/ 
S - i restitui clipa comun ;/ Ce a r mas e doar al 
meu,/ Nu se mai împarte.” (v. Siren , p.32). Cititorul 
va fi observat c  adev rul ultim despre lume (inclusiv, 
lumea de dincolo) este în adâncul Eul-lui. Totul este în 
noi, aceasta pare s  fie (re)descoperirea Mihaelei 
B bu anu. Desigur c  acest „tot” trebuie c utat cu 
luciditate în noi în ine! El nu se revel  cu de la sine 
putere. Doar cel ce se cunoa te pe sine cunoa te 
lumea. În acest sens, nimic nu mi se pare mai eficient 
pentru un poet dezr d cinat, de tipul Mihaelei B., 
decât introspec iile generate de melancolia exilului 
interior. Dar, ce poet nu ajunge, mai devreme sau mai 
târziu, înstr inat de sine însu i?! „Ajung pe mine 
însumi a nu m  mai cunoa te”, se confesa i 
romanticul Eminescu. De parc  s-ar fi cunoscut 
vreodat ? Deocamdat , de i vegheat  din „cimitirul 
str bun”, de tat , mam  i bunic (v. Doar tata, mama 
i bunicul, p.70) i obsedat  de interoga ia fiec rui 

poet, „Oare cine îmi va citi poeziile?”, autoarea „î i 
ajunge sie i, ca însu i Dumnezeu” i- i sublimeaz  
anxiet ile neprev zutului într-un exil auctorial eficient 
pentru scriitur . Ontologia singur t ii („vreau s  fiu 

complet singur / nou  i gata de un nou start.”) 
configureaz  ideea c  (auto)exilatul din B bu a nu se 
are ca du man autentic decât pe sine însu i. A a se i 
explic  tr irile Eu-lui poetic, într-un prezent închis 
asupra lui însu i: „Am fost/ Peste trei m ri/ i peste 
trei ri,/ Am str puns turbulen e/ am descifrat coduri 
secrete,/ Am b t torit c r ri necunoscute/ i am 
dansat pentru tine./ Am v zut primul lic r/ i-apoi a 
trebuit s  plec/ Tânjind dup  ce ar fi putut fi.// Chiar 
i acum/ Te mai caut pe cerul senin/ R t cind printre 

stele.” (v. Str inul, p.33).  
 Cu o sensibilitate 
specific feminin , Mihaela 
B bu anu are instinctul 
secret al poetului de a nu 
c uta „lucrurile în sine”, ci 
de a se c uta pe sine în 
lucruri/ lume. Se tie: cine 
se caut  pe sine g se te 
lumea, iar cine caut  lumea 
se g se te pe sine. Exilul în 
propria lume, mai ales 
împreun  cu nestatornicul i 
cameleonicul Mercur, este în opinia noastr , cel mai 
eficient exil auctorial. Desigur, poeta un produs al 
colii de literatur  Vaslui-Bârlad-Bac u, nu face decât 

s  continue nume de referin  din literatura lumii. „În 
noi este Totul”, sus inea i Holderlin în Hyperion, iar 
Eminescu era chiar mai tran ant: „F r  Eu nu exist  
Dumnezeu”. Cu siguran , f r  plecarea din B bu a 
natal , Mihaela nu ar fi putut repeta surâsul enigmatic 
al exilului auctorial. Nimic nou în istoria literaturii! La 
fel de înstr inat, dezr d cinat i anxios se sim ea i Ion 
Creang , când a schimbat Humule tiul cu Bro tenii, 
Tg. Neam  i Ia i, când a fost p r sit de B di a 
Mihai… Sublimarea original  a exilului interior, în 
exilul auctorial face diferen a. Din exilat  în via , 
poeta-siren  Mihaela B bu anu ajunge exilat  în Text. 
Se tie, soarta nu r pe te ce nu a dat! Dac  pentru 
muritori nu exist , era convins Homer, ceva mai r u 
decât pribegia, pentru scriitorul ce se viseaz  ve nic, 
exilul, dilematic prin excelen , poate fi considerat o 
adev rat  binecuvântare dumnezeiasc . Surâsul 
exilului auctorial este îns i scriitura colorat  în cazul 
Mihaelei, de mercantilismul i cameleonismul lui 
Mercur!  

 
 
 

 

Mihaela B bu anu 

„S  fie oare pentru noi existen a un exil i neantul o patrie?” 

Emil Cioran 
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LIBR RIA MERIDIANUL 
 Valeriu LUPU - Vaslui 

 
Gheorghe Alupoaei o revela ie vasluian

între sculptur i portretistic
 Într-o suit  recent  de lans ri de carte (5, 11, 
27 februarie 2016) care au avut loc în spa iul cultural 
vasluian i bârl dean, respectiv Biblioteca Jude ean  în 
sala TinArt i Casa Corpului Didactic din Vaslui, ca i 
la Academia Bârl dean , artistul Gheorghe Alupoaei 
i-a expus opera sa de o via  în dou  domenii ale artei 

plastice, care deopotriv  l-au consacrat i i-au 
înnobilat existen a; sculptura i portretul. Obiectul 
lans rii a fost de fapt un album întitulat „Memoria 
Timpului” în care sunt prezentate, sub form  de 
fotografie, majoritatea realiz rilor sale în domeniul 
sculptural i o carte în dou  volume, intitulat  sugestiv 
„Semne grafice de recuno tin ” cu grafic  
portretistic , ce ne prezint  un num r de 214 
fizionomii schi ate în alb negru, dedicate unor 
personalit i care au însemnat ceva pe parcursul 
devenirii artistului. 
 Artist plastic cu o solid  forma ie i experien  
în redarea frumosului artistic, îndeosebi în forma lui 
clasic , Gheorghe Alupoaei reu e te prin arta sa s  
semneze o fil  important  în cultura i arta 
meleagurilor moldave, înscriindu-se pe linia celor doi 
mari corifei ai sculpturii; Ion Irimescu i Marcel 
Guguianu. Într-o inut  grafic  de excep ie i cu o 
prezentare critic  apar inând istoricului Lauren iu 
Chiriac albumul prezint  cele trei domenii pe care 
artistul Gheorghe Alupoaei le abordeaz : 
    1. bustul - ca prezentare tridimensional  - cu 
predilec ie pentru marile personalit i ale istoriei i 
culturii noastre, expuse la multe institu ii de pe 
teritoriul jude ului i chiar dincolo de grani ele rii, 

cum este bustul lui Mihai 
Eminescu la Edmonton 
Canada; 
     2. sculptur  
monumental  - reprezentat  
de ansamblul sculptural 
„Propatria” amplasat pe 
Movila lui Burcel format  
din „Dacia Traian ” 
personificat  într-o femeie 
care rupe pactul Ribentrop-
Molotov, a c rei privire este 
aplecat  asupra h r ii 

României Mari în centrul ei 
tronând Ion Antonescu care 
ordon  armatei „Osta i, 
trece i Prutul” i, tefan cel 
Mare - simbolul tutelar al 
independen ei i demnit ii 
noastre. În acela i registru 
intr  i statuia monumental  
a lui tefan cel Mare din 
curtea episcopiei Hu ilor, 
dominat  de nota de 
smerenie a voevodului cu 
ctitoria sa biserica Sfin ii 
Apostoli Petru i Pavel în mâna stâng  i crucea în 
mâna dreapt ; 
     3. alegorie sculptural  - în care suavitatea i 
delicate ea formelor umane sugereaz  subtilitatea 
artistului în a personifica anumite st ri, cum ar fi; 
extazul, medita ia, prim vara, dansul etc. Toate 
acestea par a fi de domeniul divinului.  
 Bidimensionalul, la rândul s u, îndelung 
exersat ca preambul al tridimensionalului sculptural, se 
va reg si în portretistica artistului Gheorghe Alupoaei, 
ca o compensa ie pentru lungile clipe de medita ie i 
refacere pe care munca sculptorului le cere. Folosind 
doar contrastul dintre albul hârtiei i culoarea neagr  a 
creionului, prin grosimea i intensitatea liniei, dar i 
prin ha urare, artistul reu e te s  structureze 
fizionomii inconfundabile, surprinzând acele tr s turi 
care le particularizeaz . De remarcat faptul c , crea ia 
artistului în ambele ipostaze reu e te deopotriv  s  
conving  prin autenticitatea reprezent rilor, s  
emo ioneze prin aerul de seriozitate i demnitate pe 
care îl degaj  i s  induc  sentimentul de respect 
pentru ceea ce opera sa reprezint . 
 În ansamblul lor aceste lans ri s-au constituit 
într-un adev rat regal cultural, la reu ita c ruia au 
contribuit deopotriv  prezentatorii operei artistului; 
Lauren iu Chiriac, Valeriu Lupu, Teodor Pracsiu, 
Aurel Istrati, Dorin Filichi, Sorin Popoiu i a 
organizatorilor; Gelu Voicu Bichine  (Biblioteca 
Jude ean ), Cristinel Popa i Valentina Lupu (Casa 
Corpului Didactic) i Elena Monu (Academia 
Bârl dean ).
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LIBR RIA MERIDIANUL 
Constantin M NU  - Ia i 

MEDITA II FILOSOFICE
  

 DE LA NOIETICA PRESOCRATIC  LA 
DESUMANIZARE Eseuri de filozofie a culturii este cartea 
marelui umanist i eminescolog George Popa, ap rut  la 
Editura Panfilius, Ia i, 2015. 
 Cartea este structurat  pe capitole-medita ii, teme i 
subteme ale intelectualit ii ca art  universal  i st rile de 
criz  a identit ii culturale. 
 In apex intellectu este articolul cu care se deschide 
cartea de filozofie i savantul George Popa porne te de la 
afirma ia lui Emmanuel Kant precum „c  un comentator poate 
s  descopere într-o oper  de art  sensuri de care autorul nu   
i-a dat seama”, iar sociologul român M. Ralea afirma c  o 

crea ie e „întotdeauna mai bogat  decât o vrea autorul ei.” 
 Sugestiv  este imaginea prin care M. Eminescu cerea 
ca pagina de poezie - i nu numai (tabloul, piesa muzical , 
opera sculptural ) s  fie epifanii, „s  fie locuit  de zei.” 
 Adev ra ii filosofi greci sunt Presocraticii - acesta 
este dictonul lui Friedrich Nietzsche care preced  tema 
Heraclit - contemporanul peren  unde Heraclit din Efes ocup  
un loc aparte. Datorit  stilului enigmatic i mistic i-a r mas 
denumirea de Marele Obscur cel care avea s  afirme despre 
caracter (o tr s tur  fundamental  a personalit ii umane care 
ast zi lipse te la unii, mai ales la politicieni) c  este lumina 
care ne lumineaz  din untru. Filosofia ne înva  „s  veghem 
asupra Dumnezeului din noi în ine” i lucrurile bune sunt cele 
care ne vin de la natur . 
 Spinoza în Etica consider  c  trebuie s  dovedim 
puterea de în elegere, nerâzând, neplângând, nedetestând, ci 
în elegând pur i simplu. 
 Împ ratul Marc Aureliu, Nietzsche i apoi Eminescu 
iau atitudine împotriva politicienilor. 
 Locuirea pe munte i minimalitatea timpului este 
ideea pe care o sus ine împ ratul filosof la fel ca Empedocle - 
„s  mergi din creast  în creast ” la fel Hölderlin în Ode. 
 Marele stoic latin a practicat pe plan filosofic 
în elepciunea în via  ca model pentru fiecare tr itor i a 
perpetuat respectul naturii fiindc  este în eleapt  i are 
dreptate în veci, afirma ie sus inut  i de Eminescu. 
 Despre Nietzsche inegalabilul spirit umanist, George 
Popa afirm  c  este un profet al modernit ii. Filosoful care a 
f cut filozofie cu ciocanul scriind pe de o parte în aforisme 
(c ci un aforism poate s  spun  mai multe decât un filosof 
într-o carte), iar pe de alt  parte a creat ideea de Supraom ca 
voin  de putere, sus inând ideea eternei întoarceri. Cel care a 
constatat moartea lui Dumnezeu în fiin  uman , avea s  fie 
anticipat de Eminescu în Memento mori: „E apus de zeitate 
’sfin ire de idei”.  

 Referitor la fiin a suprem  care este Dumnezeu, 
Nietzsche credea într-un Dumnezeu Devenire idei nenum rate 
i foarte actuale, sus ine filosoful  în opera sa, numai dac  ar fi 

s  amintim de epuizarea i de c derea occidentului cum 

prefigureaz  i Oswald Spengler în Apusul Occidentului care 
nu mai produce cultur  ci civiliza ie, adic  bunuri materiale. 
 Lumea de dup  filosof va fi: „o lume iremediabil 
mediocr , f r  geniu i f r  spirit.” 
 Umanism i cultur  este conferin a expus  de omul 
noii Rena teri culturale George Popa definind termenul de 
umanism începând de la Cicero, despre care Heidegger afirma 
c  primul umanist apar ine Romei. 
 Savantul face o incursiune în cultura popoarelor 
antice precum egiptenii, grecii, indienii, dacii, romanii 
plimbându-se confortabil prin marile capodopere scrise ale 
lumii cu reprezentan ii lor de frunte. 
 Homo inttelectualis este un alt capitol al acestei c r i 
în care autorul prezint  diferitele Hipostaze i definiri ale 
intelectualului pornind de la citatul lui Leonardo da Vinci 
„Pasiunea intelectual  este superioar  senzualit ii”, 
prezentând intelectualul propriu-zis, cercet torul i vis torul 
dup  Jean François Lyotard. 
 Tratând criza intelectualit ii stabile te i factorii care 
au dus la dec derea culturii, dec derea educa iei, media 
politic . Sunt prezentate i criteriile care stau la baza statutului 
de intelectual. 
 Toate ideile despre intelectual sunt continuate în 
Emo ia intelectual  a artei. 
 Printre problemele tratate marele eminescolog 
George Popa se opre te asupra Triadei de aur din literatura 
român  Miori a, Me terul Manole i Luceaf rul, analizând 
spiritul Hyperionic din extasis mentis. 
 Omul sim indu- i corpul ca o temni , simte mereu 
nevoia unei eliber ri metafizice permanente, mai bine zis s  se 
elibereze c tre Deschis. 
 Inegalabilul hermeneut George Popa stabile te 
disponibilit ile care fac calea liber  c tre Deschis dintre care 
enumer m: iubirea, eliberarea eului uman în nesfâr irea 
cosmic , deschiderea nop ii acordat  creatorilor de orice tip, 
moartea ca existen  superioar , deschiderea metafizic , 
sublimul deschis fenomenologic, muzica. Giordano Bruno 
considera eliberarea un eroism al intelectului. 
 Cele trei con tiin e: cognitiv , moral  i axiologic  
sunt tratate într-un mod aparte de c tre autor, vorbind i 
despre criza identit ii culturale apoi ocupându-se de tragicul 
real, tragicul scenic în articolul Tragicul - esen  a fiin rii 
umane, Art  i libertate, M ti i identitate, Semnifica ia 
libert ii în arta figurativ , Sensul libert ii în arta abstract  
sunt alte teme pe care le abordeaz  eminescologul i umanistul 
George Popa, iar cartea prezentat  de noi este fascinant  i 
tulbur toare care poate capta emo ia intelectual  la un nivel 
înalt, încântându-ne i delectându-ne deopotriv . 
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LIBR RIA MERIDIANUL 
Teodor PRACSIU - Vaslui 

 
T cere în cuvinte

Cuvânt înainte
 

 Scriitorul Ioan Baban vine în fa a cititorilor cu 
o nou  carte, având un titlu oximoronic, T cere în 
cuvinte, subintitulat  paradoxal Alte ultime sonete. 
Suntem obliga i s  admitem c  înaintea acestora au 
ap rut ultimele sonete, iar cele de acum întregesc 
natural seria.  
 Dac  autorul i-ar continua aventura liric , 
noile produc ii ar urma s  fie reunite sub denomina ia 
alte alte ultime sonete. Modelul formal, dar i de 
adâncime, al recentului volum este indiscutabil  Tudor 
Arghezi cu opul s u prestigios Una sut  una poeme 
din anul 1947.  
 Autorul Cuvintelor potrivite folose te aici 
forma de feminin a substantivului poem (poem ). 
Poetul vasluian opteaz  pentru forma fix  a sonetului, 
cu 14 versuri, f r  a le dispune în maniera clasic , în 
dou  catrene i dou  ter ine.  
 Este un procedeu neîndoielnic avantajos, 
fiindc  faciliteaz  o mai mare fluen  a discursului 
liric. Ceea ce particularizeaz  întrucâtva arhitectura 
intern  a poemelor (semantica scriiturii) este un 
accentuat sentiment al nedefinitului, al vagului, al 
aproximativului. St rile suflete ti esen iale in mai 
degrab  de inefabil, sunt abia sugerate i se 
cristalizeaz  în câteva fantasme lirice, unele recurente 
i recognoscibile, articulând un timbru liric propriu, 

valid i expresiv.  
 Tonul este meditativ-aforistic i în 
combinatorica labirintic  de sus inut  inspira ie se nasc 
adesea versuri i structuri metaforice memorabile. Nu 
este lesnicios s  detectezi temele lirice predilecte ale 
autorului, ascunse parc  în dosul fort re ei cuvintelor.  
 Via a este o continu  alergare (2); eul liric a 
tr it - ca i al ii - dezam giri existen iale (23); 
buim ceala vie ii (6); entropia cosmic  în not  blagian  
(7); polimorfismul cuvântului (8); ultima speran  (9); 
dezordinea lumii (10); degradarea umanului (12); 
alienarea subtil  (13); eul liric debusolat (16 i 17); 
a teptarea înfrigurat  (19); vise infantile ingenue (20); 
metamorfoze ale scriiturii (21); dublul liric (22); 
revela ia realului (23); lumea ca balamuc (25); r zboiul 
ca experien  absurd  (27); aspira ia c l toriei cosmice 
(28); un pamflet liric deghizat (30); nostalgia vag  a 
iubirii (34); for a credin ei (35); utopii nel murite (36); 

amintirea (37); mitul 
adamic (39); timpul 
inexorabil (39 i 81); 
evadarea din contingent 
(43); sub semnul întreb rii 
(48 i 52); lumea i mitul 
lui D nil  Prepeleac (49); o 
viziune suprarealist  (61); o 
fantasm  cosmogonic  
(70); elogiul logosului (78); 
o viziune mitologic  (84); neputin a cuvintelor (86); 
capcanele existen ei (87); pacifist  (89); plec ri, 
c ut ri, dileme (91); z d rnicia vie ii (92); c l toria 
izb vitoare spre cer (98); adev rul lumii (101).  
 Eul liric este în mi care: „Merg t cut pe 
strad ” este titlul a dou  sonete (16 i 17); un altul se 
intituleaz  doar „Merg pe strad ” (46); alte dou  sonete 
au acela i titlu i, desigur, substan  liric  diferit  (48 
i 52) - „Sub semnul întreb rii”. 

 Poet experimentat i cu gustul preciziei, Ioan 
Baban tie c  finalul încununeaz  opera (Finis coronat 
opus!). Ca atare, g se te adesea finaluri fericite 
sonetelor sale. Câteva exemple sunt edificatoare: „e 
mult de-atunci i nu-mi aduc aminte/ cum s-a f cut 
t cere în cuvinte”; „sau poate în cuvinte nu-i u  de 
intrare/ ci numai taina tainei i-o lung  a teptare”; 
„trecute succesiv prin foc i par  / cuvintele renasc... a 
câta oar ?”; „chiar i în pietre au r mas înscrise/ 
crâmpeie tare mici de-apocalipse”; „dar sufletul 
r mâne doar cuvânt / i nu-i decât o palm  de p mânt”; 
„gust m veninul i ne otr vim / i ne-ntreb m de ce ne 
mai trezim”; „m  resemnez c  nu prea am ce face / sunt 
obligat s -nchei cu mine-o pace”; „dac -n fa a lumii 
zilnic sar scântei / s-a n scut r zboiul înaintea ei”; „nu 
mai tiu pe unde liber zboar-un gând / dar întotdeauna 
se întoarce fl mând”; „un lucru este sigur, cât va tr i 
p mântul / st pânul omenirii va fi numai cuvântul”; 
„pe vasul plutind în inutul astral / st  legat de parâm  
un om ireal”; „ i-n vremea asta c ut m cuvinte / i idei 
r zle e f r -mbr c minte; „cum vremea a zburat numai 
prin vise / am mers i noi prin locuri interzise”;  
 Poemele sunt monolitice i trebuie judecate 
unitar, în arm turile lor metaforice. De dragul 
demonstra iei, vom spune c  autorul mizeaz  pe o serie 
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de termeni favori i, plasa i în contexte sugestive: 
utopie, nic ieri, împrejurul, puncte cardinale, 
singur tate, paradoxale, infinit, nem rginire, 
vreodat , singulare, nedeslu it, drum, am gire, 
undeva, zodiac, zarea, eternitate .a.  
 Câteodat , în montura poemului sclipesc mici 
bijuterii stilistice: „intrase-ncet t cerea în cuvinte”; 
„m  uit la cerul ca un manuscris”; „în lume e o stare de 
repeten ie”; „când ceasul a murit la ora ase”; „în jur 
zâmbeau coloane interzise”; „aerul din ceruri iar i s-a 
scumpit”; „s  nu m sori nimicul cu unit i prea mari”; 
„atunci când plec mânat de amintire”; „a  vrea s  mai 
gre esc din când în când”; „taie a teptarea rar câte-un 
cuvânt”; „batem la poarta vie ii repeten i”; „am s  
descop r noaptea în curcubeu o fat ”; „orice tr dare nu 
are eroi”.  
 Cel mai frumos sonet, dup  opinia noastr , are 
num rul 1. Îl reproducem integral:  

„str mo ii mei au adunat avere,  
iar eu am risipit-o f r  rost,  
de nu g sesc acum un ad post;  

tr iesc în umilin  i t cere;  
c in a e târzie pentru Cel de Sus,  
în pribegie drumu-i f r  cap t,  
nici neputin ei nu-i pot pune lac t;  
totu-i nimic la polul meu opus;  
se risipe te timpu-n calendare  
i mor z pezi în prim veri târzii  

între ce e i ceea ce nu tii  
e o neputincioas  alergare;  
risipa nu e semn de prisosin   
cum e p catul pas spre necredin ”  

 (Risip ). 
 Poet gnomic din stirpea meditativilor, 
apar inând colii neomoderniste a genera iei ’60, Ioan 
Baban filtreaz  printr-o sensibilitate nelini tit  marile 
interoga ii i marile dileme ale timpului s u. Aflat la 
vârsta în elepciunii, scruteaz  cutez tor z rile marii 
poezii. 

 
16 iulie 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Atunci când m uit în urm , sunt atât de impresionat înc o dat de puterea d t toare de
via a literaturii. Dac a fi tân r ast zi, încercând s câ tig un sens al sinelui meu în

lume, a face o iar i prin lectur , a a cum am procedat când am fost tân r .”

Maya Angelou 

Crearea lui Adam - Michelangelo Buonarroti, Capela Sixtin , Vatican 
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LIBR RIA MERIDIANUL 
Ion N. OPREA - Ia i 

 

O oper care bucur ochiul, mintea i sufletul
(Viorel Savin, Nicu Enea, edi ia a II a, rev zut i ad ugit )

 
 Sponsorizat de Consiliul 
de Administra ie a Societ ii de 
Investi ii Financiare Moldova 
S.A.¸Pre edinte Director General 
domnul Costel Ceocea i realizat 
la Editura „Babel”, Bac u, 2015 - 
Ionel Rusei, Director al editurii i 
redactor al c r ii -, „care au tratat 
cu inegalabil altruism chestiunea 

resuscit rii memoriei lui Nicu Enea, artist-pictor 
contemporan prin valoarea operei sale cu noi, dar i cu 
genera iile viitoare”, cum scrie Viorel Savin, autorul, 
puse la început de ALBUM - „cu cele mai nobile 
gânduri de mul umire” adresate, fire te, i în numele 
nostru al cititorilor i admiratorilor, ne prilejuiesc marea 
bucurie a ochiului, min ii i sufletului. 
 Asisten a documentar  asigurat  de Doamnele 
C t lina tineriu (art  plastic ),Carmen Istrate-Murariu, 
Camelia Cojocariu (documente Cas  memorial ), 
fotografiile - Mihnea Baran, cu bibliografie. 
 Grafic-artistic, cartonat , cu o hârtie de zile 
mari, alb-alb, lucioas , bine tu at , cu plan e care de 
care mai evidente, cartea-Album place-atrage din prim  
clip , din vitrina sau raftul pe care o împodobe te. 
 Cuprinsul dezv luie un con inut nu numai bine 
studiat, ci i profesionist etalat, opera autorului Viorel 
Savin, mare iubitor, gazd , ofertant i realizator în timp 
de oper  nu numai vizual  ci i cerebral , i la cazul la 
care ne referim: I - Nicu Enea i posteritatea sa 
circumspect , substructurat  pe trei etaje - 1, C ut ri 
mai întâi, unde-i vorba despre prezentarea eroului s u, a 
artistului-pictor contemporan, r sfoind bibliografia, 
c r ile de autori, propriile amintiri. 
 Pictura lui Nicu Enea este „un joc infinit între 
galben i cafeniu”, preia Viorel Savin din „Caseta  
mico-monografic ”, realizat  de Constantin Rotaru i 
Dorin Dodi , Editor Complexul Muzeal de Art  Bac u, 
1989, explicând cauza jocului care „implic  o anumit  
cur enie moral , angajeaz  uitarea tuturor 
incomodit ilor, solicit  limpezimea sim irii, presupune 
bun tate i altruism”, calit i pe care le sus ine cu multe 
alte exemple - spovedindu- i „temelia inimii lui 
moldovene ti” (V.I. Popa), „nu se las  furat de 
seduc iunile unui colorit ieftin i c utat” (C. Vlad), „are 
calit i de o putere remarcabil ” (Gh. Constantinescu), 

„se afirm ... ca o adev rat  revela ie în plastica 
româneasc ” (N. Baboianu), „mereu îngrijorat de a da 
paletei sale o bun  hran  coloristic ” (N. N. Tonitza), 
„exprim  o sensibilitate plastic  de o esen  special ” 
(Victor Ion Popa), „în pictura sa (este) un uimitor 
progres” (D. Atanasiu), încât „aproape c  te dor ochii 
privind noile pânze ale dlui Nicu Enea” (Tache 
Soroceanu), „este acela i care s-a v zut i în crea ia 
marilor corifei ai stilului pictural românesc” (Ion 
Frunzetti), pictura lui, „prin paleta ei cu infinit joc între 
galben i cafeniu, e reliefarea unei atitudini de mas  
prin care spovede te temelia inimii lui moldovene ti”, 
se repet  Victor Ion Popa. 
 Spirit calm, pictorul „iubea lini tea”, „cultiva  
prietenii de suflet i rela iile familiale odihnitoare”, iar 
ceea ce a ob inut în via   a adjudecat cu for ele proprii, 
atât „aprecierile publicului, 
interesul colec ionarilor de 
art  sau rezultatele finale ale 
unor concursuri de breasl ”, 
lucru pentru care, mai târziu, 
în timpul statului comunist, 
co-bresla ii, cum spune 
Viorel Savin, din gelozie i 
invidie tov r easc , l-au 
ostracizat, acuzându-l c  a fost pictorul Casei regale, 
motiv pentru care, cum au p it i al i mul i intelectuali 
de vaz ,  a fost trimis s - i câ tige existen a ca muncitor 
vopsitor la fabrica „Proletarul” din Bac u, s  simt  ceea 
ce era unitatea de clas  i munc  a proletariatului care 
numai la putere nu a fost.  
 Impar ial, obiectiv, dar i curajos, autorul 
lucr rii aten ioneaz  explicând, atent i doct,  - „pu ini 
au generozitatea i r bdarea de a analiza împrejur rile în 
care a fost sortit s  supravie uiasc  în comunism 
multipremiatul Ministerului Cultelor i Artelor i al 
Saloanelor oficiale dintre cele Dou  R zboaie 
Mondiale, cel onorat la Expozi ia interna ional  din 
1935, de la Paris, cu medalia de argint, câ tig torul 
concursului organizat pentru decorarea Palatului regal, 
autorul de succes a numeroase expozi ii de pictur  în 
ar  i în str in tate”.  

 Prin 1978, dup  organizarea i itinerarea prin 
ar  a retrospectivelor sale - la Bac u, Bucure ti, Ia i, 

Suceava, Constan a, Gala i i Oradea - compuse din 65 

Viorel Savin 



Meridianul Cultural Românesc, An II, Nr. 1 (5), ianuarie februarie martie 2016 92

de lucr ri selectate din colec iile de stat, la Festivalul 
Sl nicului, anual organizat la Perla Moldovei, în 
momentul culegerii impresiilor, ni se relateaz  care era 
atmosfera timpurilor, cineva l-a întrebat pe 
academicianul Ion Frunzetti, „De ce pictorul Nicu Enea 
nu este catalogat la nivelul valorii pe care însu i 
Domnia-Sa o afirma”, r spunsul înso it de un zâmbet 
c ruia i-a urmat i r spunsul a fost destul de curajos: 
„Personal, nu am întâlnit înc  imprudentul dispus...    
s - i revizuiasc  ierarhiile în baza c rora i-a câ tigat 
Statutul!” 
 Era perioada anilor când în literatur , în „Cel 
mai iubit dintre p mânteni”, omul Marin Preda prin 
personajul s u filosoful Petrini, va scrie un omagiu adus 
intelectualului român, dar i familiei Traian Chelariu, 
românii tiind cum a sfâr it marele prozator... Traian 
Chelariu, care, ca i Nicu Enea, în loc s  lucreze la 
catedr  sau în cercetare, a fost bun, lung timp, pentru 
munc  la deratizarea  locuin elor cu vermorelul în spate, 
pulverizând solu iile chimice... în rândul obolanilor. 
 „Erudi ii fenomenului”, cum îi denume te 
autorul albumului-monogafie pe unii dintre scriitorii 
timpului, cu excep ia câtorva cunosc tori „care i-au 
rezumat simpatetic opera”, cum sunt Tudor Octavian, 
Doina P uleanu, Valentin Ciuc , Cornel Galben, înc  
evit  s -i stabileasc  locul ce i se cuvine de drept, „din 
perspectiv  axiologic , în istoria artelor”, înainte de 
1989, „din pruden  fa  de politic”, cum sugera i 
Academicianul Frunzetti, iar dup  „pentru c  demersul 
recuperator pare tardiv i superfluu”.Câteva c r i care i 
s-au închinat, totu i, „cu indiscutabile bune inten ii, au 
fost editate provincial i modest”, una din ele 
(apar inând lui Grigore V. Coban) indic  gre it data 
na terii pictorului, 29 mai 1897 în loc de 28 mai), iar 
alta, scris  de Doru Kalmuski uit  „s -i dezvluie data i 
locul na terii”... 
 În ce prive te autorul, amintirile lui Viorel Sava 
salveaz  monografia cu amintirile sale:... „M  
înc p ânez s  afirm c , într-un anume i uimitor fel, 
destinul îmi este legat de al lui. Elev fiind la acela i  
liceu pe care l-a absolvit i Bacovia, l-am întâlnit 
plimbându-se pe lâng  vechiul Obor, pe sub plopii de 
pe malul Negelului, pe Câmpu-Po tei sau pe lâng  
Podu-Palo anu, - vizavi de care locuia.  
 De fiecare dat  când l-am întâlnit, îmi amintesc 
bine, inima mi-a luat-o la trap: m  intriga teribil omul 
acela ciudat, venit parc  dintr-o alt  lume, care î i purta 
insolit i nefiresc prin mahalalele Bac ului basca de 
camgarn verzui, croit , mi se p rea pe atunci, mult prea 
bogat -, lavaliera de m tase g lbuie la gât i vestonul 
cafeniu, vizibil uzat, din catifea reiat . De câteva ori, 
din cine tie ce îndemn interior, l-am i urm rit... 
(Odat , lâng  biserica Sfântul Nicolae, pe str du a 

murdar  cu c su e d r p nate - dar toate, he, he, cu 
etaj!) -, care d dea în Pia a Mare, am stat aproape o or  
în spatele lui, frisonat de ritualul misterios al 
amestecului culorilor i al punerii lor pe pânza mic  a 
tabloului ce se n tea cu uimitoare repeziciune de sub 
pensula sa. Observându-m , mi-a adresat câteva 
cuvinte, - nu mi le amintesc. Acum a  vrea s  am 
puterea s  mi le reproduc, dar...! 
 Peste ani am scris o pies  de teatru - B trâna i 
ho ul -, (aflat  în buzunarul Albumului de fa  n.n.) care 
s-a bucurat de mare succes: ac iunea ei se petrece în 
casa pictorului Nicu Arin (Nicu Enea s-a n scut în 
Valea Arinilor!), i este  vorba în ea chiar despre marile 
lui reu ite; despre art , despre timpul care nu iart  i 
despre stupizenia cu care ne consum m existen a, ca i 
cum am fi eterni... (distribu ia, Irina R chi eanu irianu 
i Sorin Medeleni. Regia - Cristian Hadjiculea. Regie 

Tv: Olimpia Arghir. Spectacol  difuzat de TVR/317, 
preluat dup  Viorel Savin n.n.). 
 La un moment dat am cerut s  lucrez la Casa 
memorial . Acolo, cu sprijinul unor tineri ingineri 
constructori - prin munc  voluntar  i f r  subven ie de 
Stat, cum scrie Viorel Savin în album, p. 12, dar i    
într-un articol „R zbunarea Pictorului”, publicat în 
„De teptarea”, Bac u, din 21 septembrie 2014, - am 
ridicat gardurile stra nice între care se afl . Apoi, în 
1989 am convins un alt om de suflet, i acesta a 
sponsorizat caseta monografic  men ionat  la nota 1, 
din lucrarea de fa . Monografia propriu-zis , inclus  în 
planul editurii „Eminescu”, nu am mai avut timp s  o 
redactez, fiindc  s-a întâmplat de „a explodat m m liga 
româneasc ” i, sangvin, i ame it de acel decembrie 
controversat, am r t cit câ iva ani prin h i urile 
capitalismului special românesc, îns  f r  a-mi tr da 
„subiectul”: odat  cu postul de custode al casei 
memoriale i-am l sat prozatorului Doru Kalmuski i 
arhiva adunat  de mine, cu condi ia de a scrie el 
cartea”... 
 Nicu Enea s-a n scut în Valea Arinilor, comuna 
Luc ce ti (M gire ti, ast zi), jude ul Bac u, la 28 mai 
1897, între 1904-1908 urmeaz  coala primar  la 
centrul de comun , în satul Luc ce ti, iar dup  
absolvire, câ iva ani î i ajut  p rin ii la treburile 
gospod re ti, duminica i s rb torile religioase pe 
preotul din sat, ca paraclisier i cânt re  în biserica 
„Sfin ii Voievozi”, veche din 1830. 
 În 1912, d  admitere la coala Normal  de 
B ie i „Gheorghe Asachi” din Piatra Neam  pe care o 
absolv  în 1918, cu titlul de înv tor i timp de doi ani 
pred  la colile din satele Goioasa i Ciughe  de pe 
valea Trotu ului. Cum a p r sit înv mântul, 
Monografia nu spune, dar în 1921 studia la coala de 
Arte Frumoase din Bucure ti cu arti ti de renume - 
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desenul cu C. Artachino, pictura cu G. D. Mirea i C. 
Ressu, sculptura cu Fr. Storck. Numai dup  doi ani, în 
1923, Nicu Enea î i întrerupe studiile i se încadreaz  
profesor suplinitor de desen la coala Normal  din 
Bac u, unde, într-un „climat emulativ” - cum îl calific  
monografistul - între inut de un pedagog precum 
Grigore Tabacaru, considerat unul din fondatorii colii 
active i al pedagogiei experimentale din România, 
fondator de Societ i culturale, organizator de expozi ii, 
întemeietor i conduc tor de reviste culturale - Ateneul 
literar -, al turi de poetul George Bacovia - i el 
profesor acolo -, dramaturgul I. Luca, sprijinit de 
scriitoarea Georgeta Mircea Cancicov i de so ul ei, 
Mircea Cancicov, ajuns ministru de finan e, încât, chiar 
în ziua înfiin rii Ateneului Cultural i-a vernisat prima 
expozi ie personal  de pictur  în sala mare a prim riei, 
bucurie despre care îi scria i Elvirei, nepoata lui Emil 
Gârleanu, prietena sa, atunci student  în anul întâi la 

coala de Arte Frumoase (12 noiembrie 1925).  
 Urmare a succesului expozi ional, dar i 
îndr gostit, dornic s  fie mai mult aproape de Elvira, 
Nicu Enea î i reia studiile, le absolv  în 1928, se înscrie 
la cursurile Academiei de pictur , unde deosebit de 
profesorii destina i perfec iunii - Jean Al. Steriadi la 
desen, Gheorghe Petra cu i Arthur Verona la pictur  - 
o are la suflet pe cea cu care va tr i - cum spune Viorel 
Savin - „una dintre cele mai frumoase i mai complexe 
pove ti de dragoste din istoria Bac ului”. Numind-o de 
la început „Logodnica mea” i se va adresa întotdeauna 
cu vorbe de dragoste i dulce alint: „Elvira mea micu  
i scump / mult dragul meu Nicu or”. „Draga mea 

Elvira tu cuno ti pe logodnicul t u Nicu!... tii c  te 
iube te ca pe Dumnezeu, mai mult, tu e ti Dumnezeul - 
în care cred… numai convins  c  e ti  în orice moment 
în toat  fiin a mea… la fel sunt i eu în sufletul t u!...”; 
„Îngera ul meu adorat, suntem dou  firi cari u or ne 
model m - Am avut defecte, datorit  ie am sc pat 
u or…”. Pagini despre succesele profesionale, 
expozi iile de la Foc ani i Roman, trei la num r, 
scrisorile expediate iubitei i p rin ilor ei, armonios 
îns ilate, constituie i ele frumuse ea lucr rii realizate 
de autor, de ir  arniciul referitor la Omul i artistul, c  
precum spune Nicu Enea „...În orice e viu... e fiin a 
scumpei noastre Elvira!” 
 La 28 octombrie 1926 avea loc c s toria lui 
Nicu Enea cu Elvira Palo anu - Gîrleanu. Era i anul de 
palmares, cum scriau ziarele,  „prima participare (a lui) 
la Salonul oficial  de pictur ”, despre care Viorel Savin 
documenteaz  c  s-ar fi întâmplat în anul urm tor ca 
unui anonim, dar al turi de nume mari: Schweitzer, 
Cump n , M nciulescu, Teodorescu-Romana i, Ionescu 
Doru, Miracovici, Cocea, Com nescu, Biberi, N. Stoica, 
Teclu, Manea, Bacalu, tefan Popescu... În anul 

urm tor, în 1928, la Salonul Ofcial i se acord  chiar un 
premiu pentru lucrarea „La dep nat”. 
 Succesele sunt prezentate profesional cu 
ar tarea momentului i locului în care le-a ob inut, 
componen a i calitatea juriilor - Artur Verona, pictor, 
pre edintele, I. Theodorescu-Sion, pictor,             
vice-pre edinte, membri, Cecilia Cu escu-Storck, pictor, 
Petre C. Iorgulescu-Yor, pictor, I. Jalea, sculptor, 
Cornel Mendrea, sculptor, G. Petra cu, pictor, Camil 
Ressu, pictor, I. Al. Steriadi, pictor, Horia Teodoru, 
pictor, Ion Pa a, secretar - la premiul pentru 
Autoportret, expozi ia din Pavilionul artelor de pe 

oseaua Kiseleff, cu ar tarea publica iei care a 
consemnat, de-acum, obi nuitul, cronicile i numele  
celor care i-au exprimat admira ia: Mac 
Constantinescu, N.N. Tonitza (Fulmen), Menny-To 
(Toneghin), C. Vlad, Virgil Huzum, Cicerone 
Teodorescu, N. Baboianu, Ileana Bratu, Paul 
Miracovici, Tache Soroceanu, Dan Grigorescu, 
Valentin Ciuc … 
 Album-II, din Cuprins, fil  cu fil , este ceea ce 
a intuit autorul, Viorel Savin, i exprimat prin spusele 
lui N. N. Tonitza: „…te face s  exclami v zând pânzele 
expuse: „Iat  un artist!” Unul adev rat, care uit  de 
succese, de lumea exterioar , care nu s-a gândit o clip  
dac  pictura lui va pl cea sau nu, ci a lucrat numai 
pentru simpla nevoie sufleteasc  de-a se realiza pe sine 
i a- i reg si eu-l într-o fr mântare de past  i o form  

nou ”, cuvinte constatatoare a perioadei de referin , 
dar i de anticipare a ceea ce ar trebui s  fie arta i Via a 
arti tilor ast zi, care, de i muncesc, nu ar trebui s  
alerge mereu pentru a- i câ tiga pâinea cea de toate 
zilele… i nu numai arti tii, ci i scriitorii, jurnali tii… 
 Album-album, „joc infinit între galben i 
cafeniu”, bine gândit, tot a a pozi ionat, opera artistic  
i literar , cu o addenda, repere biografice, bibliografie, 

t ieturi i red ri din pres , un studiu. „Pictorul Nicu 
Enea” de Rodica L z rescu, publicat în „Ateneu”, 
martie 2015, alte fi e biografice i de analiz  a lui Nicu 
Enea, semate de Roni C ciularu (în „Plumb”, Bac u, 
august 2015), Corneliu Ostahie (cu „Nicu Enea - 55 de 
ani de posteritate” în „Pro Saeculum”, 15 iulie -             
1 septembrie 2015), Valeria T icu u („Spa ii culturale” 
nr. 42, 2015), Ioan D nil  (În „Ateneu”, serie nou , an 
52, nr. 553, septembrie 2015), Grigore Codrescu 
(revista „Plumb”), Petre Isachi, pentru („13 Plus”, nr. 
180, 2015), consultarea c rora las pl cerea cititorilor s  
le aprofundeze, c  Viorel Savin ne serve te de toate, eu 
îmbog indu-m  de la vizual la spiritual, cu ceea ce  
„omul cu basca de camgarn verzuie” i „vestonul 
cafeniu”, cum fericit este prezentat pe coperta i supra-
coperta lucr rii, ca i Elvira, so ia lui, nu numai la p. 22, 
ci i în interior în ipostaze diverse, semn a confirm rii 
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spuselor naratorului, c  între ei a fost vorba despre o 
mare iubire, cum n-a v zut Bac ul. Prezen a celor trei, 
pictorul Nicu Enea, Bacovia, poetul i I. Luca 
tragedianul - la care nu ar fi fost r u s  fie i Vasile 
Alecsandri, regele-poet, c ruia dup  cum spune 
universitarul Ioan D nil   în „Alecsandri, b c uanul 
(pledoarii, documentare i jurnalistice)”, Bac u, Editura 
„Alma Mater”, 2008, autorit ile locale nu i-au g sit 
timpul i banii cu care s  autorizeze pentru „bardul de la 
Mirce ti”, „Casa muzeu” sau „Casa memorial ” de pe 
strada Alexandru cel Bun nr. 4 ca locul na terii sale - 
posta i pe coperta IV cheam  i azi b c uanii „s  se 
cutremure, s  se emo ioneze i s  aplaude”, dac  au 
vreme, c  „în mijlocul lor” au tr it i ce au lucrat 
asemenea personalit i. 
 Anul 1960 se p rea a fi r s ritul de soare pentru 
pictorul nostru, cu  dou  lucr ri ale sale Statul român î i 
face onoarea suprem , le d ruie te pre edintelui 
Sukarno al Indoneziei - „Un dans na ional” i „Natur  
static ” se numesc - lucr ri pentru care artistul nu poate 
primi personal mul umirile meritate pentru c  se afla 
internat în Spitalul „Bernat Andrei”, bolnav de cancer 
pulmonar. 
 La 16 septembrie 1960 Nicu Enea se stinge din 
via  i este înmormântat în cimitirul „Eternitatea” din 
Bac u. 
 Au trecut de atunci 55 de ani, iar în urma lui a 
r mas doar atât cât a putut s  mai fac  so ia lui pentru 
dânsul, consemneaz  biograful. Casa lor i colec ia de 
tablouri a devenit Cas  memorial . Reu e te s  impun  
în 1961 organizarea la Bac u a retrospectivei cu 66 de 
lucr ri, cea mai mare în martie 1965, cu 128 de plan e, 
itinerat  anul urm tor i la Ia i, Bra ov, Ploie ti, Gala i, 
Roman, Suceava i Bucure ti, expozi ia de desene în 
mai 1973, alt  retrospectiv  în iulie 1978, itinerat  i ea 
în Ia i, Suceava, Bucure ti, Constan a, Gala i i Oradea, 
dup  care vor urma alte dou , una în 1987, alta în 1997. 
 În 2015, la lansarea Albumului - 55 de ani de la 
plecarea lui Nicu Enea, din „De teptarea” din 15 
septembrie, afl m c  autorul Albumului, Viorel Savin, 
publicul se întreab  i ast zi a fost sau nu invitat, ce se 
tie sigur este c  la cimitir, la mormântul 

comemoratului, din cei 70 de membri ai UAP nu a fost 
prezent decât unul, explicabil  i întârzierea apari iei la 
public a valoroasei lucr ri a omului de cultur . 
 „Cel pu in ciudat este faptul c  edi ia întâi a 
acestui album a fost blocat  în magazia muzeului din 
Bac u. De i a ie it de sub tipar în 25 mai 2015, nu a 
intrat înc  (la începutul lunii noiembrie!) în fondul 
bibliotecilor indicate de autor i nu a ajuns nici pe masa 
criticilor de specialitate”, lucru semnalat în Album, 
edi ia II, p. 75, cu am r ciunea autorului care face o 
munc  de Sisif, i trimite i la ce s-a mai scris i în 

„Lumea pe dos”, Spa ii culturale, anul VIII, nr. 41, 
„Doamnelor i domnilor, face i ceva!”, Oglinda literar  
nr. 166, octombrie 2015, „Rug minte”, 13 Plus, anul 
XVII, nr.179 etc. 
 Cele 319 pagini ale ultimului memorial, dintre 
care 208 pagini pictur  aleas , peste 190 picturi, plus 
fotografii de familie i scan ri de manuscrise, se 
constituie, spre meritul autorului Viorel Savin, a editurii 
i redac iei, Ionel Rusei, director, cât i a Sponsorului, 

SIF Moldova SA, pre edinte i Director general, Costel 
Ceocea, o expozi ie deschis , cu durat  peren , de 
natur  s  ne cultive plenar, cu portrete de oameni, mai 
ales al s u i so iei în diferite etape ale vie ii, peisaje,  
natur  static , natur  moart , interioare, decorative, 
scene de via , Botezul, În pia , Moara Filderman, 
Biserica de lemn, Cetatea Neam ului, Case din diferite 
localt i, Zi de s rb toare în sat, compozi ii, 
autoportrete, Intimitate, nuduri-mai mult ale Elvirei am 
impresia, flori, flori de m r, crini, crini albi, Flori de 
câmp, Maci, Alb strele, Panselu e, dar i Evada ii din 
lag r, Morminte vechi din Deceani, Scen  de r zboi, 
Iarn  la Br ie ti, Odihn  pe câmp, Interior din satul 
Valea Arinilor, Iarna la Valea Arinilor, Aspecte din… 
ar , rani la cosit, activitate care parc  i-a pl cut cel 

mai mult… 
 Pentru ce are Albumul monografic, 2015, în 
„buzunar”, DVD-ul de care aminteam, interesa ii au la 
îndemân  ceea ce au spus despre pies , autor i 
interpre i, competen ii critici de art , Valentin Silvestru, 
Ion N. Rotaru, Mircea Ghi ulescu, Lauren iu Ulici, 
Petre Isachi, Constantin Ciopraga, traiectoria ei, pân  în 
mai 2015, în tipografii i pe scenele publice… 
 Dar cine este Viorel Savin, realizatorul 
Albumului monografic Nicu Enea, un foarte binevenit 
act de restituire cultural , un dar superb f cut 
colec ionarilor i tuturor iubitorilor de art , de cultur ? 
La aceast  întrebare ceva am r spuns, dar complet m 
tot cu spusele domniei sale care dest inuindu-ne cum a 
întocmit bibliografia lucr rii, p. 282, afirm  din revista 
Cartea nr. 3-4, mai-iunie 2001, c , scriitorul, a fost i 
directorul Bibliotecii jude ene „C. Sturdza”. 
 Viorel Savin este membru al USR din 1990, cu 
circa 40 de volume - proz , poezie i teatru, albume de 
art , cu 14 piese de teatru jucate, cu tot atâtea studii 
înso itoare la volumele semnalate, referin ele critice la 
adresa crea iei lui fiind riguros consemnate în volumul 
bibliografic „Viorel Savin - 60”, 168 p., de Ioan 
Enache, iar dup  2001, selectiv, a i mai numeroase 
condeie. 
 Viorel Savin este autorul multor ini iative 
culturale, omul care a primit circa 20 de premii literare, 
unele de Excelen . 
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COMENTARII POLITICE 
Maria Diana POPESCU - Stuttgart (Germania) 

Din sertarele groazei, pe pielea copiilor
 

 To i mini trii în uruba i 
dup  1989 pe scaunul s n t ii 
române ti i-au pus t lpile pe mas  
i-au a teptat s  fie gîdila i la 

deciziile sinistre! N-au mi cat un pai 
ca s  scoat  sistemul de la perfuzii. 
Actualul Ministru al S n t ii, 
ginecologul Patriciu Achima  
Cadariu, cel care a f cut declara ii 
jignitoare la adresa poporului român, 
stîrnind furie i revolt , revine i 
contureaz  cu bisturiul o abera ie mai 
veche a fostului ministru B nicioiu, 

care va face istorie la aceast  categorie grea, i anume, 
implementarea cardului de s n tate la copiii cu vîrsta între    
0-18 ani. Cu ei nu te po i pune, i, probabil, pe acest subiect, 
penalii din Parlament vor scoate lucr ri tiin ifice i doctorate 
la Editura „Jilava” i „Poarta alb ”. Cardul de s n tate e tot o 
afacere ca i cartea de aleg tor, nefolosit  pîn  acum. „Am 
convenit cu premierul s  preg tim propunerea!”, spune 
Achima ! Deci, dom’ premier, tace i le face! Control total, 
de la cel cu suzeta în gur , pîn  la cel cu barba sur ! Ministrul 
Achima  a mai vorbit i despre cazurile de copii care ar putea 
s  nu mai fie accepta i la gr dini  i la coal , dac  p rin ii 
lor refuz  vaccinarea. Art. 22 din Constitu ia României 
prevede: „(1) Dreptul la via , precum i dreptul la 
integritate fizic  i psihic  ale persoanei sunt 
garantate.” Probabil, Achima  în elege c  acest drept 
constitu ional ne este garantat doar pe lumea cealalt ! 

Sufl  în coama companiilor farmaceutice 
 S  ne amintim declara ia tîmp  a ministrului 
S n t ii, care se amestec  unde nu-i fierbe oala: „Vrem o 
ar  ca afar ? Perfect, hai s  muncim ca afar ! Sistemul 

sanitar e peste media societ ii romane ti”! Tovar e 
Achima , înainte de a critica, privi i i m sura i de zece ori! 
Oare chiar tr i i cu capul în nori i nu ti i c  românii 
muncesc mai mult decît afar , exploata i în propria lor ar , 
în condi ii de program prelungit i pe cele mai mici salarii din 
U.E.? Chiar nu a i v zut simptomele sistemului nostru de 
s n tate, aflat în moarte clinic , în cazul crimelor de la 
„Colectiv”! Medicii no tri, umili i i cu salarii de mizerie, au 
muncit peste puterile lor, au adus i de acas , pentru c  
aparatura d r p nat  din spitale nu i-a ajutat cu nimic. A 
conduce un spital, tovar e Achima , a cîrpi pe ici, pe colo, 
pe temeiul c  merge i a a, nu e totuna cu a conduce un 
Minister în baza unor stupide ipoteze de lucru! La fel ca i 
Streinu Cercel, ministrul Achima  a pedalat, înc  de la start, 
pe vaccinuri, pe aprovizionarea cu vaccinuri, adic telea, i 
dînsul sufl  cu aten ie în coama companiilor farmaceutice! 
Totul se reduce la bani! S  lu m cît mai mul i bani de la 

asigura ii cu coplat ! Probabil, ministrul n-a auzit de 
drepturile i libert ile omului i ale copilului! A chiulit de la 
lec ia asta! S  impui cu for a sanc iuni copiilor care refuz  
vaccinul, iar neispr vi ii vremelnici ajun i în fotolii 
ministeriale s  dispun  de copiii rii dup  ureche, de dragul 
vînz rilor de vaccinuri periculoase pentru s n tate, fascism 
se nume te! 

Vor încetinirea ratei natalit ii 
 Educa ia pentru s n tate i profilaxie are ast zi alte 
conota ii. Nu mai este prioritatea care lua în calcul protejarea 
copiilor de diferitele abuzuri. Mai mult, Achima  dore te 
extinderea programelor de profilaxie în zona mamei i 
copilului, în zona cancerelor de col, sens în care propune 
vaccinarea feti elor începînd cu vîrsta de nou  ani! „Ideile” 
scorpiei Madeleinei Albright, în urma aplic rii c rora au 
decedat feti e americane, sînt scoase din sertarele groazei i 
reiterate de actualul Ministru al S n t ii din Guvernul 
Ciolo , pe pielea copiilor. Dac  Achima  sau barosanii de pe 
scena politic  se îmboln vesc, î i permit tratamente în spitale 
private din afar , unde medicii, pl ti i cu 3.000 de euro pe 
lun , le sufl  i-n perfuzie s  nu-i doar , la cele mai înalte 
standarde, de aceea sînt rup i de realitatea medical  
româneasc , unde medici români de excep ie fac foamea, 
pl tesc chirii uria e în ora ele în care lucreaz , au mii de 
pacien i pe o dotare spitaliceasc  perimat . Noi continu m s  
tr im pasivi ca ni te sclavi robotiza i, biciui i i supu i 
experimentelor ministeriale într-o cu c  cu gratii, îndopa i cu 
„legi pentru c ei, nu i pentru dul i”, iar pe post de desert, cu 
o libertate iluzorie i sub controlul total, în toate ungherele 
vie ii, acceptînd resemna i o dictatur  de tip 
gestapovistoglobalist . Pe „apostolii” ace tia ai r ului nu-i 
afecteaz  nici vaccinurile, nici alimenta ia modificat  
genetic, nici legile, nici violarea drepturilor, nici s r cia! Ei 
au doar drepturi, noi, doar obliga ii! 

Cerem stoparea reclamelor la medicamente! 
 Ei sînt slujba ii Noii Ordini Mondiale i ne vor 
adormi i i manipula i! V  vine s  crede i sau nu, dar au fost 
demarate deja încetinirea ratei natalit ii, descre terea 
num rului popula iei prin vaccinarea feti elor, implanturi 
subcutanate împotriva concep iei, sterilizare for at , avort 
obligatoriu, licen e pentru na teri... S n tatea românilor, a 
devenit o afacere extrem de profitabil  pentru companiile 
farmaceutice. În statele europene, reclama f cut  
medicamentelor i farmaciilor este interzis ! La noi, 
Guvernul permite reclame Tv idioate i abuzive, care promit 
promo ii i reduceri, diverse cî tiguri i bilete în sta iuni de 
odihn , încurajînd consumul de medicamente, atît la copii cît 
i la adul i. Cine s  ne scoat  din mocirla asta? Farmaciile i 

sediile de b nci sînt mai dese decît colile i trecerile de 
pietoni! Industria farmaceutic  nu mai serve te la vindecarea 
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bolilor, ci la perpetuarea lor. Medicului german Matthias 
Rath afirma: „Adev rata natur  a industriei farmaceutice este 
de a cî tiga bani cu bolile cronice, nu de a se ocupa de 
prevenirea sau de eradicarea bolii. Trusturile farmaceutice 
sunt responsabile de practicarea permanent  a eugeniei i 
genocidului, ucigând milioane de persoane”, iar tov  ministru 
Achima  subscrie i se conformeaz  dispozi iilor Noii Ordini 
Mondiale, c  de aia-i pus acolo! Se cuvine s  mai tim un 
lucru: gripa porcin  n-a ajuns ea, a a de capul ei, în excursie 

în Rusia, c  i-a cump rat bilet de avion! Americanii au fost 
grijulii cu expedierea ei. i tot din grij  pentru „pacea” 
Europei, Obama a anun at c  a dublat cheltuielile cu 
înarmarea i va trimite armament greu în România i în 
Europa de Est, pe motivul agresiunii ruse, inexistent de fapt! 
Închipui i-v , dac  ar fi pace în lume i industria de 
armament american  s-ar pr bu i, America ar intra în 
faliment! Din asta tr iesc porumbeii p cii! Din r zboaie i 
din vînzarea de armament! 

 
 

COMENTARII POLITICE 
tefan RACOVITZ  - Geneva (Elve ia) 

 

Capul ce se pleac , sabia nu l taie...
Câteva considera ii pesimiste privind viitorul apropiat al Uniunii Europene

 În Europa de Vest vidul 
religios aspir  Islamul, o religie 
cuceritoare, aflat  de mult pe 
p mântul Europei (s  nu uit m nici 
instalarea Islamului în sudul Spaniei 
nici vasalizarea Moldovei i 
Munteniei, printre multe altele). În 
Europa, totul se petrece f r  r zboi 
declarat i f r  cuceriri teritoriale 
militare (cazul Daeshului în Siria i 

Irak), ci prin înlocuiri de popula ii, de tradi ii, de civiliza ii, 
de religii, de mod de via , datorate laxismului european 
privind rolul frontierelor, dar nu numai. Lipsa frontierelor 
din interiorul Spa iului Schengen pot fi în elese, nu i cele 
care îl separ  de vecinii din afara Uniunii Europene. În 
Spa iul Schengen intr  cine vrea. Degringolada demografic  
a popoarelor europene este corectat  de galopul demografic 
al musulmanilor conlocuitori care, în ritmul actual, nu peste 
mult  vreme, vor fi majoritari. Speciali tii în demografie 
vorbesc de cel mult trei sau patru decenii. La consecin ele 
acestei noi majorit i - dispari ia identit ii i a civiliza iei 
actuale a rilor europene - nu se gânde te mai nimeni, sau 
pur i simplu refuz  s  se gândeasc , din motive de interes 
personal sau ideologice. 
 Subiectul este tabu, atât pentru clasa politic , cât i 
pentru pres , amândou  practicând corectitudinea politic . 
Imigra ia este cauza principal  a apropiatei pierderi a 
identit ii. Imigran ii economici i refugia ii vin în Europa 
de mult  vreme, mul i din perioada comunismului. Începând 
cu anul 2015 sosirea lor s-a transformat într-o veritabilî 
invazie,  aflat  într-o cre tere geometric , care va duce la un 
big-bang societal care nu va întârzia. Diabolizarea  
na ionalismului, dispre ul fa  de patriotism, sub ierea 
memoriei colective, vidul axiologic favorizat de ateism i de 
degradarea înv mântului, nu fac decât s  completeze 
tabloul, mai mult decât sumbru. Nu trebuie uitat nici c  
Islamul este o religie intim între esut  cu politicul i cu 
socialul. Separa ia bisericii de stat este un nonsens pentru 
Islam, ca i democra ia. 

 tim cu to ii ce conota ii are versul lui Dimitrie 
Bolintineanu (titlul acestui articol) transformat în proverb 
sau preluat din în elepciunea popular  pe vremea turcilor, 
t tarilor, ru ilor, dar nu numai. Prima este supunerea f r  
împotrivire ca unic  ans  de supravie uire. Vin apoi cele 
morale, lipsa de caracter, de curaj, de demnitate, ori logice, 
potrivit c rora sabia nu poate t ia decât un cap plecat etc.   
 Vasalizarea Moldovei i Valahiei de c tre Imperiul 
Otoman este asem n toare, la nivel statal, cu soarta 
cre tinilor i evreilor din rile musulmane, numi i dhimi. 
Dhima este un a a zis contract, de fapt maniera 
musulmanilor de a g zdui i „proteja” aceste minorit i 
necredincioase, adic  nemusulmane. În realitate este un 
apartheid religios practicat f r  nicio re inere. Iat  câteva 
din clauzele acestuia. Practicile lor religioase sunt abia 
tolerate, iar prozelitismul este interzis. Pe strad  i în alte 
locuri publice, un dhimi trebuie s  dea prioritate 
musulmanilor, s  nu se îmbrace ca ei, s  poarte haine de 
culoare întunecat , altfel spus s  poarte semne distinctive. 
Le sunt interzise culoarea verde i turbanul alb. Ei trebuie s  
se supun  domina iei localnicilor, s  pl teasc  un impozit 
special de minoritar tolerat, a c rui chitan  este o lovitur  
puternic  aplicat  de încasator pl titorului, pentru a-l obliga 
s  nu uite unde tr ie te, „tradi ie” în vigoare i azi în câteva 

ri musulmane. Nu au dreptul s  c l reasc  decât m gari, 
dar f r  ea, iar papucii pe care îi poart  trebuie s  fie mai 
scur i decât picioarele lor, pentru ca atunci când merg pe jos 
s  nu uite c  nu sunt în ara lor. Voi încheia acest inventar 
cu alt  clauz  potrivit c reia un musulman poate urina pe 
gura unui dhimi atunci când din ra iuni personale i se pare 
c  a a merit . Etapa urm toare este dispari ia 
necredincio ilor. Pogromurile ale c ror victime sunt 
cre tinii,se petrec în Pakistan, Egipt, Siria, Irak, Daesh i 
alte ri. Ele spun totul despre „ospitalitatea” i ”protec ia” 
de care se bucur  aceste minorit i. 
 Revenind la Europa de Vest, trebuie spus c  
dhimitudinea, a a cum este descris  mai sus, îi pa te deja pe 
locuitorii nemusulmani, în curând minoritari. Ea se 
instaleaz  insidios, din interior. Incuba ia va mai dura câteva 
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decenii,nu multe. Când aceasta se va fi încheiat, noua 
societate se va ar ta în plin  lumin  i doar o minune va mai 
putea t m dui rile bolnave. Islamizarea Europei 
occidentale a început de mult i este într-un mers accelerat. 
Ceva diferen e exist  între ri, dar ele sunt nesemnificative. 
 Discriminarea pozitiv  a minorit ilor, mai ales 
musulmane, aplicate de autorit ile centrale i locale,care 
practic la pensée unique (gândirea unic ), este tot atât de 
nociv  ca discriminarea negativ . Ambele sunt contrare 
regulilor adev ratei democra ii. Discriminarea pozitiv  este 
produsul unui progresism care îi ignor  consecin ele, fiind 
de fapt o ideologie. Corectitudinea politic  i naivitatea fac 
restul. În plus de drepturile de care beneficiaz  to i cet enii 
i reziden ii (care doar drept de vot nu au), musulmanii au 

revendicat i altele, doar pentru ei, devenind astfel ni te 
privilegia i, ceea ce accentueaz  inegalit ile sociale, 
împotriva c rora puterea, clasa politic  i mass-media nu 
protesteaz . Câteva exemple. 
 În Marea Britanie, func ioneaz  cu acordul 
autorit ilor, aproape o sut  de tribunale islamice, care 
paraziteaz  Justi ia na ional . În anumite cartiere londoneze 
patrule musulmane „vegheaz ” pe str zi la respectarea eticii 
musulmane, înscris  în legea islamic  - Sharia (în arab  
„Drumul de urmat”). Programele colare na ionale sunt 
ajustate pe ici pe colo pentru a nu oca elevii musulmani, 
minoritari. Despre ce înseamn  pentru majoritatea cre tin  a 
elevilor, aceste „pierderi” din programul colar, nu se 
vorbe te prea mult, subiectul fiind tabu.  
 Dna Martine Aubry, fiica lui Jacques Delors, 
prim ri a socialist  a ora ului Lille, departe de a fi o 
excep ie, este campioana Fran ei în practicarea discrimin rii 
pozitive, obstacol de netrecut pe drumul integr rii 
imigra iei. Piscine rezervate femeilor musulmane, construite 
i func ionând din fonduri publice, sunt închise pe durata 

Ramadanului. Mixitatea în colile publice, pentru care s-a 
luptat atât, este suprimat  în orele colare de educa ie fizic  
i de înnot, pentru elevele musulmane.  

 O minoritate ultra activ , tr ind, s  nu uit m,     
într-un stat laic ultra generos, are enorme preten ii religioase 
care contravin laicit ii, una din st rile cu care se laud  
statul francez. Ele sunt încurajate de autorit i i de 
politicieni, chiar i de cei de dreapta. Consecin a este 
promovarea i generalizarea unor obiceiuri importate, 
incompatibile cu civiliza ia local . Ce s  mai spunem despre 
foarte numeroasele familii poligame acceptate i asistate de 
un stat democratic i egalitar, despre introducerea c rnii 
„halal” în cantine i nu în pu ine restaurante, înc lcarea f r  
consecin e a legii care interzice în locurile publice voalul 
islamic total (burka), sau despre marile sume de bani publici 
i terenuri acordate de stat i administra iile locale pentru 

construc ia unor moschei ? În scurt  vreme, toate aceste 
grave înc lc ri ale democra iei, legalit ii, laicit ii i 
egalit ii, vor contribui la schimbarea mentalit ilor, deja 
ubrezite, ale popula iilor acestor ri. Ora ul Roubaix din 

Fran a a devfenit o localitate muulman  în 
carenemusulmanii pl tesc impozite speciale, precum 
cet enii „dhimi” din rile islamice. 

 Închisorile i moscheile au devenit locuri de 
convertire la Islam i de recrutare de jihadi ti, viitori 
terori ti activi. Autorit ile franceze permit intrarea pe 
teritoriul na ional a unor imami saudi i, pakistanezi sau din 
alte ri, care, în moschei din Fran a, îndeamn  cerdincio ii 
la lupta împotriva cre tinismului, a democra iei i a 
civilia iei occidentale, care potrivit predicatorilor  islamici 
sunt incompatibile cu Islamul. Condamnarea la moarte a 
scriitorului Salman Rushdie, incredibila poveste legat  de 
caricaturile lui Mahomet în Danemarca, crimele lui 
Mohamed Merah din Fran a, atentatele de la Paris împotriva 
periodicului Charlie Hebdo, a Stadionului Francez, a 
Teatrului  Bataclani,uciderea unor solda i la Londra i Paris, 
i multe altele, nu sunt, i de departe, ac iunile izolate ale 

unor „lupi singuratici” a a cum se str duie te presa s  le 
prezinte. Ele sunt, toate, semnele vizibile ale unui r u 
profund, islamizarea sc pat  de sub control. Toate aceste 
rateuri ale democra iei sunt indicii clare ale abdic rii voite a 
Occidentului de la rezisten aîmpotriva unui mare pericol pe 
care, fie c  se face c -l ignor , fie îl ignor  cu adev rat. 
Evolu ia sa reduce pe zi ce trece ansele de reversibilitate 
ale acestei sinistre evolu ii. 
 În cartea sa Islam, l’épreuve française, (ar fi 
„Islamul, greaua încercare francez ”), Editura Plon, aprilie 
2013, 261 de pagini, Elisabeth Schemla citeaz  un fragment 
dintr-o predic  rostit  de imamul Marwan Muhammad în 
moscheia din Orly: „Cine are dreptul s  afirme c  Fran a 
nu va fi peste treizeci sau patruzeci de ani o ar  
musulman  ? Cine are dreptul ? Nimeni în aceast  ar  nu 
are dreptul de a ne lipsi de a a ceva. Nimeni nu are dreptul 
de a ne lua aceast  speran , de a ne negadreptul de a dori 
o societate global , fidel  Islamului. Nimeni nu are dreptul 
în aceast  ar  s  defineasc  în locul nostru ce este 
identitatea francez .” Enormitatea acestor declara ii nu pare 
s  fi ocat mult  lume. Cu rare excep ii mass media le 
ignor , dar ele se înghesuie pe Internet sub forme diferite, 
interviuri, filme documentare, articole, reportaje, 
propagand  islamic  i antiislamic , dezbateri, montaje de 
diapozitive etc. 
 Dac  comunismul a convins doar o parte a 
Occidentului, adic  stânga politic  i simpatizan ii s i, 
Islamul pare s  aibe un succes mult mai mare. Cei care azi 
se opun Islamiz rii, sunt trata i de fasci ti, rasi ti, de 
extremi ti de dreapta i de antidemocra i. Dac  înlocuim 
cuvintele „musulman ” i „islamului” din citatul de mai sus 
rostit în moscheia din Orly, cu comunist  i comunismului, 
pic m peste expresii ale politicienilor i activi tilor 
comuni ti. Dl Marwan Muhammad anun  de fapt dispari ia 
identit ii franceze, a Fran ei i în mod indirect apropiata 
dhimizare a francezilor i fire te a celorlal i europeni, 
credincio i sau atei, cu excep ia foarte probabil  a 
converti ilor la noua religie totalitar . Tot ce le mai r mâne 
de f cut, cu excep ia ultimilor, este s -l întrebe pe dl 
Muhammad dac  bicicletele vor putea avea o ea sau o 
eap  i ce dimensiuni vor putea avea papucii pe care îi vor 

purta, vara i iarna. Viitorul Uniunii Europene pare foarte 
sumbru.
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Fabula migra iei politice
 
O co ofan  cu tupeu, 
Anost  i cu gând perfid, 
Dorindu-se în post de leu 

i-a construit i ea partid. 
 
S-a-nscris la „preziden iale”, 
A  dat bucata de la cioc, 
Pe lâng  sacii cu parale, 

i-a câ tigat ... ultimul loc! 
 
S-a-nscris în alt partid, mai mare 
Condus de-un urs moroc nos 

i la alegeri urm toare 
A candidat ... f r  folos! 
 
Schimb  partidul i pe rege, 
Dând tot i chiar ceva în plus, 
Mieros îl roag ,  se-n elege, 
C-ar vrea s-ajung  ... cel mai sus. 
 
Zâmbind la modul insipid 
M ritul leu a ajutat-o 

i-a-nscris-o într-un nou partid, 
La Vulturi ... care au mâncat-o! 
 
Morala: 
Primar - vultur po i  „migra” 
Nimeni nu te va „zbura”, 
Dar primarul - co ofan  
Va zbura precum o pan ! 
  Val Andreescu 

Rondelul timidului erou
 

Iertare, n-am curajul doamn  
S  te iubesc ca pe-o femeie! 
Cum s  strivesc o orhidee 
Într-un final c runt de toamn ? 
 
Tot ce posed azi m  îndeamn  
S  nu m-abat de la idee: 
Iertare, n-am curajul doamn  
S  te iubesc ca pe-o femeie! 
 
Când m  prive ti, trist m  topesc, 

i-acest c runt final de toamn  
Cu neajunsuri m  înseamn , 
Iar pentru ca s  te iubesc, 

 
Nu, doar, curaj n-am… doamn ! 

Val Andreescu 

PROBA TIMPULUI
Când va proba i viitorul 
Ce mari idei Guvernul are, 
Atunci l-o pomeni poporul ... 
Cu un colac i-o lumânare. 
 
CONDUC TORII NO TRI
Îi v d ca ni te corifei 
Pe lâng  care to i sunt mici 

i-atunci când trec pe lâng  ei, 
Îmi vine s  pocnesc din bici. 
 
IUBESC ALE II
De i se-adun -n Parlament 
Doar s  m  taie la parale, 
Eu nu-i ur sc, c -s om decent  

i iubitor... de animale. 
 
ÎNCREDERE ÎN
M SURILE
GUVERNULUI
Acum, cu toat  h rm laia, 
De i n-avem nici o le caie, 
Speran  e c ... vorba aia ... 
Guvernul, poate... nu ne-o taie! 

Gheorghe B l ceanu

RONDELUL ALE ILOR
Adopt -ale ii abera ii, 
Acumulând azi acuza ii, 
Apoi, amante, aclama ii, 
Aranjamente, aplica ii. 
 
Agoniseal , aloca ii, 
Active, acte, aspira ii, 
Adopt -ale ii abera ii, 
Acumulând azi acuza ii. 
 
Arabi, anchete, alterca ii, 
Abuzuri, arme, agita ii, 
Averi, absconse adnota ii, 
Au ap rare aviza ii. 
 
Adopt -ale ii abera ii. 
 
RONDELUL UNEI
PATROANE

A primit o anonim , 
B nuind pe o cucoan  
Pe-al s u so  îl ia la goan  

i-alte drepturi îi suprim . 
 
Motiva ia e van , 
Sentimentele- i reprim , 
A primit o anonim  
B nuind pe o cucoan . 
 
F r  nici un fel de stim , 
Cu-atitudini de patroan , 
Printr-o zilnic  prigoan  
Pe-angaja i ea îi deprim  
 
Vezi ce face-o anonim ? 

Mihai Haivas

RONDELUL
PORCULUI

Porcul e sacrificat 
Dup  datina str bun , 
Satul de Ignat r sun  
De atâta gui at. 
 
Mult  lume se adun , 
Îl m soar -n lung i-n lat… 
Porcul e sacrificat 
Dup  datina str bun . 
 
Îns  carnea, la ficat 
Cade greu i se r zbun , 
Dând o stare nu prea bun . 
Când prea mult  s-a mâncat, 
 
E-un alt „porc” sacrificat! 

Sorin Cotlarciuc 

Visul p c tosului

Mi se-ndepline te visu : 
Voi ajunge-n Rai, precis, 
Iadul e pe veci închis ... 
Nu-l mai avizeaz  ... ISU! 

Val Andreescu 
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EFECT NEA TEPTAT
M-am gr bit s  spun iubitei 
C  voi lua-o de nevast  
Îns  dând i curs ispitei 
M-am trezit cu o n past . 
 
FINANCIAR
Moneda euro-i vedet  
Pe-oricare strad , ori pia et  
Dar cum, de regul , doar urc  
La buzunare ne încurc . 
 
APRECIERE BAHIC
Ca orice muritor de rând 
Îmi place vinul, dar nici gând 
S  p r sesc gr bit o fat   
Ce bea de stinge... ap  plat . 
 
ISTORIC
Napoleon Bonaparte  
Prea ilustrul împ rat 
Cu strategia sa aparte 
Pierdea mereu ce-a câ tigat. 
        Harry Ross 
 
MIE ÎNS MI
N-ajung cu poanta în Olimp 

i n-am s  dau pe nimeni vina; 
Pierdut-am timp cu medicina, 
Iar azi în criz  sunt de timp! 
 
TÂN RA LA MARE
S-a distrat mult la Constan a 
C-un prieten de pripas, 
Dar s-a terminat vacan a, 
Dânsa îns  a r mas. 
 
COALA DE HÂRTIE
Hârtia-i bun  i cuminte 

i rabd -o groaz  de cuvinte, 
Dar ce p cat c  nu-i st pân  
S  dea adesea peste mân ! 
 Georgeta Paula Dimitriu  
 
 
 
 

RESPECTÂND POSTURILE
De post m nânc, nu abuzez, 
De post m  in, cu-nver unare, 
C -i bun i postul, precizez, 
Dar parc -a  vrea… un POST mai mare! 
 
UNUI SCRIITOR EXPLOZIV
Versuri multe scrii, frapante, 
Epatând în tril de mierle; 
Tu gândeai c -s diamante 

i, când acolo, ele-s… perle! 
Mihai Cosma 

RONDELUL
ARHITECTURII
URBANISTICE
MODERNE

Ia te uit  ce balcoane 
În ora  zâmbesc sub soare, 
Pun fa adele-n valoare 
Prin sclipiri de termopane. 

 
Spa ii-s de depozitare, 
Au pe ele i zorzoane… 
Ia te uit  ce balcoane 
În ora  zâmbesc sub soare.  
 
Mai auzi pe str zi urbane 
Exclama ii de rigoare, 
Când anume domni oare 
Fac abuz de silicoane: 
 
Ia te uit  ce balcoane!                     

 Sorin Cotlarciuc 

UNOR MIRONOSI E
Dup  ce se spovedesc 
Preo ilor, de p cate, 
Proasp t binecuvântate 
Spre aman i o i tulesc! 
 
O NOU TAGM DE
SCRIITORI
Scriu penali în pu c rii 
Despre ce f cur -n via , 
Dând i altora pova  
Cum s  fac  noi ho ii. 
 
UNOR STUDENTE
PETREC RE E
Prin nop ile de chef pierdute-n baruri 
Cu sâni descoperi i i fund bombat, 
Restan e numeroase-a i adunat 
Sperând s  le lua i cu-a tinere ii ,,daruri”! 

Elena Mândru 

INVIDIOSUL
M  uit la dânsul, om întreg, 
E mândru, nu prea pare bleg, 
Dar mintea i-a luat-o razna, 
De parca-ar fi din rasa Bazna! 
 
FAL I CREDINCIO I
Îi vezi f când chiar mii de cruci 
Pe orice cale o apuci; 

i chiar acel ce- i este rud  
U or te vinde ca o Iud ! 
 
OSELELE I POLI IA

RUTIER
Gropi adânci p trund asfaltul, 
Mergi încet, înjuri amarul, 
Mai departe, drumu-i altul: 
Neted, drept, ciubuc, radarul. 

Vasile Ungura u 

PESCARUL AMATOR
Sub o salcie pletoas , 
Prinde pe te când d  Domnul 

i tot dânsul, dup  mas  
Prima dat ... prinde somnul! 
 
CE ESTE DRAGOSTEA ?
E profundul sentiment 
Ce-i pendinte de-un moment, 
Îns  când momentul nu-i... 
Î i vei pune pofta-n cui! 

Aurel Bican 
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NOAPTE DE AUGUST

E-o felie zâmbitoare 
A acestui univers 
Pentru zei odihnitoare 
În traseul lung i des 
Stau prelung lâng  izvoare 
Când iubirile se es. 
 
P mântule drag 
E ti visul meu viu 
E ti pururea prag 
M  sco i din pustiu. 
 
Iar luna str lucitoare 
Î i începe-a ei poveste 
Ia s ge i fermec toare 

i le zvârle prin ferestre 
Ne inund  cu lumin  
S  ne fie clipa plin . 
 
Tu p mântean 
Iubitul meu e ti 

i-aduc an de an 
Mistere cere ti. 
 
Fac p durile de-argint 
Sem n greieri pe câmpii 
Prin pâraie v rs absint, 
 
Mor ii sunt acum cei 
Ce a teapt  mult o veste 
C  lumina e cu ei. 
 
Tu codrule des 
Privirea i-o es 
Vraj  î i v rs 
Din Marele Vers. 
 Constantin Profir 

PORTRET DE
PREMIER

Chiar de are con tiin  
i e procuror aparte, 

Ba i doctor în tiin  
Dânsul minte... ca la carte! 
              Aurel Baican 

VARA

Cerul înflore te, stelele fac ochii mari. 
Limbile de foc trimise, vars  lav  pe p mânt, 
Ard dorin e mari pe plite în atomii f urari 
Râul verde porne te pe drumul lung i sfânt. 
 
Prin obrajii din petale fiorii oglinzi î i fac, 
Se las  lua i în bra e, dulce leg na i de vânt, 
Zânele î i cat  rujul prin corolele de maci 
Peste tot se coc semin e pentru Marele Cuvânt. 
 
Clocotul e mare, dorurile dau în foc, 
Razele plonjeaz -n ape s  descarce calorii, 
Roiuri-roiuri inimioare noaptea se întorc la joc 
Lutu- i strânge-n sipet ceruri blânde, azurii. 
 
Dup  luni de fr mântare mii i sute de culori 
Se adun -n sâni de fructe i în florile din noi, 
Vor fi cele ce ne-or duce lin prin anii viitori, 
Vor fi boabe c l toare prin a viului uvoi 

Constantin Profir 

IAPA I CATÂRUL
Sus în deal la herghelie 
Este mare sindrofie. 
Elegan i, la patru ace, 
Caii, pe un ton vivace 
Se întrec în povestire 
Cu prea coptul nostru mire: 
Un catâr trecut prin via , 
Mititel, urât la fa , 
Îns  putred de bogat. 
Deci s  spun: bine dotat. 
 

Iepele, ca bune soa e 
i-au pus coamele pe moa e 
i potcoavele cu toc, 

Doamne elegante foc 
Se agit  zor-nevoie 
Lâng  domni oara Zoe, 
O mireas  ... vis de var ! 

i frumoas , i sprin ar , 
Coama pân  peste brâu, 
Supl  ca un spic de grâu, 
Foc i par , sânge pur ...  
Hot rât  în huzur 
S  tr iasc  la castel 
Cu iubitu-i catârel. 
 

A fost nunt  cu delicii, 
Cu sclipici i artificii 

i-au urmat vreo câ iva ani, 
Trai, neneac , pe mul i bani: 
Lux, ma ini, croaziere, 
Via  plin  de pl cere. 
 

Geaba îns  dulce trai 
Dac  vrei, dar, vai! nu ai 
Lâng  tine-un arm sar 
Care s  m nânce jar. 
 

Îns  dorul i-a-mplinit 
i-a avut ce a poftit: 

Un mascul frumos, imberb. 
Iar catârul ... e cam cerb! 
 

- M i s  fie! Ei, dr cie! 
Asta mi se-ntâmpl  mie?! 
Eu, catârul cel bogat 
Sunt un biet încornorat?! 
Pentr-o mânz  i-al ei nur?! 
 

i i-a tras un ut în ...  
 

Morala:  
Dac  e ti catâr b trân 

i- i iei soa ’o jun  iap , 
Nu dureaz  prea mult pân’ 
Vei afla: i s-a tras clap .       
Carmen Antoaneta Marcean 

C. V. – personalizat (!)
 
Sexul - Vânjos, mare, tare... a  vrea! 
Vârsta - 55 (citi i invers!) 
Domiciliu - conjugal 
Adresa - O dau pe cea viitoare: Aleea 8, Figura 14, 
Pozi ia 69. 
Telefoane - 3 mobile, unul fix, precum i alte 
fixuri... 
Fax - Vax! 
E-mail - Nu, e Mailat. 
Studii - Am studiat vioara, pân  i-am g sit ni te 
cr p turi în cutie... 
Diplome, medalii - Diplomat T, medalia de lemn 
la aruncatul gunoiului. 
Pasiuni - Hobby-ul, alte pasiuni (mai pu in soacra, 
c  e moartea pasiunii!) 
Sporturi - S ritura în l ime, s ritura cu pr jina (la 
b taie), sar ca ars, halbere, bitter track,  
coniac-canoe, 4 X 100 vodc , înotul (în datorii), 
sudur  autogen . 
Alte meserii practicate - chiulangiu, omer, 
pensionar cu pensie nesim it  (în sensul c ... când  
o iau, nici n-o simt!)   
Alte preocup ri - Scriitor (de anonime, sesiz ri i 
reclama ii).  
De ce a i scris acest C.V.?  - De râs.  

A arjat  NONI GAGNIUC 
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S N TATEA ÎNAINTE DE TOATE
 
 Când ai dep it aptezeci de ani po i s  te consideri 
s n tos dac  nu te doare nimic atât de r u încât s  nu te po i mi ca 
sau, Doamne p ze te, s  fii spitalizat c  de acolo nu mai ai 
sc pare. Cam asta cred eu, îns  nu i vecinul meu Haralambie, 
om de isprav  de altfel, cu care mai joc o tabl  seara i care, de i 
mecanic auto la via a lui, probabil c  este reîncarnarea vreunui 
medic celebru (cel mai probabil Asclepios!) fiind capabil s  
vorbeasc  despre problemele de s n tate ale omenirii zile în ir. 
Spre norocul meu, dup  ceva p h rele de vin i mai ales dup  ce 
ia b taie la table, uit  de unde a pornit i o d  pe politic  întrucât 
i aici se pricepe grozav. Cam ca noi to i, de altfel. A a se face c , 

într-o bun  zi, ca s  m  conving , mi-a dat un dosar cu t ieturi din 
ziare i mi-a recomandat o emisiune despre s n tate, la televizor, 
spunându-mi, cu un rânjet suspect, c  n-o s -mi par  r u. 
 Prin urmare, am aruncat dosarul pe o poli  în garaj 
deoarece nu citesc ziare pentru coafeze, dar la televizor m-am 
uitat. i, aici m-am ars! Gazda emisiunii medicale era o doctori  
tân r , provocatoare de infarct (special aleas  deci!) ce îmi 
provoca aduceri aminte despre care credeam c  le-am uitat de 
mult. Urm rind, recunosc, foarte atent, emisiunea am aflat c : 
 1. Sunt obez! Un grafic întocmit de savan ii americani i 
prezentat de superba doctori  îmi ar ta c  am greutatea 
corespunz toare unui om înalt de trei metri. Cum nu aveam, 
sigur, aceast  în l ime înseamn  c  eram sferic. Ba mai mult, asta 
dura cam de cincizeci de ani, dar atunci nu erau savan i americani 
nutri ioni ti. Am intrat la b nuieli… Concluzia a fost c , în mod 
sigur, ceaiul de tei pe care-l beau diminea a i ciorba de tevie de 
la prânz, mânc ruri de baz , erau pline de calorii i gr simi înc  
nedescoperite… Bizar… Totu i, mi se recomanda un 
medicament minune, plus un regim alimentar pe baz  de scoar  
de copac i ap  plat  cu l mâie, în urma c ruia în numai cinci 
zile, ajungeam la greutatea normal . Dac  ajungeam! Afirma iile 
erau augmentate cu fotografii: înainte i acum. Îns  medicamentul 
costa cam cât o ma in  de curse a a c  am abandonat ideea de a 
ar ta precum Angelina Jolie, cea din fotografiile de promovare.  
 2. Am colesterolul mare!  Foarte firesc, fiind el corelat, 
de aceea i savan i, cu greutatea corporal . Mi se recomanda un alt 
medicament, absolut revolu ionar, care îmi aducea colesterolul 
c tre zero. Nu tiu cu ce consecin e!  
 3. Sunt alcoolic! De data aceasta savan ii englezi 
descoperiser  faptul c  un pahar de vin pe zi este un semn clar de 
alcoolism profund. Nici nu m-am gândit la simpatica lor regin -
mam  care o ardea cu t ria zi de zi i murise fericit  dup  ce 
împlinise suta de ani. M-am îngrozit fiindc  i eu, împreun  cu 
nevast -mea ce-i drept, sugeam ca nimica toat  o jum tate de 
ro u la masa de prânz. Grav! Îns , un medicament englezesc 
rezolva i beleaua asta… Cam scump, dar merita! 
 4. Sunt hipertensiv! Vesti ii cercet tori americani (!!) 
constataser  c  o tensiune arterial  cu numai un punct peste cea 
normal  pân  acum m re te cu 50% riscul de infarct. Destul de 
mul umit, constat c  m  aflu în aceea i situa ie cu peste 80% din 

popula ia globului i nu m  gr besc s  
cump r noul medicament care… 
 5. Sunt predispus la cancer de 
colon fiindc , rareori, pun de-un gr t rel 
în fundul gr dinii i nici nu v  mai 
povestesc ce otr vuri înghit ca un 
incon tient ce sunt. Voi cump ra, f r  
nici o îndoial , un medicament pe care 
cercetarea american … Încep s -mi aduc 
aminte de vremurile când exista numai 
cercetare, savan i i descoperiri sovietice. Cu oarecare nostalgie 
chiar…  
 6. Am prostat ! Îns  un miraculos medicament  produs 
de aceea i industrie american , dup  cam o mie de ani de 
experiment ri, îmi va rezolva problema, ba mai mult, îmi va reda 
poten a în propor ie de cam 100%. Cu numai o pastil  pe zi. 
Mam ! Ce furori voi face printre zburdalnicele alea de aizeci 
de ani care m  privesc pofticios când, la pia , observ  c  am 
cump rat oase pentru ciorb . E clar, cump r pastilele, de i cost  
cât un avion mic! A aaa, doar ca o mic  distrac ie, mai aflu c  m  
pa te cancerul anal deoarece îmi fac nevoile stând pe tron (îl 
d râm i fac turcesc!), diabetul (trebuie zilnic s  îmi fac 
analizele!), verucile i negii cancerigeni (trebuie s  m  consulte o 
dat  pe s pt mân  un specialist!), unghia încarnat  (alt 
specialist!), penfigusul vulgar (n-am în eles ce este, deci nu m  
intereseaz !), alzheimer-ul (se trateaz  cu alt medicament minune 
cu numai zece pastile pe zi!), guta (alte pastile), atrofia cerebral , 
reumatismul, lombosciatica (o simpl  lo iune rezolv !), plus înc  
vreo cinci sute de alte boli pentru care trebuie s  merg la, cel 
pu in, un specialist, sau la un laborator, zilnic, s pt mânal la 
tomografie, lunar radioscopie i s  înghit cam un kilogram de 
pastile miraculoase. Tot zilnic! F r  alcool, f r  tutun, gr simi, 
sare, zah r, cafea, carbohidra i, efort, enerv ri… Deci i f r  
înjur turi! Sunt, mde, cam îngrijorat, îns  tic losul de Haralambie 
râde i-mi spune satisf cut:  
 - Eeee, i-am spus io c  nu-i de glum … i bea pahar 
dup  pahar f r  team  de alcoolism.  
 Disperat, într-o bun  diminea , îi m rturisesc so iei 
drama în care m  aflu i chiar îi sugerez s  preg teasc  cele de 
cuviin  fiindc  în scurt timp eu… 
 - Grigore, eu credeam c  te ui i la panarama aia 
schiload  doar a a… ca tot omul, dar v d c  tu i-ai pierdut 
min ile! De mâine î i interzic s  mai ca ti gura la prostii! Hai,    
du-te, bate bine covorul i vezi c-am preg tit pentru prânz friptur  
de vi el la tav  la care avem o sticl  de rubiniu, din cel de anul 
trecut, de la finu’ Georgel… 
 Curios! Dup  o diminea  de b tut covoare m  simt 
mult mai bine! Ba chiar mi-a revenit i pofta de somn! Am un 
singur regret. Ce p cat c  nevast -mea nu-i savant american, sau 
cel pu in englez! 
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RIDENTEM DICERE VERUM ! 
Eugen DEUTSCH - Ia i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONET PENTRU
MARELE SONETIST
Mireasma unui vers subtil ne-mbie, 
Ispit-a unor vremuri de poveste, 
Himer  ce se-nal  peste creste, 
Având pe steag un strop de bucurie… 
 
Iubiri uitate se-ntrev d, celeste, 
Lumini fugare,-un strop de nebunie, 
Comori ce se doresc a fi solie, 
Ofert-a unui vis ce nu mai este… 
 
Distinsul bard i azi ne e aproape, 
Reper al celor ce mai scriu sonete 
Elaborând vestitele etape… 
 
Astfel se prind poemele în salbe, 
N scând speran e, poate i regrete, 
Umbrind elanul versurilor albe! 
 
SONET (pseudo) SHAKESPEARE ian

O, dulce prin  eteric, ce-n epoca de aur 
Erai un vârf de lance lansat spre infinit 
Pe care-o muz  supl -l drapa cu foi de laur 
Strunindu-l cu magia din versu- i insolit, 
 
O, Pegas înd r tnic, inut în frâu de visuri, 
Ce galopezi spre stele, cu pana la oblânc, 
Zburând cu non alan  pe margini de abisuri 
Riscând în orice clip  s-aluneci în adânc, 
 
Cum pari s  fi, desigur, suprema încercare 
Pe care cel ce scrie o-nfrunt , cam umil, 
Îmi pun i eu, cu spaim , candida întrebare 
Ce-ar fr mânta probabil i stafia lui Will: 
„O tu sonet ilustru, din sferele cere ti, 
În lumea mea modern , mai e ti… sau nu mai e ti?!” 

UN MERIDIAN… CARE VREA S
STR BAT TOATE MERIDIANELE !

(dup  lecturarea primelor 2 numere ale revistei) 
 

Mereu lanseaz -n lume noi talente, 
Ecouri largi stârnind în dep rt ri; 
Revin în for  pene elocvente, 
Idei subtile, vrednice cânt ri; 
Dintr-un trecut ce-adun  permanen  
Intensele valori se-adun -n file; 
Apar i gânduri pure în esen    
Nutrind a-nsenina aceste zile: 
Un univers ce-ofer  o prezen   
Legat  de istorii vechi, fertile… 
 
Cuvântul se-mplete te cu tiin a 
Unindu-se prin pun i atent durate; 
Luceferi calzi aduc în dar credin a 
Trimis  c tre suflete curate… 
Umorul înso e te fantezia 
Ritmând cu versuri pure sau… picante, 
Avântul ce-antreneaz  poezia   
Legând-o i de visuri antrenante… 
 
Revista se lanseaz  c tre lume, 
Ofert-a celor ce- i urmeaz  datul,  
M rind prestan a dat  de renume; 
A a c , prezentându- i rezultatul 
N scut din greu efort i sârguin ,  
Ea cat , în pofida celor cinici, 
Spre-un alt meridian de referin  
Cel ce str bate mult vestitul Greenwich.

FEMEIA
De m  întrebi: „Ce e femeia?” 
R spund agale i concis: 
Ea este, categoric, cheia 
Infernului din… Paradis!... 
 
MOTIV ÎNTEMEIAT
Când epigrama-i reu it  
Valoarea ei probabil cre te 
Atunci când, bine potrivit , 
Apare i în fran uze te. 

DIPLOMATUL
Înfrunt  tot ce-i greu 
Cu inima-i fierbinte 

i-i sincer tot mereu 
Dar mai ales când minte ! 
 

UNUI AVOCAT CE
SCRIE EPIGRAME
De vrea ca to i s -l tie 
Drept brav epigramist 
I-ar trebui, insist, 
O bun  pledoarie! 
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RIDENTEM DICERE VERUM ! 
Ananie GAGNIUC - Constan a 

 

INCREDIBIL !
 
 Nu tiu de ce ( i de unde pân  unde), o întâmplare, o anume informa ie, un sfat, un remediu, toate 
sunt translate în timp, în spa iu, în alte coordonate, doar pentru a li se da credibilitate. Iat  un exemplu: 

 Vahsylley Drunkman, un mare cercet tor din Universitatea Hilltown, statul Sech Valley, dup  o 
munc  asidu , de 19 ani, f cut  în laboratorul „The Last Blind”, folosind ceai siberian amestecat cu hamei 
german i Nowater, a descoperit un fenomen tridimensional, pe care l-a numit Brainstormpraph. Epocala 
lui descoperire, premiat  cu „Beatman of the year”, a avut un efect nea teptat, pe care l-a denumit efectul 
„Pwoach”, o halucinant  senza ie de Greatz Away. Poate fi considerat ca fiind inventatorul efectului de 
hallo, a modalit ii de deplasare în trei direc ii simultan i a levita iei induse. 
      Incredibil, nu? 
 De fapt, este vorba de Vasile Cocâr , un mare b utor din comuna Cocârja i, satul Valea Seac . 

 Acesta, dup  o be ie crunt , de 10 ore, f cut  în restaurantul „La ultimul chior” unde a cl mp nit vodc  ruseasc , 
amestecat  cu bere la halb  i ap  ioc, a început s  se bâ âie în toate p r ile, fenomen care se nume te b l ng neal , ajungând la 
incon tien  i senza ie de vom . De altfel, a i primit titulatura de „Be ivul anului”. La ie ire, un picior i-a luat-o razna, într-o 
parte, cel lalt în cealalt  parte, iar capul i-a c zut pe spate. Ba a mai adus i injurii echipajului de Poli ie, care l-a luat pe sus i, cu 
mare chin, dus la sec ie.  
  Ce zice i, acum e mai credibil? Totu i, informa iile din prima parte erau mai interesante, nu?    
           

DORIN E ARZ TOARE
 

Nu sunt cele din capitolul „Arz -te-ar focul!”, nici „S-ajungi în focul iadului!” 
 Una din dorin e ar fi chiar s  prind pe ti orul de aur. Dac  are m car 2-300 de grame, nu-i mai spun alte trei 
dorin e. Îl vând! Dar de ce nu s-ar prinde elefantul de aur? Ce alt  dorin  s - i mai pui? Cu o ton  de aur, î i 
îndepline ti aproape orice dorin . Evident, sunt „vreri” care frizeaz  absurdul, ca s  nu zic prostia. Auzi, s  întinere ti 
cu 30 de ani! Sau s  te treze ti, peste noapte, prin , rege, împ rat, pre edinte de stat! Unde te treze ti? Cum spune popa, 
când vor m icu ele plat  pentru servicii (cu vicii): „Vise maic , vise!”  
 Iat  câteva dorin e arz toare, din care vi se poate îndeplini doar una: 

- S  cad  guvernul; 
- S  tr i i bine; 
- S  nu ave i probleme de s n tate; 
- S  prinde i, în pozi ia de „viu i nev t mat”, anul 2069; 
- Toat  lumea s  tr iasc , numai voi s  nu muri i; 
- Toat  lumea s  moar , s  scape de voi; 
- S  fie cum a fost sau chiar mai r u. 

Marja i pe ultima... 
      

„AVANTAJELE” UNUI PENSIONAR
 M-au p r sit pân  i gândacii de buc t rie, c  nu mai au ce mânca.  
 Când duc gunoiul (resturi de coji semin e, pungi goale de fulgi ov z, r m i e de la mucuri recondi ionate de 
ig ri), câte un câine se uit  la mine i-i citesc în ochi ce-ar vrea s -mi spun , vizavi de via a lui: „Vai de via a ta!”  

 În ultimul timp, am avut darul be iei, dar acum nu mai primesc nici m car o bere în dar. Nu aprind instala ia 
electric  din cas , nici lumânarea, pentru... cine tie când (s-o fac !).    
 Nu am grip  porcin , nici aviar , c  n-am nici porci, nici p s ri, mi-e fric  doar de SIDA, la ce mi-a f cut 
guvernul. 
          La moarte, am avantajul vie ii ve nice de dup , iar guvernan ii, acela c  nu trebuie s -mi mai dea pensia, 
contribuind astfel la bun starea poporului i dorin a de-a tr i bine. 
          V  zic adio i s  tr i i! Bine ?
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RIDENTEM DICERE VERUM ! 
Vasile LARCO - Ia i 

 

REFOLOSIREA
 E diminea . Sun  ceasul 
de tept tor, m  treze te, de 
de teptat n-avea pe cine, afar  
cea  de nu vedeam s  deschid 
ochii. A a c  m-am întins din nou 
în pat. Mo  Ene sta coco at pe 
sprâncenele mele, la fel ca 
secretara pe genunchii patronului. 
Au venit gândurile: unul m-a 

trezit, întrebându-m , oare ce face la ora asta      
nevast -mea, plecat  singur  în sta iune. Dar, am 
adormit lini tit, zicându-mi, ce s  fac ? St , c  de asta-i 
sta iune. Dup  pu in  vreme m-a trezit o puternic  
lovitur -n u . B iatul îmi cerea lapte, m-am  c utat,    
n-aveam, am plecat la magazin, somnoros fiind, am 
b gat mâna în sân la o doamn , mi-a scos-o        
b rbatu-s u, m-am ferit de pumnul lui, iar el c tre so ie: 
„Drag , n-ai sim it când nesim itul sta i-a b gat mâna 
în sân?” „Am sim it, dar nu tiam ce gânduri are” spuse 
ea, mul umit  c  înc  mai are c utare! Am mai f cut 
apoi vreo doi pa i prin magazin, fiind adormit sau trezit 
pe jum tate, m  pomenesc cu mâna într-o navet  cu 
silicoane, vânz toarea m  l mure te c  acolo este lapte 
în pungi din plastic. Am mai întrebat-o dac  are un 
salam mai bun, mi-a r spuns c  nu are, având numai din 
sta scump.   

        În sfâr it am plecat la noul meu loc de munc , 
angajat de câteva s pt mâni la o întreprindere din zona 
industrial . Aglomera ie în autobuz, îmi oferise locul o 
doamn  care spunea printre din i c  miros a b utur  de 
la o po t ! Auzi? De la o po t ! tie ea c  se vinde 
b utur  la po t ? Cred c  era beat . Am refuzat s  iau 
loc, avansând, c  aici mai pot i eu avansa, coborând 
prin u a din fa , pentru c  aveam… fa . 
         Ajuns la întreprindere, începuse programul, 
întârziasem, iar maistrul m-a trimis la directorul-patron. 
A teptând, procedez ca tot omul ajuns la secretariat, 
unde se st  cu gândul la director i cu ochii la secretara 
minijupist . Sunt invitat s  intru, spunându-i c  am 
întârziat pentru c  nu m-am putut trezi, iar el, calm,   
mi-a zis c  trebuia s  vin a a, pentru c  nu sunt 
singurul. 
          Începând lucru, cum i lenea e scris -n      
legile-omene ti, nu mi-am f cut norma, nu mi-am 
îndeplinit sarcinile, sunt iar chemat la director, de data 
asta, dumnealui, enervat pân  peste urechi, îmi zice c  

m  d  afar , zece a teapt  s -mi ia locul. Vede i? Eu 
ineam locul la zece!  

          Urmeaz  salarii compensatorii, apoi ajutorul de 
omaj, gata i acesta, pe strad  întâlnindu-m  un coleg, 

acesta m  întreab : „M , tii ce-i aia o epav ?” 
Bolborosind eu ceva, tot el îmi zice: „Prive te-te-n 
oglind !” Am plecat mai departe, nici pân  acum n-am 
inut aproape de lumea bun , se înserase, intru pe poarta 

unui cimitir, portarul sfor ia, de a pornit alarma unei 
ma ini str ine din apropiere, vreau s  p trund într-un 
cavou, dar aud: „Fugi de aici, e ocupat, nu-i permis doi 
pe un loc, ce e ti la spital?” Am ie it în strad , puterile 
sl bise la fel ca prietenia între popoare, g sind un 
tomberon, m  postez în el i am adormit bu tean, mai 
ceva ca unii politicieni prin edin e. Am avut un vis 
straniu, pe care mi-l amintesc în versuri: Adus în sala  
de-a teptare/ De la electricile ocuri/ Îmi zise doctorul: 
R bdare!/ C  nu mai sunt la morg  locuri!// 
         M-au trezit ni te în ep turi u oare de bisturiu, 
eram într-adev r la spital, mi-am zis c  sunt salvat.   
Mi-au salvat, a se în elege, mi-au saltat, inima, rinichii, 
ficatul i ce mai era de recuperat. Acum sunt împ cat c  
m  aflu în mai multe persoane, dar nu pot s -mi petrec 
în lini te Via a de Apoi, pân  când nu-mi exprim 
recuno tin a fa  de superiorii mei care m-au înv at s  
stau în orice împrejurare cu umerii drep i, s  închid 
ochii la unele nereguli, s  nu aplec urehea la tot ce mi 
se spune, când am plecat pe un drum s  nu m  mai 
întorc, s  tiu c  „t cerea e de aur” i multe alte sfaturi, 
dar în mod deosebit: s  nu m  dau b tut nici mort! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATA B TRÂN
Dânsa, chiar, arat  bine, 
Îns  e atât de rea, 
C  nici umbra nu s-ar ine 
La plimbare dup  ea! 
 
LOTERIE POLITIC
La noi corup ii-s aresta i, 
Întruna cu dosare plou , 
Dar prea pu ini sunt condamna i... 
Vreo 6, doar, din 49! 
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TEATRU 
Teodor PRACSIU - Vaslui 

 
Teatrul „Victor Ion Popa”, Bârlad

„S îmbr c m pe cei goi” de Luigi Pirandello
 
 Am în fa  lista spectacolelor stagiunii 
precedente (2014-2015) a Teatrului „Victor Ion Popa” 
din Bârlad: cinci autori români (Victor Ion Popa - 
Tache, Ianche i Cadâr, I.L. Caragiale - O noapte 
furtunoas , G.M. Zamfirescu - Idolul i Ion 
Anapoda, Matei Vi niec - Paparazzi sau Cronica 
unui r s rit de soare avortat i cvasi-necunoscutul 
Sebastian Ungureanu - Investi ia), la care se adaug  
trei autori str ini (Alexandr Galin - Stele pe cerul 
dimine ii, Molière - Doctor f r  voie i Luigi 
Pirandello - S  îmbr c m pe cei goi). Dac  ar fi s  
respect m strict aser iunea mai veche a lui Valentin 
Silvestru am spune c  nu se pot trage concluzii 
categorice i definitive în marginea unei singure 
stagiuni; o perspectiv  judicioas , integratoare ar 
trebui s  includ  m car patru-cinci, pentru o edificare 
deplin . O direc ie estetic  se cristalizeaz  în timp i 
este nevoie de selec ii valorice, decant ri, armoniz ri 
i compatibiliz ri între repertoriu i trup , în func ie de 

un „spirit al veacului” (saeculum), de gustul public, de 
tradi ie i de posibilele proiec ii c tre viitor. Un teatru 
nu trebuie s  tie doar ceea ce a jucat ci i ceea ce va 
juca mâine, pentru a putea vorbi în cuno tin  de cauz  
de un program estetic asumat. Privind afi ul, 
subsumabil unei stagiuni bârl dene, observ m c  
op iunile, opt la num r, sunt deasupra onorabilului 
cuminte, în zona certitudinilor axiologice dac  avem în 
vedere titlurile, autorii i culturile reprezentate. Altfel 
spus, sunt bune premise pentru un calificativ 
concludent. Caragiale, G.M. Zamfirescu, V.I. Popa, 
Matei Vi niec, Molière ori Pirandello au notorietate, 
prestigiu artistic, for  de impact i de persuasiune. 
Timpul i publicul - singurii judec tori cvasi-infailibili 
- i-au spus ori î i vor spune cuvântul. Trei din opt 
mont ri au avut ca director de scen  pe Dorin 
Mih ilescu, doctor în teatrologie, regizor cu o carte de 
vizit  semnificativ , conturat  în teatrul bârl dean în 
peste dou  decenii. 
 Cum am avut ocazia s  spunem i alt dat , 
Dorin Mih ilescu este un artizan meticulos, r bd tor, 
de indiscutabil carat intelectual, laborios în 
construc iile sale scenice, inamic declarat al 
bagatelelor, fatalmente u urele i comestibile, optând 
pentru autori de prim  mân  i pentru partituri ce 

exced rezolv rile 
facile. Ca orice artist 
ce se respect ,  
porne te de la o 
ipotez  de lucru, de 
la o idee-vector, 
aflat  desigur în 
sistemul de referin  
al piesei, f r  a tr da 
spiritul acesteia. 
Libert ile creative se 
nutresc din text i se 
întorc inevitabil la 
text. Regizorul nu 
este un eretic 
ireductibil, un rebel, 
un inconformist rigid 
i dogmatic, slujitor obedient al câtorva idei fixe. 

Specia aceasta - vai! - nu a disp rut cu totul din 
câmpul teatrologiei noastre; nodul gordian al 
primatului textului ori al primatului regiei a fost 
t iat demult i sabia aruncat  în ape adânci. Artistul 
nostru este un ra ionalist creativ (sintagma nu 
con ine, cum s-ar p rea, un oximoron; termenii sunt 
complementari semantic), care tie s  respecte textul i 
care invit  echipa la un dialog hermeneutic, neap rat 
în proximitatea autorului, pentru a descifra sensurile 
majore, conota iile esen iale, mesajul ontologic, 
ecourile în spa iu i timp. I-am v zut câteva mont ri i 
pot depune m rturie c  Dorin Mih ilescu refuz  
obstinat improviza ia i impresionismul pripit i 
factice. Pe toat  întinderea spectacolelor lui se simt 
elaborarea, medita ia fertil , apeten a pentru nuan are, 
reverbera ia existen ial , zbuciumul ontologic, mesajul 
subtextual, caligrafia atent  a detaliilor. Este exact ce 
detect m i în ultimul spectacol în ordine cronologic  - 
S  îmbr c m pe cei goi de Luigi Pirandello. Morala 
marelui italian - cum bine se tie, laureat al premiului 
Nobel pentru literatur  - este transparent : cei goi, 
moralmente vorbind, ar trebui îmbr ca i, dar 
opera iunea aceasta nu este u oar  i nici la îndemâna 
oricui. Regizorul însu i în postura de exeget            
sui-generis, noteaz  asertoric: „Întâlnim aici omul în 
toat  „goliciunea” sa i a faptelor sale, fa  în fa  cu 
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diversele mijloace ale alterit ii acestora: „m tile” pe 
care fiecare i le apropriaz  spre a- i proteja 
personalitatea (mai concret, în cazul nostru 
„onoarea”)”. A  ad uga c  e vorba de personalitatea 
vulnerabil  în fa a destinului, victim  a 
circumstan elor i a determinismelor obiective. Omul 
pirandellian simte aceast  for  ineluctabil  i 
inexorabil  a sor ii i are adesea con tiin a condi iei 
sale tragice. 
 Înc  o întâlnire fericit : a regizorului cu 
scenograful s u (Sandu Maftei). Cadrul scenografic 
este gândit bivalent: expresiv i util în ecua ia 
demonstra iei scenice. Panourile (fixe) au prin 
cromatic  for  de impact vizual i ne transmut      
într-un spa iu al dezbaterii în cheie dubl : pe de o 
parte, de ordin moral, pe de alta, de ordin estetic - 
rela ia subtil  dintre art  i realitate, dintre fic iune i 
via  Ludovico Nota (Sorin Ghiorghe) este scriitorul, 
bântuit de fantasmele nobilei lui îndeletniciri, care 
simte cu acuitate interferen a tulbur toare dintre 
fantezia literar  i via . Partitura sa constituie o 
medita ie asupra actului creator, combustia fiind 
asigurat  de protagonist , Emilia Drei, interpretat  în 
cheie exact , cu vibra ie patetic  i cu pasiune de 
Ramona P rp li , o actri  cu mari resurse expresive, 
o profesionist  ce- i cunoa te me te ugul, 
conving toare în cele mai multe scene, vibrant  când 
este cazul, pr bu it  alteori, urmând drumul sinuos al 
clarific rilor morale, pân  la actul final, echivalent cu 
o delimitare i o distan are de ceilal i, cantona i în 
mediocritatea lor securizant . Cel mai pregnant semn 
teatral este, în reprezenta ia bârl dean , acela al c r ii 
care se închide tragic peste un destin. Ideea tandemului 
regizor-scenograf s-a dovedit excelent , iar aplauzele 
finale ale publicului consfin esc reu ita. Sorin 
Ghiorghe este un actor matur i sigur pe sine. El a 

în eles i a asumat ecua ia personajului s u i l-a 
conceput riguros, prin replici economicoase, rostite 
aproape sec dar percutant, prin t ceri elocvente i 
atitudini riguroase ale demnit ii studiate. Este o 
siluet  ce se re ine fiindc  este miez i vigoare. Dac  
ne gândim bine, cei doi duc greul mont rii i 
configureaz  mesajul existen ial. Cristian Todic  
figureaz  un Consul Gotti destul de exact, în nota 
sobriet ii dictate de rang, pendulând între op iunea 
tranzac ional  (în fond, a comis un grav derapaj 
conjugal) i violen a în cuplu, vecin  cu tentativa de 
viol. F r  a fi discordant, Simon Salc  jr. (Franco 
Laspiga) contureaz  tân rul disponibil suflete te, gata 
de sacrificiu pentru iubita lui, f r  a prinde întotdeauna 
nuan ele i accentele necesare. Convinge dar nu 
emo ioneaz , particip  cu devotament dar nu tulbur . 
În fine, C t lina Rusu (Doamna Onoria), exact  în 
majoritatea apari iilor, nu- i reprim  întotdeauna 
tenta ia de a supralicita spre a atrage aten ia. O apari ie 
pitoresc-excentric : Alex Savu (Alfred Cantavalle), în 
costum de... motociclist imberb, un ins             
insolent-moderat, amintind prin meserie (este gazetar) 
de specia b g cio ilor intratabili care sunt „paparazzi”. 
El particip , vede, suspecteaz , î i scruteaz  atent 
interlocutorii, înregistreaz  tot pe carne el, las  
impresia unei prezen e ubicue i- i îng duie libertatea 
convenabil  de a nu judeca pe nimeni. Deontologic are 
dreptate... În orice caz, este de un pitoresc exterior ce 
se re ine. 
 Cu S  îmbr c m pe cei goi scena bârl dean  
înregistreaz  înc  o clip  fast , concordant  cu 
s rb toarea prilejuit  de împlinirea a 60 de ani de 
existen , moment marcat cu un elan relativ la 
jum tatea lunii decembrie 2015. 
 

31 ianuarie 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Teatrul n-are a face nici cu vreo cl dire anume, nici cu un text,  
nici cu actorii, nici cu forme sau stiluri. Esen a teatrului  

se afl  într-o form  de mister numit „clipa de fa ”. 
Peter Brook 
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PROZ  
Val ANDREESCU - Vaslui 

 

„PROFESOARA”
(Fragment din romanul „Învierea p mântean ”)

 
 - Î i place muzica?! Pusese întrebarea din care 
u or se putea observa surprinderea i mirarea. Cum adic , 
un muncitor atât de tân r, îmbr cat în salopet  nu tocmai 
curat  i urât mirositoare, cu cizme electroizolante în 
picioare i cu basc pe cap s  fie interesat de pian. Poate, 
doar se joac . 
 - Îmi place orice fel de muzic , dar dup  cum 
vede i nu pot s  cânt la pianul acesta. V  rog s  m  
scuza i, eu plec imediat! 
 - Pianul acesta este o pianin  pentru c  nu are 
coad , dar aceasta nu prezint  prea mare importan . De 
ce s  pleci, eu am venit s  v d cine cânt , nu s - i spun s  
pleci. Ai vrea s  po i cânta m car o pies  u oar , nu-i a a? 
Cunosc sentimentul acesta! 
 - A  vrea dar nu la serviciu, aici trebuie s  
muncesc i dac  sunt g sit la pianin , voi avea nepl ceri 
mari. 
 - Poate c  nu te g se te nimeni! spuse fata care se 
gr bi s  încuie u a cu cheia, fapt care l-a speriat pe b iat. 
Vrei s -mi dai voie pu in? B iatul se ridic  i ascult  uimit 
de-a dreptul cum fata a interpretat o pies  atât de grea i 
atât de frumoas  i din care se deprindea u or bucurie, 
iubire i melancolie. 
 - Este Chopin, dar sun  ciudat pe aceast  pianin  
veche i dezacordat ! Cum a fost? 
 - Admirabil, vraj  i sensibilitate! 
 - Îmi place cum ai spus, s  tii c  studiez la 
conservator, sunt în anul doi iar acum, în vacan , sunt ... 
bibliotecar  la fabrica Partizanul. 
 - Nu v-am v zut niciodat ! 
 - De regul  stau cu nasul în c r i i nu prea ies în 
curte. Hai, ia loc i cânt  mai departe. 
 - Imposibil, dup  ce am ascultat! Fata îl lu  
delicat de umeri i îl a ez  pe scaunul vechi. El întoarse 
capul, îi mul umi i abia atunci observ  ce „profesoar ” 
minunat  era. Avea p rul ro cat-auriu foarte intens, 
cobora în bucle foarte mari pân  mai jos de umeri, ar ta 
proasp t coafat , str lucea i încadra o fa  rafaelic , ochii 
mari i genele lungi i rimelate, sprâncenele frumos 
arcuite. Poate cel mai mult l-a impresionat i l-a uimit gura 
delicat , buzele mici i mai groase, înnobilate cu un ruj 
sidefat i conturate cu creion dermatograf maro, mereu 
surâzând  angelic, tenul obrajilor era unul alb, pudrat u or 
i doar cu o tent  de ro u în mijlocul lor. Pe lâng  

urechiu ele delicate curgeau parc  din cer câte doi zulufi 

extrem de sub iri i r suci i cu mare m iestrie. Avea un 
cap frumos, nu tiai cu ce s -l asemeni, era ceva între 
înger i p pu !  
 - Hai încearc  i eu am s  te ajut. Ce voiai s  cân i 
atunci când am intrat eu? 
 -  „Yellow submarine”, o pies  grea a forma iei 
The Beatles.  
 -  Bine! Iat  primul acord cântat cu un singur 
deget, i fata se aplec  peste um rul s u, ferindu-se cât 
mai bine s  nu ating  salopeta b iatului de optsprezece ani 
i cu un deget delicat, a a cum erau i celelalte, date cu oj  

sidefat  i conturate cu creion ro u, cânt  în detaliu pentru 
a se face în eleas  cât mai bine. Ric  Olaru nu putea 
recep iona mai nimic din cele ar tate, era cople it de 
mirosul de parfumuri i cosmetice de calitate, de fa a i 
p rul bibliotecarei i nici nu putea respira din cauza 
norocului care a dat peste el. Credea c  viseaz . Încerc  s  
cânte, nu reu i. Nu reu i nici s - i adune curajul pentru a-i 
privi întreaga f ptur , norocul s u veni de la sunetul 
sirenei cu aburi, care anun a c  este vremea pentru mas . 
Se scuz  fa  de profesoara de pian: 
 - ti i, noi mânc m în colectiv, muncitore te, 
punem bucatele la comun i nu mai pot r mâne. 
Mul umesc foarte mult! 
 - Pentru nimic! S  mai încerci!  
 Noaptea a fost una nelini tit  i acaparat  de 
fermec toarea sa profesoar  de pian. Visele pu ine i 
scurte erau pres rate cu zulufi, cu bucle inelate, cu auriu i 
cu gura mic , imposibil de uitat. Diminea  a venit mai 
devreme la serviciu, l-a convins pe magazionerul sec iei 
s -i dea o salopet  nou  pe care o îmbr c  peste c ma a 
lui de duminic  i reveni la pian a teptând cu înfrigurare i 
cu un fel de team  inexplicabil  sosirea ... ei, „oare ce 
nume are? Oare va veni?” Fata veni, îl v zu, încuie u a, se 
a ez  lâng  el pe un alt scaun i comand : 
 - Hai, la treab ! Prive te atent la degetul meu! 
Gata, hai încearc ! B iatul începu cu timiditate i dup  un 
timp apreciabil reu i s  primeasc  un: 
 - E chiar bine! Fii mai degajat, nu te emo iona, 
tiu c  muzica emo ioneaz ! Î i propun o pies  zglobie, 

„Mar ul puricilor”, dar care se cânt  cu dou  mâini.       
Te-am speriat? Vrei? 
 - Cred c  va fi foarte greu, dar dac  nu v  
sup ra i, am s  încerc. A încercat poticnindu-se, apoi a 
plecat la mas  promi ând c : imediat ce-mi termin 
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controlul am s  vin! Cred c  va fi pe la prânz, e bine, 
veni i?  
 A revenit mai devreme, a exersat iar fata a 
apreciat „progresul” f cut. L-a privit direct, „Doamne ce 
ochi!”, i-a tras scaunul mai aproape, a observat hainele 
curate, a mai cântat un studiu, a a cum l-a numit ea, l-a 
mai privit direct schi ând un zâmbet imperceptibil, i-a luat 
mâna i i-a ar tat pozi ia normal  a pianistului, i, în timp 
ce cânta, l-a rugat s  priveasc  pedalele tocite ale pianinei 
pentru a prinde rostul lor în interpretare. Ric  a ascultat-o 
i a fost vr jit de mirajul unor picioare pe care în visele 

sale le b nuise a fi nemaipomenite dar, a constatat cu 
bucurie c  „Via a bate filmul”! Purta un halat grena care 
trecea deasupra genunchilor i care avea ca „din 
întâmplare” ultimii doi nasturi descheia i l sând la vedere 
dar i în închipuire o fust  ro u-carmin mini, chiar foarte 
mini, care îi l sa pulpele descoperite pân  cu mult mai sus 
de genunchii foarte frumo i. (cine a spus c  în anii ’70 nu 
se purta minijup?!). În timp ce privea pedalele, b iatul se 
cutremur  la fiecare mi care a celor dou  picioare. Fu pus 
s  încerce noua pies  simpl , nu prea reu i iar fata 
comand : 
 - Te rog, aten ie la pedale! B iatul privi pedalele 
mai mult timp i nu în elegea cum i când se mai 
descheiase un nasture, cum de fusti a urcase nepermis de 
sus i cum picioarele se închideau i se deschideau ritmic 
„urm rind ritmul muzicii”. Înv  i aceast  pies  de 
studiu, se desp r ir , iar el r mase cu amintirea unor bucle 
aurii care îi atingeau fa a, cu buzele fetei care se apropiau 
nepermis de mult de gura sa i cu o clarificare: 
 - Nu mi-ai spus cum te nume ti! 
 - M  numesc Ric , Ric  Olaru! Fata schi  un 
gest care se putea traduce ... „comun”, apoi spuse: 
 - În acte sunt Ada Negreanu, dar tu po i s -mi 
spui Adi u, a a cum îmi spune mama mea. 
 - Mul umesc! 
 Trecuse o lun  de când Ric  primea gratis i 
sistematic lec ii de pian i în plus se bucura de compania 
unei fete rafinate i extrem de frumoase la care el nici nu 
avea voie s  viseze! Apropierile u or provocatoare 
continuau, el nu avansase i ceva sau cineva îl ineau 
departe de reac iile unui b iat normal.  
 În una din zile, imediat ce începu „operativa 
mare”, o edin  de dou  ore, Ric  fu invitat de profesoara 
de pian în bibliotec  cu inten ia de a i-o prezinta. Îi 
pl ceau c r ile, era cople it i impresionat de orice mic  
bibliotec  a unui prieten oarecare iar biblioteca Partizanul 
nu avea mai mult de cinci- ase mii de volume. Ada îi 
prezenta c r i interesante din care el citise multe, atât de 
multe încât s-o fac  pe fat  s -l întrebe: 
 - Nu crezi c  sunt prea multe pentru vârsta i 
„profesiunea” ta? S  te cred? 

 - Nu, nu am citit nici pe departe fa  de câte      
mi-am propus! Cred c  a i vrut s  v  îndoi i de faptul c  
le-am citit, a a este? 
 - Sincer, da! Atunci b iatul, care era seralist în 
anul doi la un liceu teoretic, a început s  vorbeasc  lini tit 
despre c r ile prezentate în continuare i pe care le citise. 
În ochii fetei se citea oarece mirare i nu se putu ab ine s  
nu-l întrebe cu o u oar  tent  filosofic : 
 - Ce p rere ai despre via , ce ceri i ce vei face în 
viitor? 
 - Nu mare lucru! Vreau s  culeg elemente 
fundamentale despre aceasta, s  fiu preocupat de frumos, 
de art  i s  m  specializez electro. 
 - i cum crezi c  vei reu i? 
 - Termin cursurile liceului, muncesc, citesc, merg 
la teatru, concerte, urmez facultatea de profil, lucrez în 
cercetarea tiin ific  i ... tot a a! 
 - Îmi place siguran a ta i am surprins o anumit  
dualitate pasional , art - tiin , nu-i r u, e frumos i greu 
în acela i timp. Dar nu ai pomenit nimic de c s torie, 
so ie, copii! 
 - Vor fi ... la timpul lor. 
 - Dac  tot suntem un pic de prieteni, a  vrea s -mi 
vorbe ti, atât cât se poate, despre ... cum s  zic eu... 
 - Dac  am vreo prieten ? 
 - Da! 
 - Am mai multe, iar dac  dore ti s  tii dac  am 
prietene intime, te deziluzionez: nu am! 
 - A a spune i to i b ie ii! Am dreptate? 
 - Nu i în cazul meu! Am anumite p reri, 
principii, m  rog ceva mai greu de în eles din afar ... 
 - Nu ai o iubit ?, întreb  direct i cu o oarecare 
nedumerire. 
 - Nu, nu am! 
 - Ai o problem ? 
 - Da, am! 
 - S  în eleg c  nu ai fost cu nicio fat , c  nu faci 
dragoste, c  nu e ti atras de fete? B iatul r spunse concis: 
 - Am fost, am f cut, sunt! Fata îl privi în ochi 
ne tiind ce s  cread , înclin  capul a îndoial  i 
comp timire. 
 - De mine ce p rere ai? 
 - Sincer? 
 - Cât mai sincer! 
 - E ti frumoas , foarte frumoas , un vis devenit 
realitate, o fat  care vine dintre zei ele grece ti i romane, 
a a mi-o închipui eu pe Afrodita, o Venus cu mâinile 
întregi i înzestrat  cu o mare putere de a d rui iubire 
adev rat  i volupt i neb nuite, a a cum numai zei ele 
sunt înzestrate i... 
 - Hei, hei! Mai bine vezi c  sunt la un metru de 
tine i, iat , vin i mai aproape!, zise Ada i se apropie de 
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b iat inundându-i fa a cu pletele sale frumos mirositoare, 
transmi ându-i c ldura i fream tul buzelor i având 
puterea s -l mai întrebe: 
 - tii s  s ru i? B iatul avu doar timp s  r spund  
cu capul i buzele celor doi tineri se întâlnir  într-un s rut 
pasional în timp ce mâinile lor se c utau i p trundeau în 
locuri mai mult ori mai pu in permise, fiecare realizând c  
sunt foarte noroco i i c  sunt preg ti i a merge mai 
departe, spre iad, spre cer, drum de întoarcere nu mai era. 
Ada avea mâinile introduse pe sub c ma  i-i pip ia 
mu chii de sportiv tân r, r sufla precipitat în timp ce îl 
ruga s  se dezbrace pentru c  nu-i va deranja nimeni. 
B iatul aprecia pe viu perfec iunea formelor îmbietoare, 
curbate ori adâncite, tremura din tot corpul, o ridic  pe 
birou bucurându-se de o priveli te mirific , o ajut  s - i 
dezbrace i ultimele opreli ti din calea pasiunii n valnice, 
o s rut  a a cum credea c  nu o mai f cuse niciodat , când 
o bomb  explod  în universul s u de b iat r mas oarecum 
în urm , în fa a sa ap rur  Liza i Aneta cu concluziile 
nefaste ale rela iilor cu „fetele rele”! Se ridic  sp it, îi 
privi nedumerirea i spuse: 
 - Regret nespus, nu pot! Realizez perfect nivelul 
la care am ajuns noi acum i aici i-mi vine foarte greu   
s - i explic dar am s  încerc. Nu mai avu timp pentru c  la 
u  se auzi o cioc nitur  salvatoare. Salvatoare?! Fata se 
f cu stocajie, se îmbr c  în zece secunde, se aranj  un pic 
i atât mai putu a spune: 

 - E grav, stai aici dup  raft, nu te mi ca i nu 
scoate nici un cuvânt! Ric , deja blocat psihic, pic  într-o 
nedumerire cu mult mai mare i nu în elegea de ce se 
sim ea amenin at. Ada se îndrept  spre u  i cu un aer cât 
se poate de calm o deschise i, mar ând, spuse: 
 - Ce bine-mi pare c  ai venit chiar acum, îmi era 
tare dor! Eram în camera al turat  i aranjam în ordine 
alfabetic  volumele din literatura român , hai s - i ar t! O 
voce b rb teasc , vag cunoscut  lui, r spunse precipitat: 
 - Nu pot, am doar dou -trei minute pân  
claxoneaz  oferul, sunt chemat la secretarul comitetului 
jude ean de partid i cred c  este groas  de tot! Nu a ie it 
exportul i nici calitatea nu este cea a teptat ! Hai, repede 
te rog, nu te superi, nu? 
 - Nu putem a tepta pân  te întorci? 
 - În nici un caz! Atunci, Ric  încremeni cuprins 
de sentimente i st ri dintre cele mai periculoase, îl lu  
frica, ar fi dorit s - i poat  opri respira ia, s  dispar  
imediat ori cel pu in s  se poat  transforma într-o furnic  
u or de ascuns sub un raft cu c r i. În câmpul s u vizual î i 
f cu apari ia Victor Frasin, secretarul de partid pe fabric , 
un personaj mai important decât directorul general care 
era obligat s -i execute dispozi iile venite din partea 
„Partidului Comunist Român, for a conduc toare în 
Republica Socialist  România, care are în centrul politicii 

sale omul i grija permanent  pentru bun starea sa i 
asigurarea celor mai bune condi ii de munc  i de via  
într-un stat liber i democratic!”, a a cum îl înv aser , 
vreme de trei ani, profesorii s i i mai ales profesoara de 
Socialism, Sanda Aronescu. Scena la care era obligat s  
asiste, pentru c  nu avea voie s  se deplaseze ori s  fac  
zgomot, avea s  fie o scen  la care asista pe viu, cu 
personaje reale i nu una de la un film american „cuminte” 
pe care odat  ajuns acas  o amplifica pân  la acele 
dimensiuni. Ada se dezbr c  foarte repede i timp de zece 
secunde, Ric  v zu poate cel mai frumos trup de femeie 
din toate câte avea s  mai vad  în întreaga sa via  i cu 
toat  starea sa de nelini te, fric  i revolt  nu se putea 
st pâni s  nu admire într-o stare de excitare crescând  
minunata fat  goal  care a îmbr i at l imea biroului, s-a 
întins pe acesta l sând la vedere o grimas  care exprima 
ru ine, dec dere i repulsie. Ric  a asistat la o foarte scurt  
partid  în care b rbatul trecut de patruzeci de ani, înc  
frumos, o folosea pe iubita lui profesoar  de pian. Nimic 
din tandre ea i s ruturile pe care b iatul, a c rui mân  
zvâcnise involuntar c tre o anume zon  a corpului s u 
înc lzit, le considera necesare. Cu sunete nearticulate, 
b rbatul î i exprim  satifac ia i satisfacerea unei pofte 
primare, se îmbr c  în prip  i pe când îi spunea iubitei 
sale: „Scuze, m  gr besc, las aici ni te bani i mai vedem 
noi, bine?” iar fata, pe jum tate goal , d dea afirmativ din 
cap, se auzi claxonul ma inii de serviciu. Victor Frasin 
plec  l sându-i „înv celului de pian” impresia unui 
b rbat care tie ce vrea i care ar ta mai pu in fioros decât 
ca secretar de partid, urât de cei mai mul i angaja i ai 
fabricii. Fata se îndrept  spre u , o încuie, lu  banii i îi 
a ez  în geanta de firm , apoi se adres , vizibil afectat  pe 
multiple planuri, b iatului care r m sese blocat în aceea i 
pozi ie: 
 - Mai e ti acolo, vrei s  vorbim sau, a a cum cred 
eu, nu? Ric  ie i de dup  raft, oarecum mul umit c  nu a 
fost v zut de cel mai de temut om din fabric , cel care te 
putea arunca afar  dup  bunul s u plac, secretarul de 
partid! Spuse scurt: 
 - Sigur c  da! De ce mai întrebi? 
 - Pentru c  ai asistat la scena de adineaori i 
pentru c  nu tiu ce crezi acum despre mine. Cum r mâne 
cu Afrodita i cu Venus? Ce crezi? B iatul olarului se 
dezinhib  i spuse calm:   
 - Vreau s  mul umesc pentru ajutorul cu pianina 
i s  v  ... 

 - S  te! 
 - ... s  te asigur c  între noi s-a creat o rela ie 
special , de prietenie i de încredere, po i fi sigur  c  
nimeni nu va ti ce s-a întâmplat aici, chiar sunt un b iat 
de încredere i nici nu- i cer nimic în schimbul acestei 
prietenii care exclude total intimit ile! i asta nu din 
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cauza celor v zute ci din motive personale i anterioare 
zilei de ast zi!  
 - Îmi este foarte greu s  în eleg, dar accept i iar te 
rog s -mi spui ce crezi despre mine? 
 - Fizic vorbind, reafirm cele spuse atunci, scena 
m-a impresionat foarte tare i a  fi fost tentat s  te cred o 
„fat  rea”, dar v zându- i fa a i grimasa din timpul ... 
posed rii, pentru c  dragoste nu a fost i nici m car act 
sexual cu participare de ambele p r i nu a fost, cred c  e ti 
for at  de împrejur ri i conjuncturi nefericite! Mul umit ? 
 - Mersi! Ai dreptate i nu încerc s  m  desculp, 
povestea este grav  i vine de departe, tare departe! tiu c  
î i este foarte greu s  reînnod m firul i s  continu m, dar 
dac  vrei i po i eu î i stau pentru ultima dat  la dispozi ie! 
Cât despre prietenia special  propus , sunt total de acord 
pentru c  am descoperit în tine un om serios, poate prea 
serios, i de încredere!  
 S-au întânit la ora stabilit , i-au dat mâinile, s-au 
luat pe dup  mijloc, s-au s rutat pe obraji i s-au strâns în 
bra e, a a cum fac dou  fete sau doi b ie i prieteni. S-au 
privit adânc în ochi, f r  cuvinte i-au jurat o prietenie 
curat  i greu de conceput pentru persoanele normale, dar 
în timp ce pentru Ric  era bucuria de a avea un prieten 
nou i special, de o frumuse e r pitoare, student , artist , 
ehe!, pentru Ada, aceast  form  necunoscut  de prietenie 
între un b iat i o fat  reprezent  o provocare nou  i cu 
neb nuite consecin e. Ada începu: 
 - Victor Frasin este unchiul meu dup  mam . 
Tat l meu era acar i f cea naveta la ora . Într-o zi am 
primit vestea c  a fost t iat de un tren accelerat. Mare 
durere, îl iubeam nespus! Mama nu tie carte i m-a 
crescut singur  de la vârsta de apte ani. Unchiul meu a 
plecat la o coal  profesional  din Craiova, apoi a f cut 
liceul i a plecat la Bucure ti, la „ tefan Gheorghiu”. 
Aveam zece-unsprezece ani când unchiul venind în 
vacan e st tea mai mult la noi, iar mama se bucura c  
poate pleca la munc . Veneam de la coal , m  ajuta la 
lec ii i tia s  fac  un truc ieftin, ascundea câte un obiect 
pe care-l avea în mân  i apoi îl scotea de unde nici nu te 
a teptai! Într-o zi m-a întrebat dac  vreau cinci lei pentru 
pachet i am r spuns c  vreau. El a scos o bancnot  de 
cinci lei, a a ezat-o în palm  i imediat mi-a ar tat palmele 
goale, bancnota disp ruse! Apoi m-a acuzat c  i-am    
furat-o i c  am ascuns-o în ureche. Eu am spus c  nu este 
adev rat iar el a dus mâna goal  la urechea mea, ocazie cu 
care i-a plimbat mâna pe gâtul meu i mi-a dat-o. În alt  
zi, la fel i a a proceda de fiecare dat , schimbând treptat 
locul. Atunci când era mama de fa , obi nuia s  m  s rute 
pe obraji, dar de la o vreme, atunci când eram singuri, m  
s ruta pe obraz i treptat ajungea la un s rut pe gur  i din 
ce în ce mai lung. Anii treceau, jocul cu bancnota 
continua, m  ruga s  nu-i spun mamei de banii de pachet 

c  mi-i confisc  i c  el nu-mi mai d  al ii. Ascundea 
bancnota în rochi , în sân, acolo unde întârzia mai mult 
respirând precipitat, eu în elegeam despre ce este vorba, 
tiam c  nu proced m corect dar acceptam tacit, o sut  de 

lei era foarte mare pe atunci i a a am ajuns s -mi scoat  
banii din ciorapi, dintre pulpe, de la spate i ... din chilo i. 
Eram domni oric , ar tam foarte bine i aveam o 
pilozitate care-l scotea din min i. Îmi spunea mereu c  am 
crescut destul de mare i c  ar fi vremea ... eu m  
pref ceam c  nu în eleg nimic i-i îndep rtam u or mâna 
din locul în care acea mân  începuse s -mi produc  
emo ii, adesea parc  a teptam aceste momente. Eram în 
clasa a noua, pe la sfâr it, când m-a întrebat direct dac  am 
un prieten i dac  am f cut dragoste, i-am r spuns c  înc  
nu i nici n-am inten ia s-o fac, eu trebuie s  înv  la liceu. 
M-a întrebat: 
 - Pentru ce vrei s  înve i foarte bine? 
 - Vreau s  merg la facultate! 
 - Vezi c  mama ta nu are bani, ce vei face? 
 - Înc  nu tiu dar vom vedea! 
 - Ai grij  s  vezi bine, nu este u or, via a este 
foarte grea pentru un student s rac, apoi trebuie preg tire, 
cost  bani mul i! Când vei dori s  te consul i cu mine, am 
s - i stau la dispozi ie, dar va fi nevoie de mult  încredere 
i discre ie, voi vedea ce pot face, prime ti? 

 - Nu prea tiu ce-mi ceri, poate c  b nuiesc 
imoralitate i alte chestii nedemne, spune-mi! 
 - Vrei chiar acum sau alt dat ? 
 - Acum, nu ne aude nimeni, mama vine când se 
însereaz  iar eu sunt foarte curioas , ce variante ai? M-a 
privit drept în lumina ochilor, m-a înv luit protector i a 
spus: 
 - E ti destul de mare, e ti frumoas  i chiar foarte 
de teapt . Ce se va întâmpla cu tine? Greu de spus! Termini 
liceul i în cel mai bun caz ajungi ef  de echip  la c.a.p., te 
m ri i, cas , copii, dar r mâi la ar , la câmp i nu se va 
alege nimic de înv tur , frumuse e i inteligen ! Varianta 
bun ! Varianta mai pu in bun  este s  te prind  un fl c u 
b trân, urât i icnit din sat, s  te violeze i s - i m nânci 
zilele cu el. Sau po i s - i g se ti un b iat de la liceu, s  te 
iubeasc , s  face i sex în fiecare zi sau chiar mai mult, s  
absolvi i liceul, el pleac  la universitate iar tu... la sap ! 
Cum niciuna nu corepunde cu ceea ce meri i i cu ceea ce- i 
pot oferi eu, ar mai fi o variant ! 
 - Care? S  nu fie o porc rie! 
 - Ba, vreau s  fiu foarte sincer cu tine, e ti 
nepoata mea, te iubesc i nu pot s  te mint, într-un fel este 
o porc rie, dar una mai mic  i eficient  pentru amândoi! 
 - Uime te-m ! 
 - Vino lâng  mine i prinde-m  de gât! Curioas  
i f r  a merge cu gândul atât de departe, m-am executat, 

iar el a continuat: 
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 - Am ceva bani pu i la CEC, îi in pentru ma in , 
dar te pot între ine la liceu i la facultate în mod rezonabil, 
am planuri mari i nu vreau s  m  c s toresc, doresc s  
prind o func ie mare. Oricum a  cheltui ceva bani cu alte 
fete, mai bine i-i dau ie, iar tu îmi oferi ce mi-ar oferi ele! 
Scuz -m  c  am vorbit atât de direct, dar este o treab  
foarte important  i pentru mul i ani, aproape ase ani, iar 
eu sunt un om serios i m  in de cuvânt! Iart -m , dar 
trebuie s  te întreb, e ti de acord? S  tii c  putem renun a 
în acest moment! Precizez c  nu ne vom c s tori, suntem 
rude de sânge iar eu ca viitor secretar de partid, tiu ce 
risc! A c zut cerul pe mine, am vrut s -l bat, s -l scuip,  
s -i spun mamei, s  nu-l mai v d niciodat  în via a mea. 
Ochii mei aruncau scântei i lacrimi mari curgeau  
rânduri-rânduri pe obrajii ro ii-ro ii de ciud  i umilin . 
M-am lini tit i u or-u or am analizat cele spuse, am 
c utat alternative i nu am g sit, acu i termin clasa a noua 
i numai eu i cu alte dou  fete din clas  nu aveam 

prieteni, eram virgin  i nu tiam nimic despre via a de 
cuplu. I-am promis c  m  voi gândi la noapte i mâine, 
când mama pleac  la ora , îi voi da r spunsul. 
 A doua zi, era mar i, a venit dup  r spuns, s-a 
a ezat lâng  mine, m-a privit i cu puterea sa de 
p trundere în mintea omului a în eles care este r spunsul 
i a ales cea mai sigur  cale pentru a se convinge! M-a 

prins pe dup  umeri ... 
 - ... te plictisesc?! Crede-m  c  nu tiu de ce te-am 
ales tocmai pe tine pentru a fi primul c ruia s  m  
dest inuesc, dac  i tu m  vei deziluziona, atunci chiar voi 
ajunge s  nu mai cred în oameni! Ric  asculta cu dublu 
interes, cu uimire i nedumerire, avea sistemul s u de 
valori avariat i prevedea urm ri cu mult mai grave decât 
putea el s - i imagineze. Rosti cât putu el de cald: 
 - Te rog spune mai departe, dac  acest lucru nu- i 
face r u, nu m  plictise ti i m  oblig s  te ascult în toat  
via a mea, ori de câte ori vei dori acest lucru! 
 - ... a ajuns cu o mân  în sân, m-a mângâiat iar cu 
cealalt  a scos din buzunar mai multe sute de lei, erau 
zece, o mie de lei, mai mult decât dou  salarii buni oare, a 
încercat s  joace jocul nostru, l-a jucat pe fa ! I-a scos din 
chilo i, i-am luat, am întrebat sfâr it  dac  „da!”, el a 
r spuns „da!”, m-a s rutat peste tot, m-a preg tit, m-a 
durut, dar am repetat aceasta de sute, mii de ori i iat  c  
sunt la conservator în anul trei acu i, s-a inut de cuvânt i 
chiar dac  nu-mi place, m  rog lui Dumnezeu s  m  ajute 
s  merg pân  la final! Sunt i am fost p c toas , imoral  i 
cum vei dori s  mai îmi zici, pentru c  i eu am beneficiat 
de „serviciile” unui b rbat matur i constant, am înv at cu 
un profesor excelent, îmi este ru ine dar spune-mi o 
variant  mai bun ! Ei, acum m  vezi ca pe o ce?! 
 - Ca pe o fat  extrem de frumoas , ambi ioas , 
r zb t toare, tenace i pe care mi-a  dori s-o pot privi 

toat  via a dar s  nu-mi fie so ie, ca pe o prieten  bun  
care exclude intimit ile! 
 - Mul umesc i sunt sigur  c  e ti sincer! Dup  un 
timp în care se privir  i privir  h t-departe dincolo de ei, 
Ada i-a încheiat i ultimii doi nasturi de la halatul      
ro u-carmin i a întrebat: 
 - Suntem prieteni, ni te prieteni greu de definit i 
speciali, dar de încredere i profunzi, spune-mi tu, care 
este problema ta sexual , e ti bolnav, nu e ti bine dotat, ai 
avut o decep ie, este ceva pe fond psihic, are rezolvare 
medical , are leac? B iatul, care se maturizase subit, gra ie 
celor v zute i auzite, î i ordon  ideile i încerc  s  
r spund  concentrat: 
 - Ada, Adi ule tiu c  am mai câ tigat un prieten 
bun, poate cel mai bun i- i voi spune totul, a a cum mi-a  
spune numai mie! Am avut unele încerc ri i experien e 
sexuale, nefinalizate a a cum mi-a  dori acum, dar am 
încetat în momentul în care am surprins o discu ie în care 
se afirma ca o concluzie c  „fetele rele te fac neom i nu te 
mai dezvol i s n tos, r mâi închircit i- i iau toat  
puterea”! Iar eu chiar doresc s  m  dezvolt normal, s  am 
so ie i copii s n to i, s  fiu un om întreg i în rând cu 
lumea! O privi în ochi i citi nedumerirea fetei care se 
gr bi s  întrebe: 
 - Bine, bine, dar cum? tiu ce este o fat  rea, hai 
s  vorbim prietene te pentru a ne l muri i f r  a fugi de 
cuvinte grele. O fat  rea este o poam , o curv , a a cum se 
spune în popor sau, m  rog o femeie de moravuri u oare, 
iar o curv  este o femeie desfrânat , o fuf , o târf . O 
curv  este cea care î i în eal  nu so ul, ci amantul! Care 
din cele cu care zici c  te-ai culcat aveau aman i? 
 - Niciuna... 
 - i atunci de unde s-a concluzionat c  fetele rele 
iau puterea b rba ilor i ei r mân f r  vlag ? Poate se 
refer  la un adev r pe care sper c -l cuno ti, la sexul oral, 
dar acesta nu este nes n tos în m sura în care i s-a spus! 
Am un argument forte i poate nim nui nu a  avea curajul 
s  spun acest adev r: ai v zut ieri scena dintre noi, i s-a 
p rut secretarul de partid a fi rahitic, i slav  Domnului c  
facem acest lucru de ani buni, ieri era foarte gr bit dar în 
ritualul s u intr  i sexul oral i alte elemente considerate 
imorale i inadmisibile. Se spune c  în pat este ca la 
r zboi, liber s  ac ioneze fiecare cum dore te! Î i spun 
prietene te i f r  s  te superi: e ti un mare fraier i ai 
pierdut ani buni de ... tii tu?! Tat l t u, prietenii t i sunt 
rahitici? Vino- i în fire i încearc  atunci când vei avea 
ocazia i cheful, m  vei pomeni, prietene! Peste o 
s pt mân , Ada a plecat la facultate, poate nu avea s  o 
mai vad  niciodat  pe cea a c rei „imoralitate” o t inue te 
i acum, pe buna sa prieten  special  care l-a înv at s  

cânte la pian piese minore i l-a lecuit de ... prostie!  
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PROZ  
Simion BOGD NESCU - Bârlad 

 
COASA

 
 Florile rîdeau la zero. Pe ogoare lini tea era 
p zit  de un soare atît de n lucitor, încît nici Domnul 
nu mai putea s  vad . Nu tia nici c , acum zece ani, 
se petrecuse, în cump na serii la o fîntîn , o crim . Doi 
îl omorîser  pe unul, dintr-o b nuial . i dup  
cercet ri (medicale i judec tore ti) cei doi ie iser  
basma curat , iar mortul, ca totdeauna, dusese 
vinov ia cu el în mormînt. 
 Cu pu ca de vîn toare de-a um r, Apur se 
îndrepta c tre liziera de salcîmi de la vest, unde 
calcula el c , dac  se posteaz  în umbri , ar putea s -i 
cad  m car un singur oldan. Nu se gîndea la             
te-miri-ce, î i aranja din mers iar i cartu iera pe burt  
i flinta i-o-ncredin  i mai s n tos pe um r i p ea 

drept i u or peste bulg rii înc lzi i de lumin . 
Troscotul i cium fâile, brusturii i coada- oricelului 
sclipeau de umezeala ce se lua cu repeziciune în aer i 
pe pulpele cizmelor sale. Pe nea teptate, Apur fu 
încol it de idee: „Bine, i-au dat în cap i l-au pr p dit 
de pe lumea asta, l-au strîns i de gît, dar s  nu fie 
nimeni pedepsit? Ce, închisoarea e numai pentru 
cosa i, vaca Domnului i l custe? Bine, l-au omorît, 
dar este totu i fratele meu cel mare! i criminalii n-au 
p it nimic, i-au durat c i, cu ferestre înalte i cur i 
str juite de rînduri de corcodu i minuna i i de salcîmi 
cu florile albastre, s-au însurat cu fete aduse de prin 
v i, care au f tat anul i cîrlanul, de au acum cîte o 
droaie de plozi care umbl  la drum cu picioarele 
goale... Dar fratele meu s  nu fie r zbunat?... i-au 
trecut de atunci zece ani!” 
 Cum se gîndea, un buratec începu s  cînte în 
gardul de la marginea satului. Se apropie de l st ri ul 
liliecilor mirosind mov a sîni de fecioar  vis toare, i 
z ri printre crengi sub irele de umbr  buratecul verzui 
cu gu a umflat  i alb  de sunet. Respira din gu  
clipele. „Tu îmi trimi i semnale de la fratele meu?”, se 
întreb  Apur. Iar broscu ul, timid i r coros, îi luci 
ni te lic riri de ochi negri, mici i pocni i, de parc  
luceau pe s bii i pe frunze dou  andrele sub iri: „Da, 
î i trimit...” „Prostu ule, murmur , bine c  nu e ti om!” 
Î i trase mai s n tos cureaua pu tii pe um r i ie i din 
sat în lumina cîmpului, pe unde se roteau în vals 
nebunatic stoluri de porumbei s lbatici, cam 
incon tien i. „Nu trag în ei. Gugu tiucii m  trezesc în 
fiecare diminea  la geam cu uguitul lor molcomitor. 
Sînt p s rile Domnului...” 

* 
*           * 

 Zarea se l rgea din ce în ce înainta. Oscila 
p mîntul în lumin . Valea era toat  numai brazde de 
ov z, de parc  erau scrise. Apur nu mai era chiar a a 
de sigur pe el. „Dac  îmi pic  un iepure pe coclaurul 
din apus, îmi salvez onoarea, dac  nu, m-am lins pe 
buze degeaba. Mai degrab  luam i coasa cu mine i 
m -ntorceam acas  cu vreo cî iva snopi de mohor, ca 
s -i dau la oile tatii.” Pe partea stîng  a drumului, cum 
tot mergea, v zu o femeiu c  sprinten  intrînd în 
porumbi te viclean  ca o vulpe neurm rit  de cîini. 
„Parc -i Maghi a lui Pi colea”, î i zise. i o deslu i 
mai încolo printre p pu oi cum se tupileaz . „Ce-ar fi 
s  m  duc dup  ea?” i- i schimb  direc ia. Pe partea 
dreapt  lanul de grîu încremenise alb de lini te i 
numai miliardele de furnici s-auzeau necontenit cum 
ami un  i pocnesc de sîrguin  în clipe ca într-o 
uria  scoic . „Eu tot îmi pierd vremea dup  vînat, dar 
mi-a venit i mie vremea s  m  a ez la casa mea i s  
m -nsor. Ce, crezi c  poate rezolva cineva r zbunarea? 
Toate la locul lor. Omul e ca roua pe p mînt. Acum e 
i acum nu e.” P r si gîndul de a o urm ri pe femeie, 

î i ridic  privirile i totodat  p l ria, cotind-o înapoi la 
drumeag, de unde mai avea cîteva sute de metri pîn  la 
ascunzi ul de pînd . Urca încet pe coclaur i un pic 
asudase i c ma a sinilie i se lipise de spate. B l riile 
de pe margine, c i orii de ov z s lbatic i p ringul 
înspicat în ro u îl îndemnau s  regrete: „îmi pare tare 
r u c  nu mi-am luat i coasa...” 
 Parc  a mers pe-un bulg re aspru, de- i sc p  
degetul c tre tr gaci, cînd iat-o lîng  el pe muierea 
Maghi a: 
 - Da’ ce faci, Apur? Unde-ai plecat? 
 - Am plecat la vîn toare, Maghi o! Da  tu? 
 - Bine, m i, dup  tiri  la porci. Da  pîn  la 
vîn toare mai ai. Nu i-ar sta mai frumos cu mine în 
porumbi te? C  parc  sîntem numai noi pe cîmp. 
Toat  lumea picote te prin sat, c  acu i se face de 
amiaz , i-or s  se mole easc  i porumbeii pe 
cre tetul caselor. Numai Stelea trage la coas  pe sub 
salcîmii lui apu. 
 Îl atinse galnic sub coaste simplu ca bun  
ziua i fl c ul se lu  dup  ea printre amestec turile de 
foi de p pu oi. O ajunse într-o rari te plin  de mohor 
înalt pîn  la subsuori i se îmbr i ar  i cît pe ce erau 
s  arunce, el arma prin cucuruz, ea chilo ii peste tufe 
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de tiri . Dar, în loc s-o rup  cum trebuie, femeia îl 
respinse, îndep rtîndu-1 cu mîna, u or sîsîindu-i la 
urechea stîng : 
 - Decît s  te descarci acum în mine, mai 
degrab  du-te i descarc - i pu ca în pieptul lui Stelea, 
c  doar i-a ucis f r  mil  fratele. 
 Înr it de fr mîntare în gol, Apur î i reveni 
întrucîtva, î i înst pîni flinta, i-i d du cam pe ocolite 
r spuns: 
 - De, Maghi o, dac  statul nu i-a putut face 
nimic, eu cum a  putea face singur dreptate? 
 ... i soarele de-acum era pe crucea amiezii, iar 
valea toat  i cele dou  dealuri ce-o înso eau 
încremeniser  ca un imens fluture. 
 - Hai s  ie im din z pu eala asta care începe 
s  ne coac  prin p pu oi. Eu m  duc în treaba mea, 
mai ad ug  femeia i-1 p r si. 

* 
 Tr sese Stelea cam la jum tate de hectar de 
ov z. În urma lui se aliniaser  brazdele de la dreapta la 
stînga, iar înainte cap tul înc  nu se vedea. Tr gea la 
coas , cu mu chii bra elor i ai coastelor, i-ai pulpelor 
încorda i, dar nici prin gînd nu-i trecea c  las  în urma 
lui atîta crim ! Scris  de-ar fi fost tarlaua, i tot n-ar fi 
ar tat mai frumos! Izbucneau înaintea lui, pe 
nea teptate, prepeli e zuruitoare, g inu e zbur t cite 
i, uneori, ciocîrlii, în explozie. Î i p r seau cuiburile 

pline cu ou e pestri e i, cine tie, sim eau c  poate la 
noaptea urm toare se vor putea întoarce la casele lor. 
 Soarele îi pica incandescent drept în cre tetul 
capului. Concentrat în prima linie cum era, nu avea ce 
s  aud  în afar  de rasul necru tor al coasei. Nici nu 
vedea c  din partea m gurii Popeasc i, s ltînd pasul 
printre palele de ov z i de mohor înalt, Apur se 
apropia de el, cu mare i t cut gînd de r zbunare. Din 
tras, coasa f cu: hîîr ! D duse cu ciocul ei într-o 
piatr  r mas  de întîmplare: 
 - O s -mi tirbesc, doamne, coasa, gîndi el. 
C , de fapt, nimeni nu tie gîndul mor ii. i- i retrase 
cotul mîinii drepte ca pentru reluarea brazdei 
urm toare. iroaie de sudoare i se prelingeau pe 
frunte, pe obraji, sprîncenele i genele îl usturau de apa 
s rat  care ie ea din el. La crima pe care o s vîr ise cu 
zece ani în urm  nici nu se gîndea. Se gîndea c , dac  
munce te voinice te i se duce, duminic  de duminic , 
la slujb , o s  fie, pe jum tate, iertat. De cine? Mergea 
el înainte cu gîndirea, de cine? 
 Soarele î i mi case un pic razele i d dea 
semn prin florile, din lan, c  are un firi or de umbr  
nemul umit, înainte, lanul st tea înlemnit ca o scoic  a 
uit rii. 

 Ni te calu-popii s reau pe deasupra f r  team  
de cineva i furnicile i vacile-domnului lucrau de zor 
la p mîntul lor. Umbra lui Apur care se încruci a pe 
lama coasei îl f cu pe Stelea s  se opreasc : 
 - Tai bine, nu glum , gr i Apur, înc  nelini tit 
în gîtlej, de mers. Omori plantele i l custele. Tai, c  
tai din ogorul t u!... 
 Omul tuciuriu care era Stelea se opri din 
coas , î i arunc  ochii spre soare i î i terse cu mîneca 
de la bra ul drept al c m ii pic turile de sudoare ce 
izvorau din ce în ce pe frunte, pe la tîmple i în tot 
capul: 
 - E! Ne facem i noi necazul! C  avem copii i 
trebuie s -i cre tem... i, nu vezi c  soarele sta pe 
care l-am prins, dac  nu dau ploile, usuc ? 
 Într-adev r, minunatul soare st tea acum pe 
cifra treisprezece i înc lzea de minune toate straturile 
p mîntului care st teau ca ni te lanuri mii i miliarde 
cosite i condensate. Iar florile nes ioase de ap  se 
lungeau de-a dreapta i de-a stînga p mîntului mai 
periculoase decît toate limbile erpilor de pe p mînt. 
 - Facem i noi ce fac viet ile, mai continu ! 

i- i arunc  privirea în partea cealalt , ca s  nu-1 vad , 
fiindc  tia c  are în fa  acum, dup  zece ani, pe 
fratele celui pe care el l-a ucis. Tragem dup  noi 
p catele ca s -i cre tem pe cei care vin. O secund  
soarele se f cu sau se pref cu înadins c  nu vede. 
Lanul dinainte frem ta cu miliarde senine, pline i 
seci, de clipe: 
 - S -i cre ti pe cei care vin i s -i omori pe cei 
care au fost în trecut? se în spri, dintr-odat , Apur. 
Asta-i lege? 
 O g inu  dintr-o parte i o prepeli  din 
cealalt  se îndreptar  nelini tite c tre v zduh, chiar 
dac  soarele nep s tor încerca s  treac  i mai mult de 
cump na amiezii. 
 - Apoi nu-i lege, bolmoji „ iganul” Stelea!  
Nu-i lege! Cel mai bine ar fi ca omul s  tr iasc  dup  
legea lui! Puse coasa ca steagul, încît gura ei se 
reflecta pe gîtul lui Apur care deja î i luase pu ca, 
l sîndu-i s -i curg  cureaua lipicioas  i neagr  ca un 
arpe în atac: 

 - Tu mi-ai omorît fratele seara la fintîn ! Iar 
m rul lui Adam i se urc  atît de mult pe gît, încît i se 
p rea c  nu mai are aer. Mii de ace începur  s -i în epe 
creierul, un scurt impuls îi fulger  bra ul drept, l s  ca 
s -i lunece cureaua de pe um r i î i propti patul armei 
în clavicul , dup  care, cu ochii alba tri înz pezi i de 
mînie, rosti: 
 - Tu mi-ai ucis fratele! Tu mi l-ai ucis pe 
Costic ! Tu, criminalule! 
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 Coasa din mîna uciga ului nu se clinti! St tea 
dreapt  ca un stindard profilat pe tingirea astrului de 
zi. Între timp, furnicile i greierii, fluturii i l custele 
s reau i fo g iau toate în aceea i clip  i-n aceea i 
or . Care? Nu tiau, dar furnicau: 
 - Mi-ai strîns de gît fratele, ip  din nou Apur. 
Acum, iat  mi-ai picat la anc! Culcat! Culcat! Culcat! 

ip  el ca scos din min i. 
 Stelea o sfeclise. Puse ma inal coasa cu 
amîndou  mîinile la vreun metru i se lungi cît era de 
mare pe miri tea pe care de-abia o cosise. epii îi 
p trunser  pr bu i i în barb  i pe ambii obraji. 
Halucinat, cu ochii pe dedesubt ca broscoiul, îng im : 
 - B i Apur, nu m  împu ca. Am patru copii! 
Dar soarele tot st tea tîmpit în el însu i, chiar parc  nu 
mai voia s  se mi te. În schimb, fl c ul tomnatic, 
strîns de mînie i tare în curaj de arm , ip :  
 - Nu mi ca, m i criminalule! Nu mi ca! 
 - Nu m  împu ca, m i Apur, nu m  împu ca! 
M i, am patru copii i cine o s  aib  grij  de ei? Ai 
mil  i cru -m ! ie nu i-am gre it cu nimic... 
 - Dar tu ai avut mil  de fratele meu? Nici în 
cot nu te-a durut de soarta lui! Acu i te duci dup  el s  
v -ntîlni i pe lumea cealalt ! Culcat! Culcat! ip  din 
to i bojocii fl c ul parc  înnebunit. Dac  mai mi ti, î i 
iau zilele! Încrîncenat printre epii de miri te, Stelea 
r sufla greu i p rea a- i lua adio de la via . Privea pe 
sub sprîncene la du manul s u i mai încerc  înc  o 
dat  s -1 înduplece, s -1 ierte: 
 - Dac  e s  pl tesc, pl tesc! Dar nu a a. S  
mergem din nou la judecat . Îns  Apur f cu un pas 
înainte i, înc lzit la nebunie de soare, strig  i mai i: 
 - Nu mi ca, m i criminalule! Nu mi ca! Te in 
a a pîn  ai s  crapi, pîn  ai s  te în bu i de încordare, 
ca s - i ias  cu greu sufletul t u de uciga ! 
 O clip  lins  de gu a unui buratec se n luci pe 
iarb  prin volbur  i epi. Stelea st tea cu gura larg 
deschis  ca s  mai poat  r sufla, fiindc , lungit la 
p mînt, coastele i se dep rtaser  ca o claviatur  de 
acordeon, i, nemaiputîndu-se aduna, se sufoca. Îi erau 
pl mînii între ira spin rii ca v ile p zite de dealuri 
închipuind în miniatur  un semizeu de fluture. Cînd 

tr sese cu coasa, probabil, t iase prin beldiile ov zului 
i cî iva fluturi. Vru, din în epeneala z p cit  în care se 

afla, s  mi te o mîn  i un pic s  se ridice, dar Apur, 
înlemnit, îl fixa cu vederea drept între sprîncene i cu 
degetul ar t tor al palmei drepte pe tr gaci: 
 - Acum, criminalule, îi porunci cu o grea 
saliva ie a vocii, acum tîr te-te pe p mînt, hai 
încearc , tîr te-te pe p mînt i spune numele fratelui 
meu! Al fratelui meu pe care tu l-ai omorît! Spune-i 
numele în fa a Soarelui! Spune a a: - B i Costic , 
iart -m ! 
 Stelea ridic  pleoapele ca plumbul i îng im : 
 - Uite o fac i pe asta, numai nu m  ucide, c  
am patru copii i, dac  o faci, r mîn f r  tat . Uite o 
fac i pe asta, i începu s  se tîrasc  scîncind c tre 
coasa aruncat  mai înainte la vreun metru. Razele atît 
de mult se împînziser , de p rea tot cerul o scoic  
întoars  lumin toare. Spicele încremeniser  în aer ca 
s ge ile trase de un zeu sideral nev zut. iraguri de 
flori de volbur  se strecurau de-acum spre ofilire. 
 - Stai, criminalule, nu mai mi ca! Nu mi ca, 
m  auzi? ip  Apur cu arma îndreptat . Stai, nu te 
apropia de coas , c , dac  nu, î i fac felul! Tîr te-te 
spre mine i spune cu glasul sc zut numele fratelui 
meu pe p mînt înc  o dat ! Tîr te-te, n-auzi? Cere-i 
iertare! 
 Fl c rile soarelui adiau ca o pînz  imens  pe 
tot orizontul. Pitit  ca hoa a, printre palele lanului de 
ov z din spate, Maghi a se ipurea, viclean  ca vulpea 
la coco i. Ajuns  în spatele lui Apur, hot rît s - i 
trimit  pe lumea cealalt  du manul, se în l  pe 
nea teptate, se repezi înainte i strig  din to i r runchii: 
 - Gheorghe, ce faci? 
 Apur se r suci cu tot cu pu c  i-o descarc  
toat  în ea. Ca arcul unei cobre, Stelea apuc  într-o 
clipeal  coasa n uc i-1 lovi, cu toat  setea pe du man 
în jugular . Apur se pr bu i lîng  Maghi a i se 
zb teau amîndoi, încercînd s  ajung  unul la altul, pe 
când soarele cobora c tre edealurile din vest i- i 
spunea rug ciunea: 
 - Doamne, Doamne târ te-te pe p mânt i 
spune numele fratelui meu! 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Dumnezeu de asemenea a încercat s  creeze opere: proza 
sa este b rbatul, poezia sa este femeia.” 

Napoleon Bonaparte
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PROZ  
Dumitru V. MARIN - Vaslui

 

Anticomunistul !
  

O orânduire social  în care am crescut, am visat, 
am activat, cea gata-gata s  ajung : comunismul! (dup  
acele autorit i i conduc tori). Mai r zbat în presa 
momentului m rturii de atrocit i i destule aspecte de 
groaz , ca s  nu ne dorim revenirea la „multilaterala 
dezvoltat ...” sau „iepoca de aur”. 
 Câte suferin e au suportat locuitorii acestei ri, în 
acel timp...?! 
 Acest Vasile Cernat, oferul efului Mândru din 

epu, ofer în R zboiul Mondial pân  la Cotul Donului de 
unde a sc pat, dintre miile de încercui i, printr-un curaj 
nebun, â nind cu câteva camioane cu e apamentele scoase 
(s  creeze panic ) i câteva zeci de oameni printre solda ii 
ru i care f ceau jonc iunea armatelor! Tabloul, în realitatea 
lui crud , e chiar apocaliptic: vreo 6 camioane, unul dup  
altul, prin step , sub focurile mitralielelor, zburând vreo 20 
de km prin gropi, an uri, mu uroaie i g urile de la bombe, 
cu oameni, scrâ nind, inându-se s  nu zboare din caroserii, 
afla i la nebunia curajoas  a oferilor condu i de Vasile 
Cernat... Vreo 100 de noroco i, pentru c  vreo 8 dintre ei au 
murit ciurui i de gloan e, mai ales dintre cele trase din spate, 
au sc pat spre ar . 
 Ne mai putem mira de ce veterinarul de la epu, 
ofer pe camionul armatei a fost decorat chiar de Mihai I ?... 

 1946: Secet  cumplit . „Seceta a ucis orice boare 
de vânt / Soarele s-a topit i a curs pe p mânt” (N. Labi ). 
Familia Cernat Vasile i Constantina are cele 4 fete în casa 
mare, c tre sear . În l doaie nu mai exist  nimic, nimic. 
Totu i, au strâns o ultim  mân  de f in  i Constantina pune 
în rol  de o turt : una singur  s-o împart  mai ales la fete, 
dintre care cea mai mic  Niculina plânge f r  încetare iar 
cea mai mare Polixenia bea mereu ap  s -i mai treac  de 
foame. Iulia i Lenu a tac chitic înghi ind în sec pentru c  
cei câ iva bulg ri de lut (argil ) pe care i-au tot lins nu le-au 
s turat. Mai e foarte pu in s  scoat  turta. Din lini tea de 
afar :  
 - Bad’ Vasîli, e ti acasî? 
 - Da, fini, Ghiorghi, intrî! 
 Turta începe, încet, încet s  scoat  miros. Fetelor le 
sclipesc ochii. Convulsii stomacale. 
 - M-a trimis tetea (p durarul) s  ne împrumu i cu o 
mân  de f in . 
 - M i fine, n-avem bre, m  jur, dar hai s  vezi! 
 Vasile i cu finu-s u merg la c su , al turi, se uit  
în cele 2 l doaie pentru f in  de grâu i porumb, se uit  în 
beci. Adev rul era c  b rbatul casei mai c uta, cu ultim  
n dejde vreo urm  de f in , vreo mur tur  ceva, oricum, 
ceva de mâncare, orice. 
 - Ap i, n-ai nici matale, p cat, moare tata de foame 
pentru c  n-a mâncat nimic de vreo 5 zile i-l doare tare 
burta, de atâta ap , s -l vezi... 

 Tân rul f cu vreo 30 de pa i spre poart , Vasile 
Cernat intr  în cas . Tocmai când Constantina scotea la 
vedere turta. 
 - Costache, fa, ci zici? i-o privi cu în eles. Apoi: 
M i fini, vin-napoi!  
 Femeia în elese repede. În fa a finului rupse turta 
exact în dou  i-i d rui o jum tate fl mândului! Ei erau 6 la 
mas , el nu mâncase de 5 zile. i era absolut ultima bucat  
de pâine... 
 Alexandru Chiriac 
 La fel ca al i vreo 22 de peni, Alexandru a fost 
arestat, zdrav n i foarte îndelung b tut, pân  au observat ei 
c  se pricepe la reparat înc l minte. Prea tân r s  aib  
activitate antisocialist , dup  6 ani, r stimp când i-a fost 
„deschiaburit” avutul i golit  casa, tân rul Alexandru 
Chiriac eliberat de la Gherla intr  pe poarta casei goale, 
goale i f r  geamuri, a a, cam pe înserat. 
 Fl mând, fl mând! Nu-l a tepta nimeni, n-avea cu 
ce se înveli, nici coceni în curte, s - i încropeasc  un fel de 
ad post. Înc  î i mai p stra din bucuria liber rii de la 
închisoare dar era singur, fl mând, nec jit. 
 Se a eaz  pe un col  de prisp  d râmat , cu gând s  
ia un pic de lut s -l in  în gur  a a cum mai f cuse la 
carcer . 
 - Bini-ai vinit, Alixandre! Cam întuneric, dar îl 
recunoscu pe Vasile Cernat. 
 - Da’ ci cau i pi la mini, bâdii ? 
 - Alixandri, am auzit c  ai venit di pi-acolo î -am 
adus o bâcatî di pâni ! (...) 
 i dup  60 de ani Alexandru Chiriac se tot mira 
cum a aflat Cernat a a repede de venirea lui de la pu c rie i 
cum a reac ionat. i mai ales „las câ tiu î ieu” i i-a întins 

rvetul cu pâinea de cas , necrescut , nu prea proasp t , 
dar atât de bun . Bun . Bun !  
 A fost cea mai bun  i mai scump  pâine din toat  
via a lui... 
 Constantina 
 Î i purta b rbatul absolut întotdeauna curat, cu 
p l rie cu p na , cu pantaloni cu dung . Rar, tare rar în sat, 
c  aveau mult de munc . i ea se aranja frumos, era o 
muiere foarte frumoas . Se luaser  din dragoste, r pit  de la 
Mândrule ti. 
 ...La nunta mare de pe Valea Mâ ului, lume i de la 

epu de sus, i aproape din tot satul, de la Vizure ti i 
Tecucelu! Zgomot specific, fream t, distrac ie, voie bun , 
fanfara la maxim. 
 Cum Vasile era mai m run el, femeia lui frumoas , 
o namil , tot din epu, vru s -i ia cu for a la joc pe 
Constantina, care nici ea nu-l voia. 
 - St i, mâ, la locu t u, câ eu am vinit la gioc, nu sâ 
ti bat, mârâi Vasile. 
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 - Tu mî, sfrijâtuli? i-ncearc  s -i ard  un pumn 
sau m car s -l mângâie c-o palm !  
 Ce-a urmat, a confirmat zicala i experien a care 
spun c  nu exist  nunt  f r  b taie. 
 În secund , Vasile îl arunc  pe vl jgan inându-l de 
curea, arcuindu-se i proiectându-l peste cap, în spate. Dar 
nu-l las  s  se ridice ci s ri peste el i-i c r b ni atâ ia 
pumni pân  s  sar  ceilal i s -l scape încât cons teanul 
ridicându-se apoi tare greoi n-a mai avut nici un chef de 
r zbunare. Fanfara t cu, ipetele femeilor „s ri i, c -l 
omoar ”, îmbulzeal , pumni, icnet, înjur turi. 

 Cum rudele s-au mobilizat împotriva lui Vasile i a 
Constantinei care- i ap ra b rbatul, ace tia din urm  au fost 
bini or butn ri i. Muzica, fanfar  de la Toflea a început din 
nou s  cânte. 
 - Hai, fa, Constantinî acasî! Vezi c  mni-au rupt i 
c me a... 
 Culegându-i p l ria de pe jos, luându-l în bra e i 
s rutându-l în v zul întregii nun i, femeia exclam  mai tare, 
aproape la urechea lui Vasile: 

- Ni te golani, hai acas ! 

  
Tr iasc Socialismul !

 Colonelul de securitate Dur u avea o poft  s -i 
bat  pe cei doi din fa a sa dintr-un impuls atavic i greu de 
st pânit. Trimisese doi mili ieni din epu s -i aduc  la 
cercet ri în sediul mili iei raionale Tecuci pentru c  „alt 
cercetat” Trandafir Bugan, vân tor, s - i scape pielea, a 
v rsat informa ia c  în ura lui Vasile Cernat era o pu c  cu 
dou  evi, chiar, el a v zut. Mai spusese c  în familia Cernat 
nu lipse te carnea de c prioar , c  acesta merge în p dure la 
Cincu împreun  cu ginerele s u Jan Mocanu. Îl mai 
avertizase Trandafir c  poate s -l bat  cât vrea pe b trân c  
n-o s  scoat  mare lucru de la el, dar Jan e tân r, abia însurat 
cu Niculina, fiica cea mai mic , i de la acesta poate ob ine 
ceva. 
 Turnându-i pe cei doi, Bugan uita de câte sute de 
ori fusese la ei în cas  i cât ajutor primise la mari nevoi 
parcurse. Îl dureau toate p r ile corpului dup  îndelungata 
dup ceal  a celor 3 în încercarea de a le face m rturisiri. Nu 
mai avea alt gând decât s  scape el. 
 - Ia spune Vasile, unde ai ascuns arma? În care 
glug  de ciocani sau în acoperi ul din trestie de la c su ? 
 - N-am nicio arm  dom  colonel! Abia apuc  s  
r spund  c  fu pocnit cu sacul de nisip. 
 - Jane, nu te bat dac  m rturise ti. Te duci la 
nevast ...  
 - N-am v zut nimic, nu tiu nimic... În secundele 
urm toare al i doi saci de nisip îi arser  i lui spatele. 
 Atât Dur u cât i mili ienii erau instrui i s  nu 
loveasc  pe cerceta i în p r ile vizibile ale corpului pentru a 
nu fi reclama i. Nu se întâmpla mare lucru nici a a, pentru 
c  to i mili ienii b teau pe rupte atât din pl cerea proprie  
s -i aud  gemând i cerând îndurare, cât i pentru a le 
smulge declara ii pe care le dictau tot ei. 
 Ca s  nu se vad , dar s  doar  cumplit pentru c  
distrugeau mu chi, organe interne, v t mau p r i dureroase 
i intime, aveau confec iona i saci cu nisip cam cât mâna de 

gro i i de lungi, cu care, când izbeau, ei în i i sim eau cât  
durere provoac , f r  a l sa vreo urm  pe piele. A a c  
nimeni care ie ea cl tinându-se i sfâr it de puteri, nu putea 
demonstra c  a fost maltratat pân  la distrugere fizic  de 
c tre „organele de cercetare”, de fapt ni te sadici i 
neoameni.  
 Lui Vasile i se aplicaser  vreo 20 de bulane de 
acestea, dar în afar  de icneli, nu scoaser  nimic. Omul era 

musculos dar dup  vreo zece lovituri sim ea c  proprii 
mu chi, propria via  se pr bu eau undeva departe l sându-l 
sleit i terminat. Îngâna mereu: nu tiu nimic dom  colonel. 
 Dur u îl apuc  zdrav n de p r pe Jan; al lui Vasile 
fiind scurt. Îl sim ea câlfoi în palma lui i tr gea cu n dejde 
desprinzându-i fir cu fir aproape tot p rul. Credea c -i 
provoac  acestuia dureri îngrozitoare i se mira c  rezist  
(adev rul era c  tân rul avea o ciudat  lips  de sensibilitate 
la smulsul p rului i nu suferea prea mult). Doar când l-au 
luat în primire cu sacii cu nisip, chiar sim ea c  se 
pr bu e te. 
 În cele din urm  cei trei mardeia i obosi i, îi 
trimiser  la beci, adic  la subsolul rece i întunecat. N-au 
mai fost cerceta i împreun  niciodat . Rezisten a lor i 
faptul c  n-au vorbit, i-a sc pat de mul i ani de pu c rie 
pentru c  la perchezi ie n-au g sit nici o pu c  iar 
recunoa terea culpei lipsea. 
 Jan a sc pat cu 2 s pt mâni de arest, Vasile a z cut 
în pu c rie aproape 2 ani pentru uneltire contra statului 
democratic în curs de construire a socialismului. Fetele i-au 
fost exmatriculate de la coli iar în p mântul din spatele 
casei au fost trimi i membrii CAP „1 Mai” epu s  fac  zile 
munc . Constantina Cernat era muritoare de foame 
împreun  cu fetele care în loc s  înve e la coli, munceau pe 
te miri ce la slugoii comuni ti din epu sau din satele 
al turate. 
 Când s-au mai îmblânzit treburile, toate s-au întors 
la înv tur , primele trei plecând în lume. 
 De Dur u au mai auzit la câ iva ani, când a fost 
cercetat  i Constantina, b tut  pân  la pierderea 
cuno tin ei! B tut , udat  cu ap , smuls  de p r, b tut  
peste degete i unghii, iar i b tut , dar în afar  de ipete 
(cine s-o aud  ?) icnete, n-au scos nimic de la ea. Î i ap ra 
copiii, casa i pe ea. La distrac ie un smardoi o îndemn : 
 - Zi, fa, tr iasc  socialismul ! 
      Au mai chinuit-o dou  zile, îns  nu i-au dat drumul 
pân  când n-a strigat mugind de durere: TR IASC  
SOCIALISMUL! 
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PROZ
Ioan MÂCNEA VETRI ANU - Vaslui 

 
R scoala r neasc din 1907. Vetri oaia în anul 1907

 
 O prim var  timpurie - 
z pada se gr bea s  plece, pâraie 
se rostogoleau unele peste altele 
ducând spre matc , la Prut, urme 
de jivine i pustiul de iarn . În 
câmp ie ea abur din p mânt, iar 
soarele nu tiu a câta oar  privea 
Vetri oaia cu casele învelite cu 
stuf, la care stre inile curgeau cu 

tropot ca de parad , în zbierat de oi c rora le mirosea a 
col  de iarb  proasp t . Femeile strigau g inile cu 
poft  s  le hr neasc  mai bine, s  cad  clo ti mai 
repede. Gospodarii, oamenii satului, preg teau 
plugurile, ungeau cotigele, s celau boii s  fie mai 
puternici pentru a r sturna brazda mai adânc . Copiii 
se bucurau de miros de prim var , a teptau s  mearg  
la Gura Rasului, la ghiocei i urzici. Vetri enii 
trecuser  prin iarna anului cu cl ci i ez tori i se 
bucurau de mugurii prim verii anului 1907. Preotul 
satului a tepta postul mare al Pa telui, s -i vin  la 
spovedanie nev stuici i fete frumoase i s  i se 
spovedeasc  pentru iertarea gre elilor f cute în timpul 
iernii l câte garduri au s rit (simbolul r ncilor 
îndr gostite). Preotul le asigura discre ia, iar la cele 
mai oache e le sc pa câte o vorb , ici colea în oapt , 
care ajungea la urechea primarului, înv torului i a 
m tu ii Casandra din capul satului. Crâ ma la mo  
Dumitrache Sava era plin  de clien i i crâ m ri a 
frumoas , Crâ ma, foarte luminat  cu patru l mpi cu 
petrol, cu miros de rumedenii i smochin. Ca un 
furnicar în mi care unii plecau, al ii veneau. La o mas  
plin  cu ro cove i friptur  de batal, stropit  cu vin, se 
contraziceau de la politic : boierul P v lu  Popov, 
arenda ul Toderi , Andrianu, primarul satului, 
Mihalache (Scoicaru) i înv torul Costic  Tab r , 
fumând ig ri regale. În crâ m , fum de-l t iai cu 
cu itul i oameni cu cinzecile în mân , pline cu rachiu, 
d deau trenchi. Ion Cioric se ridic  în picioare i, cu 
cinzeaca în mân  plin  cu rachiu, zice:  
 - S - i tr iasc  vi elul, nanule! 
 Gheorghe Mutu, cu obrajii ro i i stuchit la 
furc  (cum se spune), zice: 
 - N-am tiut de ce-i atât de darnic b dia 
Vasile. Este de adalma . S -i tr iasc  vacile! Altul 
spune: 

 - i scroafele! Mo  Vasile este om gospodar, 
are de unde da de b ut. 
 Crâ m ri a tr gea cu urechea i, ca s  fac  
ali -veri , intr  printre ei i mai face cu ochiul ici 
colea. 
 - B di a Vasile este un om mare. De câte ori 
vine la crâ m , mi-i crâ ma plin ! i-l ia de dup  cap 
pe Vasile. P duraru sim ea r suflarea fierbinte a 
crâ m ri ei i cu voce tare strig : 
 - Înc  un rând, Eliza! i cu gândul c  poate îi 
va s ri i gardul lui, scoate un fâ ic de bani i i-1 pune 
în mân  crâ m ri ei. Na, d -mi restul. 
 Eliza, f cându-i din ochi, zice: 
 - Mâine e cu rest, azi f r  rest! Îi bag  în 
tejghea i pleac  la al i clien i. 
 Ion Cioric, un om cu fa a aspr  i cu palmele 
cr pate, parc  ar fi avut greieri în mâini, era cump tat 
i observa tot ce se petrece în crâ m . i cum e la 

crâ m , fiecare vrea s  spun  ceva, chef de vorb , 
Cioric zice: 
 - Fra ilor, noi bem, dar scroafa-i moart -n 
copac. To i au holbat ochii spre Cioric. Mutu s-a oprit 
din cântat:  
 - De ce spui a a, Ioane? 
 - P i, s  v  spun. Da i-v  mai aproape de 
mine! i to i s-au strâns ciucur lâng  Cioric, care 
scoate bu al ul cu tutun i cu o bucat  de ziar î i face 
o igar  groas  cât degetul, o ud  cu limba, o lipe te i 
amânarul i cremenea cu iasc , lovite, scânteiaz  ca un 
fulger. Luând iasca foc, î i aprinde igara i trage cu 
n duh. Cei de fa  st teau cu ochii holba i spre el. 
 - Hai, Ioane, spune odat , pentru Dumnezeu, 
nu ne mai chinui! zice Mutu. 
 Cioric ridic  cincizeaca i cu to ii dau trenchi, 
apoi înc lzit de crâ m ri , le poveste te ce i s-a 
întâmplat chiar în aceea i zi, de unde-i venea i pofta 
de b ut, ce inea la el trei zile i trei nop i. 
 - Azi pe la prânz eram acas , venisem de la 
Prut, de la prins raci i, cam obosit, beiam o ulcic  de 
vin. Numai ce aud câinele B l can l trând. Am un 
câine cât vi elul lui b dia Vasile. 
 Cioric avea numai pe B l can la casa lui, era 
pescar. 
 - Ies afar , ce s -mi vad  ochii? P rp u  se 
chinuia s  intre pe poart  i nu înc pea. Voi ti i ce 
burd nos este. Mutu sare cu gura. 
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 - Hai, spune odat  mai repede i nu m  mai 
fierbe!  
 - Stai, Ghi , c -i lung  a lui Toderic , i v  
spun tot. Ies afar , îl poftesc în untru. 
 - Pe cine, m i Cioric? 
 - Pe P rp u , eful de post, m i surdule. Intr  
în cas  gâfâind i, cum o vede pe nevast -mea, M ria 
mea, gâfâie mai tare. M ria mea se cam încurcase, nu 
mai râdea, parc  i-ar fi f tat c eaua în paie i, f r  s  
mai întrebe, aprinde focul în vatr , pune un ciaun cu 
raci la fiert, pune de m m lig , vesel  parc  era toata 
lumea a ei. 
 - Da ce, nu în elegi, m i Ghilane? Le onorase 
casa eful de post! zice P durarul. 
 - A a este, Vasile! Dup  ce a mâncat un ciaun 
de raci, a b ut un ulcior cu vin, zice: 
 - M rie, M rie, m  pui pe drumuri. 
 - Eu atunci m  uit la el i-1 întreb:  
 - Da ce vorb  este asta, domnule ef? 
 - Iaca- i spun, domnule Cioric. Eu sunt în 
consemn cu Fl mânzii. 
 Eu nu în elegeam i r spund la nimereal : 
 -Da’ n-a i mâncat mult, domnule ef. Ni te 
raci, ce-am avut i noi. 
 - Da nu-i nimic, de ce are omul patru pere i? 
Ce po i g si mai bun la un pescar? Raci de la Prut. 
 - Da ce-ai fi vrut, m i Ioane? se bag  în vorb  
Neculai Buz -Fript . Icre negre de ânc ro u? 
 - tiu eu ce vrea! zice Cocâr  cu cinzeaca ce-i 
tremura în mân . 
 - L sa i-m  s  termin!  
 - Hai, termin  odat ! bolborose te Mutu. 
Cioric duce cinzeaca la gur  i, f r  s  r sufle, bea tot. 
Strig  la Eliza: 
 - Mai d  un rând! 
 - Vine! r spunde crâ m ri a. 
 - P rp u  nu tia cum s  m  fac  s  în eleg   
i-mi zice:  

 - Domnule Cioric, în comuna noastr  
Vetri oaia, este conducerea bun  i nu vreau ca s  se 
întâmple ca-n Fl mânzii din Hârl u. S  lu m ni te 
m suri la Vetri oaia. Primarul Stan Scoicarul mi-a dat 
câteva cazuri s  le urm resc i e ti i matale pe tapet. 
 - Ce tapet? Ce cazuri cu mine, domnule ef? 
 - Dumneata r spunzi, domnule Cioric. 
 eful de post, burd nos i cu ochii miji i de 
vinul ro u, zice: 
 - Primarul mi-a spus s  iau m suri cu M ria 
dumneata, c  face politic . Sare garduri multe. 
  - Unde, domnule ef? M riei i-a trecut 
fierbinte prin cap i s-a înro it toat . 

 - Ce garduri, domnule P rp u ? i gândul i se 
duce la preot. 
 - Garduri, M rie, i nu m  face s  deschid foc. 
S  tii c  eu noaptea trag, nu m  uit. Nu vreau s  se 
întâmple ca la Fl mânzi. M ria nu mai în elegea i 
r spunde:  
 - Cred c  îs fl mânzi! P rp u , pus la 
încurc tur , zice: 
 - Cât de fl mânzi ar fi, s  nu mai umbli 
noaptea s  sari gardurile. 
 Sup rat, Cioric sare ca fript: 
 - Nu este adev rat, domnule ef. 
 P rp u , v zând c  nu poate s  o scoat  la 
cap t, m  scoate în tind  s -mi spun  secretul. i       
ce-mi spune, oameni buni: s  avem grij  de femei. S  
nu se întâmple ca la Fl mânzi 
 - Revolta ranilor. i a plecat pe dou  c r ri. 
 - Pusese prea mult pe c ru ! zice Cocâr . 
 - M i Ilie, eu tot aud i la masa boiereasc , tot 
am tras cu urechea, i Cuconu P v luc  tot zice 
fl mânzi. O fi ceva cu Fl mânzii. A a-i prim vara, 
lumea-i mai fl mând . 
 - Tac - i fleanca, m i Neculai! zise Cocâr . 
Aici este vorba de altceva, de politic . 
 - Am s  merg la masa primarului s -mi fac 
cale dup  o igar  i apoi v  spun eu tot ce aflu de la 
boierani. Cioric mai trage din cinzeac , se ridic  de pe 
scaun i merge pe dou  c r ri spre masa primarului. 
Boierul P v lu  Popov zice: 
 - Vine Cioric la noi i aprinde scânteia ca la 
Fl mânzi. Cioric este periculos. 
 Primarul îi ia vorba boierului. 
 - Cioric este om de-al nostru. Pescar. 
 Cioric, înalt pân -n podea, î i ridic  c ciula: 
 - Bun  seara, b di  Mihalache! Nu- i mai zic 
domnule primar, suntem la crâ m . i cu ochii a inti i 
c tre P v lu  Popov: Cucoane, d -mi o igar ! 
 Boierul, cu r suflarea t iat , scoate din 
buzunar pachetul de ig ri regale i i-l d . 
 - Ia-le, Ioane, pe toate! E ti b iat bun! 
 Cioric scoate o igar , o pune în gur , bag  
pachetul în buzunar. 
 - Care îmi dai foc, m i? 
 Andrianu, arenda u lui Juvar , â âia de fric  
i scoate bricheta, o aprinde i o îndreapt  spre igara 

lui Cioric:  
 - Pofti i, domnule Cioric! 
 Ion se apleac , aprinde igara i trage fumul în 
el, dup  care îl scoate pe n ri spre boier. Primarului 
nu-i convenea i î i mu ca buzele. 
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 - Cum î i permi i s  dai fumul în ochii 
cuconului? înv torul Costic  Tab r  prevestea ce o 
s  se întâmple i zice: 
 - A a-i la crâ m , domnule primar! 
 - Crâ m , crâ m , da ce s-a n pustit ca un 
fl mând peste masa noastr !? 
 Cioric cri c  din din i i zice: 
 - Da, sunt fl mând ca cei din Fl mânzi! 
 Când aude de Fl mânzi, boierului i s-a f cut 
p rul m ciuc  în cap. Cioric ia paharul boierului i-l 
d  peste cap.  
 - Noroc, cucoane! 
 Primarul, v zând c  gluma se îngroa , zice: 
 - Pân  aici, Cioric! S  nu m  faci s  m  
îmbrac în hainele nem e ti. ig rile le-ai luat, paharul 
boierului l-ai b ut! Ce, tu e ti buhaiul satului? 
 - Matale e ti buhaiul satului, b di  
Mihalache! De câte ori i-a s rit gardul M ria mea la 
prim rie! M ria merge la pop  s  te pun  la blestem 
i-n patruzeci de zile se alege cu matale. N-ai s  mai 

fii primar. 
 Scoicarul, când aude de blestem, i cu frica în 
sân c - i pierde func ia de primar, îi curgeau iroaie de 
sudoare pe frunte i c uta s -l calmeze pe Cioric. 
 - Ionic , eu, dragul badii, nu sunt de vin . 
P rintele Pavel mi-a spus de M ria dumneata. 
 - Ce i-a spus popa? 
 - i-oi spune când om fi numai noi, Ionic ! 
 - Spune acum! Cioric, furat de rachiu, 
devenise nervos. N-ai trimis pe P rp u  la mine acas  
s -mi urm reasc  femeia c  sare garduri? Face politic  
ca la Fl mânzi. 
 Când aude de Fl mânzi, boierului i 
arenda ului li se muiaser  picioarele, vroiau s  plece, 
dar nu mai puteau. 
 - B di  Mihalache, domnule primar, bei i 
m nânci cu boieranii, cu noi i-i ru ine. 
 Crâ marul, v zând c  nu-i glum , ia ghioaga 
de cire  i intr  printre clien i. 
 - Ce-ave i, m i, v-a i înfierbântat? Vi s-a 
umflat orzu-n voi? Cioric, treci la masa ta, c  altfel 
schimb m foaia. 

 Eliza a început s  cânte „Cine-a pus    
cârciuma-n drum”. Mutu, Cocîr  i Buz -fript , 
v zând c  Cioric se h r uie te cu boierul, merg s -l 
aduc  la masa lor. Cioric nu vrea s  plece. 
 - L sa i-m , c  are de furc  cu mine.  
 - I-auzi, m i Ilie, ce spune domnul primar, c  
se îmbrac  în hainele nem e ti dac  nu plec de la masa 
lor. C  i-am b ut scofeturile boierului i i-am fumat 
ig rile cele aurite. Dar când i-am muncit boierului de 

Ia Boboteaz  i pân -n ziua de Trif i nu mi-a dat 
nimica, domnul primar nu s-a îmbr cat în haine 
nem e ti? 
 Boierul tremura i zice: 
 - Î i pl tesc la Pa ti, domnule Cioric! 
 - Care Pa ti? zice Cocâr . 
 - La Pa tele cailor! Boierul P v luc  Popov, 
s  ias  din încurc tur , strig  la crâ m ri :  
 - Liza, mai d  un repetir. Când aude Cocîr  de 
repetir, zice: 
 - Ce, boierule, strigi s - i aduc  reteveiu s  ne 
ba i? Nu m-ai b tut destul de când e ti pe-aici? A a au 
f cut i boierii din Fl mânzi! i le r stoarn  masa. 
Buz -fript  stinge l mpile, în crâ m , întuneric. 
Primarul Mihalache Scoicaru strig  cu disperare: 
 - Domnule ef, caz grav! 
 Crâ m ri a striga din r sputeri: 
 - Nu jigni i boierii, c  v  m nânc  pu c ria! 
 Întuneric bezn . În uli  se prindeau unul pe 
altul de gât. 
 - Tu e ti, cucoane? 
 Câinii urlau ca la lup. Care mai de care c utau 
pe boier i arenda , dar, spre norocul lor, au sc pat,     
s-au ascuns într-un goger de porci, vizavi la mo  
Caranfil Stan. Primarul a sc pat ca prin urechile 
acului. Merge la P rp u  acas . 
 - Ce faci, domnule ef, dormi? 
 - Nu, domnule primar. Cum s  dorm? Nu 
dorm de trei zile. Am venit din consemn. 
 - Ce consemn, m i fleanc ? Cu tine mori cu 
zile. 

 
 
 
 
 
 

„A  dori ca ilu trii no tri tineri poe i s  î i aminteasc  defini ia simpl  pe care am 

dat-o prozei i poeziei. Proza presupune cuvinte în ordinea cea mai potrivit ,  

în vreme ce poezia înseamn  cele mai potrivite cuvinte  

în ordinea cea mai potrivit .” 

Samuel Tylor Coleridge 
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PROZ
Ion Gheorghe PRICOP - Vaslui 

 

1. Adio, vecine !
 
 

        Atmosfer  obi nuit  de 
diminea , în sat. Pe oseaua din 
centru, arar de se vede trecând câte 
un om. Bate un vânt rece de 
prim var , probabil c  vine direct 
de pe z pada din mun i, oamenii, 
care în ela i de soarele câtorva zile 
i-au aruncat vestimenta ia de 

iarn , schimbând o onii cu 
decupa ii, bocancii cu adida ii, 
c ciulele cu p l riile, se întorc 
urgent la hainele groase. În 

pr v lia s teasc , unde au venit s - i cumpere una, alta, o 
pâine, un kg de mere sau de zah r, inten ionat întârzie, nu vor 
s  guste iar frigul de-afar , i- i fac de vorb : 
         - Doamne, Doamne, ce nenorocire!... A i auzât ce 
s-o întâmplat? zice unul. 
      - Ce, când, frate? 
      - S-o spânzurat D nu  Topal … 
 - Nu se poate… 
     - Extraordinar… 
     - Era bolnav? 
     - Cum s-o întâmplat, dom'e? 
      - Diminea a, în zori… Când Nicolai Sava, 
megie ul, o ie ât la closet, numa  l-o observat atârnând în 
crengile zarz rului din fa a c âi.  
      - i mai este, acu , acolo? 
     - Bineîn eles… 
 - De-abia de-i venit  Poli ia de la comun . Se 
a teapt  Procuratura. 
      În pr v lie se face lini te… Nimeni nu mai spune 
nimic. Gestionarul, dup  secunde de medita ie - bineîn eles, 
referitoare la soarta lui D nu , care, asear , tocmai intrase în 
magazin ca s - i cumpere o conserv , i-i p ruse schimbat 
nu numai la vorb , dar i la c t tur  - smulge creionul de la 
ureche i, pe un caiet, mai trece câteva produse, cu pre urile 
respective, cump rate, pe datorie, de cî iva dintre s teni. 
Sfâr e te aceast  opera ie, se îndreapt , inspir  adânc i 
zice: 
     - Apoi, Dumnezeu s -l ierte… Era cam n c jât… 
    - Dumnezeu s -l ierte! zic to i, care mai sunt la 
rând de cump r turi sau cei care n-au plecat înc … 
    - Dar nu-i bine… În fa a Domnului-de-Sus, 
spânzur toarea îi mare p cat. El i-o dat via a, el i-o ia 
înd r t. Da  numa  când vine ceasul respectiv… 

  - Eram apropia i, zice un altul… Mai ie eam la 
munc  cu zâua, împreun . Ne lua unul, altul. ti i ce mi-o 
spus, ast -toamn , la cules de popu oi? C  el urmeaz  s  
moar . „De unde ai aflat tu treaba aiasta?” l-am întrebat. 
        „Poi, dup  ce, în august, o murit mama, la o 
s pt mân  mi-o murit câinele, apoi i motanul. N-am mai 
r mas decât io.” 
        De-afar , de pe osea, se aud zgomote de ma ini, 
claxoane. Alearg  în mare vitez . Url  t ios o siren . 
V g una satului intr  în mare reverbera ie. 
     - Vine Procuratura!... 
     - Hai i noi!… 
     Jum tate de sat a dat buzna în curtea casei lui 
D nu . Trupul lui spânzur  impasibil de o creang  nu mai 
groas  decât degetul mare al mâinii. Este îmbr cat în haine 
închise la culoare, are pe cap o apc  tip c ciul , cu 
cozorocul c zut peste nas. Îi ies în eviden  mâinile, adic  
pumnii, strân i, i cu pielea decolorat , înro it , probabil de 
frig. 
     - Doame, Dumnezeule, se vocifereaz  în mul me… 
satul nostru devine unul de… spânzura i. De la Revolu ie 
încoace avem, pân  acum, se persoane: Petru  Pârvan, 
Petrache P stârnac, Ionel Latu, Licurici a lui Petrea, i, i…  
     - De ce o fac, oare? 
     - Nici într-un caz, de bine… 
     - N-au servici, n-au bani… 
     - Nu tiu, dar s-o f cut via a aiasta, a noastr , f r  
rost, f r  noim … 
     - Avea 40 de ani i n-avea familie. N-o g sât i el o 
biat  fimeie, acolo, s  se îngaime, s  aib  un blid de 
mâncare cald , o c me  sp lat , un a ternut ca oaminii… 
     - Da’-i sângur în sâtua ia aiasta? intervine o femeie 
mai în vârst . A mei sunt în Spania i în Italia. De bine, de 
r u, se descurc , acolo. Cât a mai âne, c-aud c  de-alde-a 
no tri nu prea mai au loc. Îns  nu pot pleca to i. Îs 40 de 
babalâci în sat, gândi i dumneavoastr ? Oameni de 35-40 de 
ani, f r  familii, f r  servici. Mai tr iesc, când nu g sesc de 
lucru pe la al î, din pensiile mamelor, a ta âlor sau rudelor. 

i când ai tia mor? Ce fac? Ce s  dea D nu  Topal  unei 
fimei? Sau copiilor ce-ar rezulta dintr-o c snicie? S r cie!... 
Chibzuie te cineva, în ara aiasta, ce se întâmpl  cu noi? 
Dumnez u s -l ierte! O facut mare pacat. Da  macar o 
sc pat de grija aiestei vie i, amar  i nesuferit , în care am 
ajuns s  tr im… 
      - Adio, vecine! 
      - Adio! Adio, Adio… 
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2. Lup în lup !
 
 Dup  r zboi, s r cia satului str lucea. Nici tu 
alimente, nici haine, nici bani… Familiile erau 
numeroase, copiii se înmul iser , mai ales c  prin 
localitate trecuser  armatele frontului i pe-acolo pe 
unde muriser  ta ii în lupte, pe la Cotul Donului sau în 
Tatra, barza tot î i f cuse datoria, cu înlocuitori de ta i. 
Cei mai mari dintre ei erau g liganii. Adic  ultimul 
contingent înainte de a fi chemat sub arme. Feciori de 
16-17 ani cutreierau satul în lung i în lat, acaparau tot 
ce se chema r m i e din captura de r zboi. La 
Timigeni fusese punct de interferen , în zilele de 23 i 
24 augusat 1944, între trupe nem e ti, ruse ti i 
române ti. H ta ii erau sovieticii, h itui ii - nem ii, iar 
românii erau între, c ci nu toat  lumea tia de 
Armisti iul tocmai dat la Bucure ti. Înconjura i din trei 
p r i, la nord, la est i la sud de c tre trupele lui Stalin, 
nem ii au l sat în sat tot ce r piser  în drumul lor de 
retragere, de la Stalingrad pân  la Prut, chiar pe 
teritoriul satului nostru. A a încât, pe un teren viran de 
lâng  biseric , prin cur i i pe uli e, puteai g si, în zilele 
de sfâr it de august 1944, de la creioane, stilouri, 
linguri, furculi e, ceasuri, covoare, pân  la arme de tot 
felul, muni ii, pontoane i chiar tunuri i tancuri. Nem ii 
abandonaser  pân  i o echip  de fete, ni te rusoaice 
blondine, cu ochi migdala i i obraji de carmin, 
sechestrate, bineîn eles, din teritoriile de manevr , i 
luate de ofi eri germani cu de-a sila, pentru ceasurile lor 
de refulare i distrac ii. B ietanii, adic  adolescen ii de 
12-15 ani erau cu strânsul capturii, g liganii, cu 
distribuitul. A a c  grupul din care f cea parte i 
veri orul meu mai mare, poreclit P tl gic , s-a ales cu: 
cinci stilouri, patru ceasuri de buzunar i de mas , trei 
mant i de culoare kakí, zece pachete cu pesme i, 30 de 
cartu e ZB, un brand antiaerian , cu rozet  metalic  la 
coad , i cu un obuz de tun de m rime mijlocie.      
V ru-meu le-a repartizat pe toate pe persoane, mai 
pu in brandul i obuzul. 
      - ti i ce facem cu ele? a venit cu o propunere. 
Mergem în Râpa B lanului, facem un foc mare i le 
explod m. Dar, aten ie! Comanda la mine. Trebuie s  
v  c uta i locuri sigure de ad post. Schijele pot 
p trunde straturi dintre cele mai tari. 
      - B die, b die, a strigat fratele lui mai mic. Mie 
mi-i fric , eu nu stau. 
     - Atunci d -i drumul acas ! 
     Cu dou  pachete de pesme i subsuoar  C lin 
trecu râpa i-o lu  pe costi , c tre sat. Fratele mai mare 
îl urm ri o vreme, dep rtându-se, apoi d du ordin de 
c utare a celui mai bun loc pentru foc, sub malurile 
abrupte ale râpii. 

 Se ascunser  fiecare pe unde g sir : pe dup  
trunchiurile de s lcii ce se în irau chiar dup  firul 
pârâului care mi una pe fundul albiei, pe dup  bosche i 
de carcadâri, pe dup  mânc turi de maluri, iar câ iva se 
pitular  chiar pe câmp, culca i la p mânt, dincolo de 
mal. 
      Dup  ce P tl gic  se asigur  c  toat  lumea 
este la ad post, lu  cele dou  bombe i le împinse în 
foc. În dou  secunde î i d du drumul pe durduc în jos i 
poposi la fundul ravenei.  
      Minutul se scurgea extrem de greu. Se uita pe 
ecranul unuia din cele dou  ceasuri care îi revenise la 
împ r eala capturii.  
      Treizeci i una de secunde… 
      treizeci i dou … 
      treizeci i trei… 
      trei zeci i…  
      Dou  explozii, aproape instantanee zguduir  
întreaga vale. P rea c  s-au rupt dealurile laterale i 
veneau de vale. F pta ilor nu le venea s  se ridice din 
ascunzi uri. O f cu tot P tl gic . În câteva clipe, se 
aburc  pe mal în sus i strig : 
      - Adunarea, fan i! 
 În timpul cel mai scurt ie i fiecare de pe unde 
se ascunsese. P tl gic  îi num r . Fuseser  doisprezece 
copii i b ie i, înainte de explozie. Acum erau… zece.  
      - Lipse te fricosul, care a plecat acas . Dar 
unul… 
      - Este Cal, prietenul meu, observ  Pistruiatul, 
un copil ca de 11 ani, cu nasul cârn, având înc  rân , 
din cea a exploziei, pe frunte. Am luat-o amândoi pe 
fundul râpii, în sus. Eu m-am oprit dup  primul cot i 
m-am pitit dup  un c lcâi de p mânt, iar el a continuat 
s  se dep rteze. 
 - Dup  el, porunci eful.  
      Î i suflecar  pantalonii i o pornir  pe firul 
pârâului, la deal. Nu mai merser  decât pu in de la locul 
unde se ad postise Pistruiatul i d dur  de Cal. Z cea 
cu fruntea în ap , iar din ceaf  i se scurgea un firi or de 
sânge. Cel de pe obraji deja se închegase. Îl r sucir  cu 
fa a în sus. Un ochi r m sese deschis. P tl gic  l-atinse 
cu degetul mare i i-l închise i pe cel lalt. Se uitar  
unul la altul, dar cuvinte nu g seau, s  rosteasc . 
      - Hai, zise eful, prinzând cadavrul de un 
picior. Apuca i de câte o mân , s -l scoatem. Se 
angajar  Pistruiatul, care duse bra ele mortului pe dup  
umeri ca pe dou  funii. Ceilal i, o luar  înainte, c lcând 
mâlul i l sând urme adânci, care imediat se i umpleau 
cu apa tulburat . 
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      Dup  ce, cu greutate, se aburcar  pe mal, o 
t iar  de-a dreptul prin p iu ul uscat de c ldura torid  a 
acelui august, c tre sat. Pistruiatul se schimb  cu Zanc, 
Zanc cu Sârmuli , Sârmuli  cu Guzgan. Numai 
P tl gic , cu picioarele mortului prinse subsuoar , c lca 
în spate, ne tiind dac  trebuie s  se mândreasc  pentru 
rezisten a sa fizic  sau s  se opreasc  într-un loc, s  
plâng . Nu f cu nici una, nici alta, ci se apuc  s  le 
povesteasc  ce visase el noaptea trecut : 
      - M  înghi ise un lup, iar eu scosesem cu itu i-i 
în ncu asem pântecele, s  ies afar , numai c  observai 

c  primul lup z cea în burta altui lup, i eu îi 
în ncu asem pântecele i aceluia, i unde crede i c  am 
dat? 
      - Unde, unde? au s rit prietenii, l sând pentru 
câteva minute cadavrul jos. 
      - În pântecele altui lup…. 
 - H , h , coment  Sârmuli . Tu nu ne vorbe ti 
de lup. De r zboi spui, m i. C  numai el are burdihan 
cu trei pântece… care ghior iesc de foame mereu… 

                                       

3. Capra
    
 
 Te ui i, o prive ti i nu dai doi bani pe ea. Coboar  
dinspre p dure cu sarica de vreascuri, trece pe lâng  tine, i, 
chiar de-o salu i, nu- i r spunde. Unii spun c-a devenit ca de 
stan  de când fiic -sa, fost  muncitoare la o sec ie de 
înc l minte din ora ul apropiat, omer o vreme, a disp rut 
pur i simplu de-acas , l sând-o pe mam  cu un plod de 
patru-cinci ani, i-acela surd i mut, care nici m car nu merge 
în picioare. Toat  ziua se târ te pe fund prin curte i 
scrijele te gardul cu un ciob de sticl , pe care, apoi, îl mai 
duce i pe la gur , de- i r ne te buzele, care sângereaz  
mereu. 
      - Stai locului, dimone, strig  la el. Asta chelbe îmi 
trebuia pe cap.  
     Las  mald rul de crengi jos, se duce i-l prinde de 
mânu , îl trage, copilul face un pas i se-mpiedic , ea îl 
prinde în bra e i, cu mers ontic it ajunge la prisp . Îl a az  
pe muchia acesteia, se scarpin  sub p rul de pe frunte, apoi 
prive te la mutra bleag  a copilului i ofteaz . 
 - Of, mai bine îmi pun cap t zilelor… 
      F nu , c  a a îl cheam  pe nepot, se d  la marginea 
prispei i, dup  ce î i fixeaz  o pozi ie pe ezut, penduleaz  
din picioare, lovind cu c lcâiele în peretele de lut, pân  ce 
lipitura se desprinde i lunec  în jos. 
      - Hai în buc t rie s - i dau lapte! 
      Se ridic , i iar îl prinde în bra e. Face doi pa i i se 
opre te. Realizeaz  c  chiar i-a pierdut min ile. De unde 
lapte? De când vânduse ea capra, singura fiin  dintre 
dobitoacele de curte, care se mai inuse o vreme de casa ei. O 
vânduse înc  din toamna anului precedent, pentru suma de 70 
de lei. Doi hojmal i, în trecere, cu ma ina, prin sat, se 
opriser  chiar în poart , într-o sear , i b tuser . 
       „Spune-ne, tanti, de la cine putem cump ra o oaie, o 
iad  sau un ap.” 
      „Da  la ce v  trebe?” 
      „S  mânc m… S  facem un gretar…” 
      Ca i cum dobitoaca ei ar fi vrut s  moar  într-adins, 
chiar pe aceast  replic , zbierase. 
      „Au, ce s-aude?” întrebase unul din ei. 
      „Capra mé. Am i io una...” 

      „Nu ne-o dai?” 
      „Atâta mai am pe lâng  cas . i am i-un nepot…” 
      „Cinzeci de lei, banii noi, adic  cinci sute de mii… e 
bun?” 
     „N-auzi, cre tine, c  am un plod de crescut i-mi 
trebe laptele?” 
     „ ase sute de mii...” 
     „S -l l s s  crape de foame?...” 
     „ apte…” 
      B trâna f cuse ochii mari. Chiar vor s -i dea atâ ia 
bani pe biata ei anim lu ? S-a hot rât: 
     „Scoate i banii i lua i-o!…”  
     Cei doi îi întinseser  banii, apoi n v liser  în cote , 
prinseser  animalul de coarne i de coad , îl ridicaser  pe sus 
i se îndreptaser  spre ma in . Chiar în clipa în care treceau 

prin poarta întredeschis , ca o t ietur  de cu it, izbucnise 
glasul nepo elului, abandonat undeva, în b t tur : 
      „Capla! Capla meee… striga, dând în plâns. Nu 
vleau s-o dai… Te log, bunic !... ” 
      Dar g liganii deja ascunseser  animalul în 
portbagaj, i-acum porneau motorul. 
      „Da i-mi-o înapoi, oameni buni.” se rugase, 
alergând dup  ma in . i-o venit în fire nepo lul. Vorghe te, 
nu mai este mut. A a c … Na-v  banii înd r t. Nu mai fac 
târgul aista…” 
     Când a v zut c  degeaba strig , deoarece 
automobilul se dep rtase tocmai c tre cotitura uli ei, a 
renun at. S-a r sucit i-a f cut cale întoars . C lcând cu pa i 
rari, intrase în curte i se oprise în fa a copilului. 
      „Te rog s  m  ier i, i-a zis. Da  avem s  facem rost 
de alta. Maic -ta are s  g seasc  slujb , acolo unde s-o dus, 
are s  ne trimi  bani, i-avem s  cump r m capr , din târg 
de la ur.” 
      Copilul s-a uitat la ea cu chipul neîncrez tor, a 
închis un ochi i-a cl tinat din cap în semn de nu, adic  nu 
crede lucrul acesta, hot rând s  amu easc  din nou…  
      „Ca s  m  pedepseasc , a morm it b trâna… numai 
eu s  le pl tesc pe toate. Pentru nechibzuin a mé...„ 
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PROZ  
Cosmin PREDA - Vaslui 

 

DERIZORIU
 

 Fla netarul observ  
cum, de câteva zile, o 
femeie îi d dea târcoale. 
Ap rea taman când el 
punea în lucru fla neta, se 
a eza pe banca de vizavi i 
asculta cu pref cut  aten ie 
muzica. Era frumoas , de i 
cu forme cam pline, iar 
ve mântul decoltat l sa s  i 

se vad  a treia parte din fiecare sân. Machiajul, de bun 
gust, era cam provocator. Când muzica înceta, ea se 
ridica cu v dit  inten ie de a se a eza lâng  el. Totu i 
fla netarul nu o l sa s  vin , observând c  muzica 
fla netei are proprietatea ciudat  de a o bloca, f când-o 
s  se rea eze nedumerit . „Ce-ai fi vrând de la mine? 
Ast zi te voi l sa s  vii, m-ai f cut curios.” spuse în 
sine. Opri fla neta i astepta distrat venirea femeii. Ea 
se ridic  încet i privi spre el a teptându-se ca fla neta 
s  cânte din nou, dar nu fu a a i, cu pa i timizi, merse 
i se a ez  lâng  muzicant.  

 - Bun  ziua! spuse încet, cu o voce grav  i 
foarte pl cut .  
 - Bun  s - i fie inima! Ce vânt te aduce prin 
zon ?  
 - Un vânt str vechi, dar aceea i pasiune de a 
cunoa te oamenii. Sunt Gomera, fiica lui Diblaim.  
 - i... cu ce te pot ajuta?  
 - Po i s  m  cumperi i s -mi ceri s  r mân 
mult  vreme numai a ta!  
 R spunsul femeii îl amuz  brusc i atât de tare 
pe fla netar, încât un hohot de râs îi scutur  trupul. Ea 
îl privea intens, neascunzându- i curiozitatea 
a tept rii.  
 - i de ce, m  rog, trebuie s  te cump r? De ce 
trebuie s - i cer s  fii cuminte? Nu po i fi a a din 
principiu? o întreb  el înc  râzând.  
 - Principiile mele se supun voin ei tat lui meu, 
Diblaim. De la el m  po i cump ra, r spunse ea cu 
bujori în obraji.  
 - Vântul care te-a adus nu e unul prea bun, 
observ  fla netarul. Eu nu cump r femei i, mai ales, 
îmi plac cele cumin i din convingere. Dac  i-a  cere, 
de pild , s  r mâi numai a mea nu mult  vreme, ci... 
toat  vremea?  

 - Nu pot schimba regula! r spunse ea. Sunt 
prizoniera acestui scenariu pe care oamenii l-au 
memorat astfel. Nu pot schimba ceva venind în timpul 
t u, trebuie s  m  comport ca atare...  
 - Venind în timpul meu... De ce nu stai în 
timpul t u? Ce te determin  s  vii în timpul meu?  
 - Solitudinea ta m  atrage. Dar i faptul c  m  
po i trimite înapoi a fost o provocare.  
 Fla netarul deveni circumspect sesizând iar i 
capriciul de a se amesteca al unor planuri temporale 
distincte. „Se pare c  activitatea solar  este înc  la cote 
mari.” reflect  el.  
 - Din care timp vii? o întreb  pe femeie.  
 - Din timpul proorocului Osea, fiul lui Beeri. 
Când m  atingea proorocul, sim eam atingerea cerului! 
Era ceva extrem de pl cut, în l tor a  zice. Dar nu m  
puteam bucura de aceast  sim ire fiindc  venea ca o 
mustrare. Parc  mi se frângea sufletul, oh, nu pot s  
uit!  
 - Sim irea aceea te tr gea c tre cer, dar o for  
oarb , opus  ei, te tr gea jalnic în jos... Din pricina 
asta suferea sufletul t u. For a aceasta locuie te în 
trupul t u de p mânt. Deseori simt i eu acela i 
lucru...   
 - tiam eu c  e ti un om deosebit! rosti 
precipitat femeia. Dac  ne unim for ele ascendente, 
poate vom învinge împreun  for a oarb , care ne 
doboar  aspira iile!  
 Fla netarul deveni i mai circumspect:  
 - E ti inteligent , dar nu m  po i p c li. Ceva 
mai devreme, ai divulgat condi ia ta de prizonier  a 
unui scenariu. Cum spuneam, vântul care te-a adus 
este unul r u, p gubitor. În numele St pânului M rii i 
al vântului î i poruncesc s  dispari!  
 Înainte ca femeia s  dispar , fla netarul a 
apucat s -i observe expresia chipului: era teribil de 
înciudat  din pricina e ecului tentativei ei.  

***  
 C ldura verii era înc  toropitoare, de i iulie 
trecuse. „ i soarelui i s-a dat s  dogoreasc  pe oameni 
cu focul lui.” Î i aminti c  a citit în cartea pe care o 
primise de la îngerul care-i reparase fla neta. Mergea 
agale prin parcul mare al ora ului, c utând umbra 
copacilor. Deveni atent la femeia tân r , care mergea 
absent  pe alee, u or gr bit , privind fix înainte, parc  
nep sându-i de c ldura prea mare, ce venea în valuri 
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peste ora . Ve mintele ei erau aproape transparente, 
l sând s  i se întrevad  formele perfecte ale trupului. 
Bluza era alb  i mulat  pe trup, iar fusta neagr  i 
lung  atingea betonul aleii.  
 „E ti extrem de frumoas !” spuse în gând. 
Mult  vreme el i-a imaginat c  exist  ni te ateliere 
speciale ale Crea iei, în care lucreaz  îngeri cu înalt  
calificare. Acolo, printr-o munc  mig loas , ei 
modeleaz  creaturi superbe, c rora Demiurgul le d  
suflare de via , apoi le trimite pe P mânt spre 
n ucirea celor care au sim  estetic. Femeia era înalt  i 
supl , avea tenul m sliniu, contrastând puternic cu 
ochii alba tri i mari, în a c ror privire p rea adunat 
misterul unei lungi a tept ri. Muzicantului îi venir  în 
minte ni te versuri:  
 „Eu n-am v zut, persano, Bosforul niciodat ,  
 S  nu m -ntrebi de dânsul, c  nu tiu s - i r spund.  
 În ochii t i v d marea pentru întâia i dat   
 Cum flac ra albastr  i-o pâlpâie la fund.”  
 Trebuie s  spunem adev rul i s  subliniem 
faptul c , în zilele urm toare, fla netarul se duse în 
parc anume pentru a o întâlni pe femeie. Dar ea trecea 
la fel de absent , nep rând a lua act de existen a lui. 
Avea mereu acelea i ve minte aproape transparente, 
care îi puneau în eviden  trupul superb. „Oare unde 
apare i unde dispare?” se întreb  în sine fla netarul. 
Un gând îl f cu s  se a eze pe banca veche, de sub 
castanul care îi era prieten. Era mult  umbr  acolo, se 
mai putea respira. Fu mirat i surprins s  observe c  
femeia vine c tre el. Nu mai privea int  înainte, ci 
pleoapele îi erau pudic întredeschise. O anumit  sfial  
era a ternut  pe chipul ei.  
 - Te a teptam! îi spuse cu c ldur , când ea fu 
aproape.  
 - tiu! r spunse ea blând i se asez  lâng  el. 
Ai s  fii contrariat s  afli c  sunt Lo-Ruhama, fiica 
Gomerei.  
 - A celei pe care am trimis-o în timpul ei?  
 - Da, a Gomerei, fiica lui Diblaim.  
 Fla netarul fu decep ionat, dar frumuse ea rar  
a tinerei îl f cu s-o mai asculte.  
 - Nu m-a atins nici un b rbat pân  acum! 
continu  ea. A tept ivirea lui, inima mea îl dore te cu 
ardoare i a teptarea se vede în ochii mei. tii de ce 
m  îmbrac a a? O parte a fiin ei mele m  trage c tre 
cer - este partea pe care mi-a dat-o tat l meu, 
proorocul. Cealalt  parte m  trage c tre p mânt, fiind 
partea pe care mi-a l sat-o Gomera.  
 - Da, alb - negru... în elese muzicantul.  
 - Dar nu cedez for ei care m  trage în jos. Ea 
face ca a teptarea s -mi fie grea. Pasiunea teluric , 
luptându-se cu aspira ia c tre înalt, creaz  misterul 

ochilor mei. M  v d rar cu Gomera i pentru scurt 
timp. E ciudat, umbl m una pe urmele celeilalte, de i 
nu ne mistuie dorin a de a ne vedea. Asta din pricina 
p r ii pe care o avem în comun.  
 - A teptarea ta pare s  nu se mai suporte pe 
sine, dac  ai evadat din timpul t u, observ  
fla netarul.  
 - Da! r spunse femeia plecându- i capul. La 
un moment dat, mi-a venit gândul c  mi-a  putea afla 
iubitul în alte planuri temporale. Îns  lucrurile se 
complic  mult... Iubitul meu trebuie s - i abandoneze 
trupul în planul temporal în care tr ie te, ca s  poat  
veni cu mine. Alcatuirea material  nu rezist  c l toriei 
pe care o are de f cut.  
 - Dar tu cum rezi ti?  
 - O, s  tii c  doar tu m  vezi! Sunt invizibil  
celorlal i. Prive te-m  cu aten ie!  
 Fla netarul privi uimit cum trupul femeii 
începu s - i piard  consisten a material  i s  devin  
translucid ca un abur dens. Apoi reveni la starea dintâi. 
Femeia zâmbea din pricina uimirii lui, dar pe el l-a 
sup rat aceast  atitudine i a conchis:  
 - În numele St pânului M rii i al vântului, î i 
poruncesc i ie s  dispari!  
 Femeia disp ru f r  s  mai treac  prin starea 
tranzitorie de abur i f r  ca fla netarul s -i mai fi 
observat expresia chipului. Acesta î i reveni repede, 
dar parcul îi p rea pustiu acum. Locul misterului fu 
luat cu brutalitate de c ldura torid  a verii. Poezia 
c zuse în derizoriu... Îi trecur  prin minte ni te 
versuri:  
 „Seceta a ucis orice boare de vânt.  
 Soarele s-a topit i a curs pe p mânt.  
 A r mas cerul fierbinte i gol.”  

*** 
 Intuia c  ar t rile ciudate vin dintr-o zon  
obscur , în care se urzesc intens planuri pentru 
ispitirea lui; c , în aceast  zon , este studiat  atent 
structura lui sufleteasc  i planurile sunt meticulos 
elaborate în func ie de asta. Pe de alt  parte, sim ea c  
primise putere de la Omul care i se ar tase în vis, 
putere s  se opun  personajelor misterioase i s  le 
trimit  în lumea lor. Se ridic  de pe banc  i porni 
înspre aleea larg , cu trepte de beton, care urca dealul 
la poalele c ruia se afla parcul. Sim ea nevoia s  urce, 
de parc  în vârf l-ar fi a teptat cineva. Intr  într-o 
poian  str juit  împrejur de salcâmi gro i i înal i, i 
îngenunche pe covorul moale al ierbii. O adiere de 
vânt îi r scoli p rul lung, c zut pe umeri. Î i împreun  
mâinile i rosti cu voce înceat :  
 - St pâne al M rii i al vântului, o, dac  ai 
face s  cad  ploaie din cer! P mântului îi e sete i 
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fiin ele lui sunt chinuite de focul care vine din soare! 
O, dac  ploaia Ta mi-ar sp la via a, sufletul meu s-ar 
bucura i n-ar mai c dea u or în melancolie, 
iar exploziile din soare n-ar mai scoate în calea mea 
f pturi bizare, din alte lumi...  
 Continua s  stea îngenunchiat, cu ochii închi i 
i cu mâinile împreunate, de i nu mai rostea niciun 

cuvânt. Sim ea nevoia s  mai r mân  a a deoarece 
sufletul lui emitea efluvii de sim ire pur  c tre Omul 
care-i ap ruse în vis. Încet, încet mâinile lui s-au 
desprins una de alta i s-au ridicat c tre cer. Avu 
vedenia unui fluviu ro u care se rev rsa blând, din 
v zduh, peste fiin a lui. Sufletul lui zbuciumat se 
lini ti i o pace adânc  i se a ternu peste sim iri, peste 
amintiri... Într-un târziu, se ridic  i porni s  coboare 
treptele multe pe care le urcase mânat de un tainic 
imbold. Avu presentimentul puternic c  o ploaie 
toren ial  se va dezl n ui curând peste ora  i gr bi 
pa ii. Când ajunse în vale, observ  un b trân îmbr cat 
în ve minte ponosite, purtând ochelari cu lentile 
fumurii, a ezat pe o banc . inea în mân  o p l rie 
pleo tit , într-o atitudine care implora mila 
trec torilor.  
 - D -mi un ban din bun tatea sufletului t u! 
Miluie te-l pe fiul lui Timeu! zise cu glas tare, apoi, 
mai încet, c tre sine: S-o crezi tu... Nu va ploua!  
 Fla netarul auzi i ultimele cuvinte i se opri 
la câ iva pa i de b trân, f r  s  spun  vreun cuvânt. 
A tepta ceva. Da, s-a întâmplat ceea ce a tepta: c zur  
primii stropi de ploaie i-l udar  pe b trân. Acesta 
d du s  trag  o înjur tur , dar nu apuc  s  spun  decât 
„Afurisenia...” i disp ru. Fla netarul izbucni în râs.  
 Porni f r  grab  pe aleile parcului, mergând 
c tre cas . Cerul a fost acoperit de nori negri i 
amenin tori, care s-au unit unul cu altul i l-au 
întunecat. Ploaia s-a dezl n uit cu o furie n valnic , ce 
voia parc  s  r zbune fiin ele p mântului împotriva 
c ldurii insuportabile, care dogorise totul timp de 
aproape dou  luni. Energiile cerului începur  s  se 
descarce prin fulgere i tunete care sfâ iau atmosfera 
cu zgomot asurzitor. Fla netarul se l sa inten ionat s  
fie udat, torentele de ap  parc  îi sp lau via a de tot 
ceea ce fusese urât i-i chinuise sufletul batjocorindu-i 
sensibilitatea. Nu se mai temea de tr snete, sim ea cum 
St pânul M rii i al vântului îl protejeaz . Când ajunse 
în apropierea casei sale, era sigur c  cineva îl a tepta. 
„Nu este Ofelia, ea aprinde luminile în toat  casa. Cine 
o fi intrat în lipsa mea ? Parc  am încuiat u a la 
plecare...” Lumina era aprins  numai în camera în care 
locuia el. O curiozitate mai mare decât de obicei îl 
cuprinse. U a de la intrare era încuiat  i asta îl f cu 
prudent. O descuie f r  zgomot, cu elegan a i 

îndemânarea unui sp rg tor de safe-uri. Travers  holul 
f r  s  i se aud  zgomotul pa ilor i, cu aceea i 
elegan  i îndemânare, deschise u a camerei lui. Fu 
uimit s  vad  c  în patul lui era întins , goal  i 
provocatoare, Gomera...  
 - Bun  seara! îi spuse ea cu voce timid  i 
pl cut . tiu c  e ti un suflet caritabil i n-o s  te 
superi pe o biat  femeie care a c utat ad post din 
cauza ploii!  
 Fla netarul o intui cu o privire extrem de 
sever , care o f cu s  se cutremure.  
 - Î i poruncesc s  te îmbraci!  
 - Sunt venit  f r  ve minte!  
 - Î i poruncesc s  ie i din casa mea! Nu- i 
permit s -mi mai vorbe ti!  
 Femeia a ie it tremurând i a disp rut când 
stropii ploii au atins-o.  
 Fla netarul se a ez  gânditor într-un fotoliu. 
Dup  un timp, lu  telefonul mobil i form  num rul 
Ofeliei. Îi spuse doar atât:  
 - Vin la tine!  
 Dou  ore mai târziu, un taxi a sta ionat în fa a 
casei lui. Pu ini ar fi recunoscut pe fla netar în 
persoana domnului îngrijit i foarte elegant, care i-a 
pus geamantanul din piele în portbagajul ma inii i a 
urcat pe scaunul din fa . Sim ea nevoia unei 
schimb ri. Voia s  evadeze din ora ul din care nu mai 
plecase de atâta vreme, s  uite de secet , de 
personajele bizare care i se ar tau, de singur tate, de 
triste e... Avu grij  s - i pun  în geamantan cartea pe 
care i-o d duse îngerul, în care scria despre St pânul 
M rii i al vântului. tia c  la cap tul drumului îl 
a teapt  o femeie deosebit , care îi ar tase statornic  
prietenie i purtare de grij , al turi de care fiin a lui se 
lini tea i- i rec p ta optimismul. Pe drum, starea lui 
sufleteasc  s-a schimbat mult în bine i un zâmbet 
blând i-a luminat chipul... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Prozatorul trebuie s fug de
poezie ca de cium . Poezia
trebuie s r mân pentru el o
ispit pe care se str duie s o
biruiasc . Trebuie s sim im la el
posibilitatea sau regretul
poeziei. Altminteri, c dem în
meteahna lui Voltaire.”

Emil Cioran
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ISTORIE 
Mihai CABA - Ia i 

 
„România mare” exist la Ia i.
ti i unde este desenat harta?

 

 Imaginea de mai sus se afl  în centrul 
Ia ului, iar harta nu poate fi v zut  de la nivelul 
solului. Doar cei afla i la în l ime pot vedea 
conturul României Mari, în care Basarabia este 
parte integrant . 
 Imensul „desen”, realizat cu pavele ro iatice, 
se afl  în Pia a Na iunii, din fa a UMF Ia i. 
 În centrul h r ii stradale a fost amplasat grupul 
statuar reprezentând Patria (dup  chipul reginei Maria) 
înconjurat  de provinciile române ti (sub forma a trei 
tinere i un copil). Al turi de cele trei fiice, se poate 
observa la poalele statuii un copil îngenuncheat ce 
n zuie te s  se întoarc  la România Mam , 
reprezentând pe to i românii r ma i în afara 
frontierelor hot râte în 1919. 
 Monumentul Unirii din Ia i, înalt de 5 metri, 
este un monument de marmur  alb , realizat de 
principesa Olga Sturdza i inaugurat în anul 1927, la 
baza Bulevardului Carol. Peste ani, în 1999, 
monumentul a fost ref cut dup  fotografii de epoc . 
 Istoria Monumentului Unirii o g si i mai jos, 
conform wikipedia.com: 
 Monumentul este format dintr-o pies  central  
(Patria-Mam ) i patru piese mai mici (semnificând 
provinciile reîntregite Transilvania, Basarabia i 
Bucovina i românii de pretutindeni r ma i în afara 
hotarelor României). A fost demolat în anul 1947 i 
reconstruit în 1999, fiind plasat de aceast  dat  în Pia a 
Na iunii (din fa a Universit ii de Medicin  i 
Farmacie din Ia i). 

 La data de 1 august 1924, principesa Olga 
Sturdza a adresat o scrisoare c tre Prim ria 
municipiului Ia i, prin care î i exprima inten ia de a 
dona ora ului Ia i un monument de marmur  
simbolizând Marea Unire din 1918.  
 Soclul monumentului era din piatr  - adus  din 
cariera Corb ul Clujului - i avea patru laturi, execu ia 
sa fiind încredin at  antreprenorului bucure tean 
Leonardo Martinez. Pe latura din stânga au fost s pate 
urm toarele cuvinte: „Dorin a cea mai mare, cea mai 
general , aceea care a hr nit toate genera iile 
trecute, aceea care este sufletul genera iei actuale, 
aceea care, împlinit , va face fericirea genera iilor 
viitoare este unirea! Divanul Ad-hoc al Moldovei, 7 
octombrie 1858”. 
 Pe latura din dreapta figurau cuvintele rostite 
de Alexandru Ioan Cuza, la 29 ianuarie 1859:„Unirea 
coroanelor lui tefan cel Mare i Mihai Viteazul 
este triumful unui principiu mare, care viaz  cu 
t rie în inimile românilor: principiul fr iei 
române ti. El ne-a salvat de la pierzanie în trecut, 
el ne reînvie în timpul de fa , el ne va duce la bine 
i la m rire în viitor. Tr iasc  fr ia româneasc ! 

Tr iasc  principatele române!” 

 Pe latura din fa  erau s pate cuvintele rostite 
de c tre Regele Ferdinand, la 5 decembrie 
1918:„Declar pe veci unite în Regatul României 
toate inuturile locuite de români, de la Tisa la 
Nistru. Prin lupte i jertfe, Dumnezeu ne-a dat s  
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înf ptuim ast zi aspira iile noastre cele mai sfinte. 
S  consacr m unirea gândurilor, unirea sufletelor, 
dar i unirea în munc  roditoare prin strig tul: 
Tr iasc  România Mare, puternic  i unit !” 
 În sfâr it, pe ultima latur  a soclului 
monumentului (cea din spate) erau înscrise cuvintele 
Olg i Sturdza: „Neamului românesc întregit i 
Ia ului - leag nul unirilor - închin aceast  lucrare a 
inimii i mâinilor mele. Olga I. Sturza. 29 mai 
1927”. 

 Pentru cele patru figuri de copii, sculptori a 
c utase i g sise chipuri emblematice printre elevele 

colii Normale „Mihail Sturdza” din Ia i, de i 
gazetarii epocii afirmau c  de fapt figurile feminine 
reprezint  fetele reginei: prin esele Marioara, Elisabeta 
i Ileana, iar copilul din afara grupului (românii din 

afara grani elor) era simbolizat de c tre micul principe 
Mircea, care murise în anul 1916 la începutul 
r zboiului i r m sese în mormânt la Bucure ti. 
Dezvelirea ini ial  pe primul amplasament 
 Monumentul Unirii a fost inaugurat în ziua de 
29 mai 1927, la ora 10:15, în prezen a reginei Maria, a 
principesei Ileana (fiica regelui Ferdinand I), precum 
i a principesei Elena (so ia principelui Carol) cu 

micul principe mo tenitor Mihai (viitorul rege Mihai I 
al României). Absen a regelui Ferdinand a fost 
justificat  prin faptul c  acesta era grav bolnav, el 
urmând s  moar  la 20 iulie 1927. Dup  inaugurarea 
acestui monument, delega ia regal  a participat la ora 
11:30 la dezvelirea Statuii Cavaleristului în atac. 
 La inaugurarea monumentului, au existat i 
opinii care l-au considerat o lucrare nereu it . Cit m 
din presa vremii: „... o lucrare culinar  de fri c . Se 
cunoa te mâna unei femei. Reprezint  grupul celor 
cinci dosuri...”  
 În anul 1947, Comisia de armisti iu a ordonat 
distrugerea monumentului din Ia i ce simboliza 

revenirea la Patria Mam  a provinciilor române ti 
Basarabia, Transilvania i Bucovina. 
 La data de 8 februarie 1994, în Sala mare a 
Prim riei din Ia i a avut loc edin a de constituire a 
unui comitet de ini iativ , care a hot rât refacerea 
monumentului, printre ini iatori aflându-se primarul 
Constantin Simirad. Printre cei care au acordat sprijin 
refacerii monumentului s-a aflat i urma ul direct al 
Olg i Sturdza, omul de afaceri elve ian Dimitrie 
Sturdza, împreun  cu familia sa, care a devenit ctitor al 
noului grup statuar. 
 Între anii 1995-1999, sculptorul Constantin 
Creng ni  a ref cut monumentul dup  fotografiile de 
epoc , cu sprijinul financiar al Prim riei municipiului 
Ia i. Soclul a fost ref cut din aceea i bucat  de 
marmur  cu grupul statuar, spre deosebire de 
monumentul ini iat care avea un soclu din piatr . 
În l imea noului monument era de 5,50 metri. 
 Monumentul Unirii a fost amplasat la 1 
decembrie 1999 pe un postament circular din dale de 
marmur  alb  i gri în Pia a Na iunii (din fa a 
Universit ii de Medicin  i Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Ia i), deoarece pe fostul amplasament se 
afla din anul 1957 Statuia lui Mihai Eminescu. Grupul 
statuar a fost sfin it de un sobor de preo i în frunte cu 
mitropolitul Daniel Ciobotea al Moldovei i 
Bucovinei, în prezen a primarului Constantin Simirad 
i a prin ului Dimitrie Sturdza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Singura politic  pe care trebuie s  o 
facem este aceea a iubirii de neam i a 
ap r rii drepturilor lui sfinte, prin munc , 
prin cinste, prin blânde e, prin con tiin  i, 
mai ales, prin exemplul vostru în toate i fa  
de to i.” 

Ion Antonescu 
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ISTORIE 
Lauren iu CHIRIAC - Vaslui 

 
SECULARIZAREA AVERILOR M N STIRE TI – PREMIS

A MODERNIZ RII STATULUI ROMÂN
I. Secularizarea ca fenomen istoric i ca paradigm  

mental  a modernit ii 
Dac , ini ial, termenul de secularizare era utilizat 

numai pentru a desemna trecerea propriet ilor biserice ti în 
posesia puterii profane, el a devenit curând numele cel mai 
propriu al procesului istoric prin care universul, lumea de 
aproape i de departe, era des-divinizat . Desigur, nu este vorba 
aici de abandonarea unei perspective panteiste - de vreme ce 
cre tinismul era acuzat adesea c  a favorizat na terea lumii 
moderne, lipsit  de sentiment religios, ci de abandonarea 
viziunii teologice asupra lumii. Secularizarea elimina, astfel, 
un anumit tip de prezen  cre tin , cea a puterii, în sensul 
domin rii Statului sau al complicit ii Bisericii cu acesta. 
Asist m, a adar, la apusul mo tenirii etice care - sub obl duire 
divin  - a ocrotit omenescul aflat în vâltoarea modernit ii. 
R mânea acum doar caracteristica venirii „luminilor”, refuzul 
argumentului de autoritate i dorin a omului de a gândi singur, 
în afara lui Dumnezeu. Cre tinii, adresându-se libert ii fiec rui 
individ i renun ând la a mai spune doar ceea ce e legitim i 
acceptabil în numele unui echivoc „drept natural”, au propus o 
nou  lumin  a cunoa terii. 

A adar, la un moment dat, oamenii s-au îndep rtat de 
DUMNEZEU, dar nu pentru al i dumnezei, ci pentru o 
dimensiune centrat  pe lumea îns i ca fiind singura realitate 
perceput  de ei. Din acest punct de vedere, secularizarea era 
caracterizat  de trei aspecte: (1) descre terea religiozit ii; (2) 
restrângerea semnifica iei religiei i (3) secularizarea „intern  ” - 
adaptarea religiei la ideile i presiunile modernit ii. 

În definirea procesului istoric de secularizare, exist  
un set de diferen e care cristalizeaz  no iunea:  

- (1) secularizarea ca diferen iere a sferelor seculare de 
institu iile i normele religioase; 

- (2) secularizarea ca declin al credin elor i practicilor 
religioase; 

- (3) secularizarea ca marginalizare a religiosului c tre 
o sfer  privat .1 

Asta nu însemna neap rat c  oamenii de atunci tr iau 
ni te vremuri de declin religios, ci mai degrab  de transformare 
a percep iilor religioase ale lor. Poate c  ei deveniser  mai pu in 
loiali institu iilor religioase, dar cu siguran  nu erau mai pu in 
religio i. De altfel, libertatea con tiin ei individului a fost cea 
care a început s  secularizeze Europa i s  permit  mai multe 
religii sau nici una într-un stat.  

Fa  de acest fenomen, Biserica a avut o reac ie 
defensiv  i conservatoare, notabil  fiind doar atitudinea în scris 

1 J. Casanova, Public Religions in the Modern World, University 
of Chicago Press, Chicago 1994, p. 211.  

a papei Pius al IX-lea în 1864, bazat  pe urm toarele 
argumente: (1) religia r mânea singurul fundament posibil 
pentru moralitatea i coeziunea în societate, (2) moralitatea 
religiei era cea care putea genera na terea corect  a tinerelor 
societ i moderne; (3) Dumnezeu a prestabilit ordinea în 
societate, f r  de care nu era posibil  coeziunea; (4) statul 
secular suveran nu putea lua locul lui Dumnezeu, c ci cet enii 
riscau s  nu mai apar in  nim nui i s  nu mai existe nici un 
consens între ei.2 

Ideea cre tin  a mântuirii din gre eal  adamic , pe care 
Biserica cre tin  încerca s  o duc  la bun sfâr it cu ajutorul 
Statului, a avut de suferit acum, deoarece vechiul parteneriat 
dintre tron i altar a început s  nu mai fie respectat. Legea 
cre tin  trebuia s  se confrunte cu aceast  viziune a 
egocentrismului uman, trebuia s  simt  aripa înfrico toare a 
Statului hulpav, c ci numai a a putea profesa f r  confuzie i 
f r  transfer iluzoriu, în elegând c , prin aceste suferin e i 
e ecuri aparente, planul divin al mântuirii se realizeaz  greu, 
sincer i cu sacrificii mari. Astfel, Biserica cre tin  - supus  
materializ rii desprinderii de Stat - era acum obligat  s - i ia 
destinul în propriile mâini i s  încerce s  fac  fa  i s  
r spund  unui proces subsecvent modernit ii. În consecin , 
Statul a început, pu in câte pu in, s  ia asupra sa sarcini care, în 
mod tradi ional, erau rezervate religiei. Numai c  Statul nu a 
reu it s  ofere spa ii alternative pentru dezvoltarea individului i 
a e uat, în cele din urm , s  dea un sens existen ei lume ti, 
deoarece el avea func ii sociale i psihologice total diferite de 
cele ale religiei.3 

Astfel, umanismul secular a erodat u or-u or crea ia 
divin , declan ând procesul de „des-vr jire a lumii”, de 
„desacralizare a politicii” i de „de-consacrare a valorilor 
tradi ionale”. Religia începea, a adar, s  fie în eleas  doar ca o 
experien  intim  i privat . În fond, independen a omului 
modern în fa a unei naturi desacralizate i sarcina lui de a 
controla singur natura au dus la emanciparea sa ca individ i la 
eclipsa treptat  a lui Dumnezeu din lumea controlabil  a 
oamenilor. 

      II. Premise ale seculariz rii averilor 
m n stire ti i ale definirii raporturilor Stat-Biseric  

Problematica organiz rii Bisericii Ortodoxe 
Române i a rela iei Stat-Biseric  deveniser  un subiect 
important înc  din cadrul dezbaterilor Divanului Ad-hoc din 
Moldova. Mai întâi, trebuie precizat faptul c  Al. I. Cuza, ca 

2 H. Chadwick, The Secularization of the European Mind in the 
19th Century, CUP, Cambridge, 1990, p. 8-9. 
3 Ibidem, p. 10. Olivier Clement, Despre secularizare, în revista 
„Contacts”, nr. V, Londra, 1999, p. 14-38. 
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deputat de Covurlui, a fost coleg la Divan cu marii ierarhi 
biserice ti. Cu ace tia, viitorul domn a colaborat i a avut o 
rela ie amiabil , sus inând interesele lor în cadrul acestor 
dezbateri. Spre exemplu, el a militat pentru libertatea cultului 
religios i pentru autonomia Bisericii, fiind adeptul monarhiei 
constitu ionale. Mai mult, Cuza a sprijinit i cerin a Divanelor 
Ad-hoc ca prin ul str in s  aib  mo tenitori crescu i în religia 

rii i cre tinii ortodoc i din cele 2 Principate s  aib  drepturi 
politice. 

De fapt, rezumând dezbaterile Divanului ad-hoc din 
Moldova, conduse de facto de Kog lniceanu i avându-i ca 
sf tuitori biserice ti pe Scriban i pe Melchisedec ( efii Partidei 
Na ionale între clerici), putem spune c  s-au discutat 
urm toarele probleme: „autocefalia bisericeasc  a Moldovei i 
Munteniei, ca o singur  Biseric  româneasc  ce este fiic  i 
membr  a unei sfinte i sobornice ti i apostolice Biserici de 
R s rit..., conformându-se în totul cu credin a Bisericii 
R s ritului”; caracterul românesc al episcopatului, în care s  nu 
fie primi i „împ mânteni ii”; „fond clerical” pentru toate averile 
biserice ti, care vor alc tui „o singur  Cas , administrat  de 
Departamentul averilor biserice ti”; egumeni na ionali la toate 
m n stirile; rezolvarea prin Guvern a chestiei m n stirilor 
închinate.4 

A adar, dup  cum se vede, exista mai demult o 
tendin  de stratificare clerical  i de laicizare a Bisericii, pe 
care reprezentan ii cei mai de seam  ai ortodoxismului românesc 
nu o puteau înc  în elege. La toate acestea, mai trebuie ad ugat 
faptul c  toate aceste m suri propuse veneau i în întâmpinarea 
dolean elor Marilor Puteri europene de reformare modern  a 
Principatelor Române i a Bisericii Ortodoxe Române, fapt 
pentru care multe dintre aceste propuneri au fost legiferate i 
puse în practic  în timpul domniei lui Al. I. Cuza. Aceste 
realit i cu care se confruntau Principatele Unite au influen at în 
mod covâr itor i rela iile dintre viitorul domn i reprezentan ii 
Bisericii ortodoxe. 

Pe fondul acestor premise, rela iile lui Al. I. Cuza cu 
reprezentan ii Bisericii au fost controversate i complicate. Ele 
au devenit antagonice, în condi iile în care „domnul Unirii” a 
dispus inventarierea averilor m n stire ti, în vederea 
seculariz rii (etatiz rii) lor, luând apoi Bisericii toate averile i 
privilegiile, inclusiv influen a ei politic , social  i cultural . 
Organizarea civil  a noului stat român a subordonat orânduielile 
Bisericii Ortodoxe Române i a slujitorilor ei. 

 
III. Secularizarea averilor m n stire ti i agravarea 

rela iilor dintre Marile Puteri europene  
Înc  de dup  Conven ia de la Balta-Liman (1856), 

problematica organiz rii Bisericii Ortodoxe Române a 
început s  preocupe în mod deosebit pe Marile Puteri i, mai 
ales, pe Rusia - cea care prosl vea ortodoxismul r s ritean. 
Interesul era nu numai pentru prezen a a 12 ierarhi biserice ti 
români în viitoarele Divanuri Ad-hoc, ci i pentru averile 
m n stirilor române ti închinate la Sfintele Locuri. Astfel, 
Marile Puteri i Rusia doreau, prin intermediul acestor averi, s  

4 R zvan Codrescu, Neamul i Biserica, în vol. Fiecare în rândul 
cetei sale. Pentru o teologie a neamului, Bucure ti, Editura 
Christiana, 2003, p. 187. 

influen eze cursul vie ii politice române ti, m car la nivel 
diplomatic i economic. Mai mult, Tratatul de pace de la Paris 
(1856) prevedea nu numai crearea unei Comisii care s  evalueze 
situa ia Principatelor Române, dar stipula clar i analizarea 
situa iei m n stirilor române ti închinate la Muntele Athos i la 
Ierusalim. De altfel, într-un Raport special, reprezentan ii 
europeni constatau - cu aceast  ocazie - situa ia deplorabil  a 
acestor m n stiri i datoriile lor uria e fa  de statul român.5 

În atari condi ii, nu ar mai trebui s  ne surprind  faptul 
c  printre Anexele Conven iei de la Paris (30 iulie 1858) exista 
un document intitulat „Protocolul XIII” - prin care Puterile 
garante obligau statul român i reprezentan ii Locurilor Sfinte s  
ajung  timp de un an la un compromis privind averile 
m n stirilor române ti închinate. În caz contrar, urma s  se 
apeleze la arbitrajul Puterilor garante.6 

Atitudinea Marilor Puteri fa  de o eventual  
secularizare a averilor m n stire ti din Principatele Române era 
diferit , în func ie de interesele fiec rui stat: Fran a, Italia i 
Prusia erau pentru aceast  etatizare a averilor i veniturilor 
m n stire ti, în special a celor române ti închinate la Muntele 
Athos i la Ierusalim. În schimb, Rusia, Turcia, Anglia i 
Austria au optat pentru a riposta fa  de inten iile guvernului 
român de a seculariza aceste averi m n stire ti i de a laiciza 
Biserica Ortodox . Român . Spre exemplu, în timp ce în 
Fran a, Biserica catolic  c p tase un caracter na ional,     
luându-i-se resursele i transformându-i slujitorii în slujba i 
pl ti i ai Statului, în Italia i Prusia exista ideea c  secularismul 
constituie un proces normal al civiliz rii umane i un factor 
premerg tor cre rii statelor na ionale. Pe de alt  parte, mai 
conservatoare i mai protectoare fa  de organizarea 
bisericeasc , Turcia, Rusia, Anglia i Austria în elegeau c  
prin procesul de confiscare a averilor m n stire ti i de 
subordonare a Bisericii Ortodoxe Române de c tre Stat ap rea 
pericolul cre rii unui stat român puternic la gurile Dun rii. 
Rusia panslavist  - care prosl vea ortodoxismul r s ritean - a 
reac ionat cel mai vehement fa  de secularizarea averilor 
m n stire ti din Principate, intrând în conflict diplomatic cu noul 
stat român.7       

Pe acest fond politic delicat, amestecul puterii politice 
române ti în afacerile biserice ti a crescut în intensitate pe 
fondul dependen ei acesteia de puteri ca Rusia, Fran a i, în 
special, datorit  rela iei speciale de autonomie fa  de Imperiul 
Otoman. Guvernul român a considerat c  afacerile biserice ti 
erau doar chestiuni de natur  intern , de aceea interven ia 
Puterilor str ine a fost v zut  ca inoportun . Mai precis, 
problema averilor m n stirilor închinate Locurilor Sfinte a 
reprezentat întotdeauna o bre  prin care Rusia, în special, iar 
ulterior i celelalte Mari Puteri, au încercat s  influen eze cursul 
vie ii politice române ti, mai ales c  în joc se aflau interese 
economice i diplomatice la fel de importante. De aceea, imediat 
dup  Unirea Principatelor, puterea politic  a preluat controlul 

5 Nicolae Isar, Rela iile Stat-Biseric  în România modern  (1821-
1914). Sintez  i culegere de texte, Bucure ti, Editura Funda iei 
România de Mâine, 2007, p. 67.    
6 Ibidem, p. 96.    
7 Varahiil Late , Documente foarte importante pentru istoria 
Bisericii i a na iunii române, Ia i, 1867, p. 28.
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afacerilor biserice ti, pentru a bloca mai u or imixtiunea în 
politica româneasc  a statelor str ine.8  

Miza acestei afaceri, ajuns  chiar pe masa de discu ie a 
conferin elor europene, era uria . Astfel, Rusia a intervenit în 
favoarea Locurilor Sfinte, sus inând c  m n stirile române ti nu 
aveau nici un drept de proprietate asupra veniturilor ob inute de 
l ca ele închinate. O prim  m sur  de contracarare a preten iilor 
Marilor Puteri de a controla afacerile biserice ti din Principatele 
Unite a fost aceea de a demara chiar în 1859 ac iunea de 
evaluare a bunurilor m n stire ti, cu toat  opozi ia 
mitropolitului moldav Sofronie Miclescu. Proasp tul            
prim-ministru Manolache Costache Epureanu, la solicitarea 
direct  a domnitorului Cuza, a pornit acest demers i, mai apoi, 
chiar a coordonat i ac iunea de secularizare a averilor 
m n stirilor neînchinate (chinovii). Justificarea Statului român 
pentru astfel de ac iuni a fost aceea c  era nevoie de bani pentru 
modernizarea rii i c  averile m n stirilor române ti închinate 
erau în mâinile c lug rilor greci care nu se îngrijeau cum trebuie 
de starea material  a acestora. Desigur, s-a invocat i statutul lor 
legislativ confuz i s-a ar tat necesitatea ca Statul s  controleze 
afacerile biserice ti, c ci trebuia s - i recupereze din datoriile pe 
care m n stirile le aveau fa  de el.9 

Dup  aceea, guvernul român a trecut la elaborarea 
grabnic  a unei legisla ii care s  permit  transferul atribu iilor 
biserice ti în mâna statului. Astfel, în Moldova, tot în 1859, 
domnitorul Al. I. Cuza, pe motiv de proast  chivernisire, a 
dispus luarea averilor câtorva din m n stirile chinoviale 
moldovene: Agapia, Adam, Neam , Secu, V ratec i Vorona. Li 
s-au luat unele din bunuri, precum i actele i lucrurile privitoare 
la administrarea bisericeasc  a averilor. Li s-au desfiin at 
atelierele, li s-au vândut vitele, stupii i alte bunuri. S-a instituit 
la conducerea lor, pe lâng  egumen, câte un Comitet 
administrativ. Li s-au trecut în bugetul de stat sume pentru 
asigurarea strictului necesar i li s-au pus propriet ile sub 
administrarea Ministerului Cultelor. A adar, hot rât s  trateze cu 
Biserica Ortodox  ca i cu orice serviciu public, Statul român 
demonstra, prin elitele sale politice, c  înv ase lec ia Fran ei 
revolu ionare, blocând orice comunicare cu ierarhii Bisericii - de 
la care, în ultim  instan , el nu dorea decât supunere.10 

Reac iile reprezentan ilor Bisericii Ortodoxe Române 
la aceste prime m suri luate în timpul lui Cuza-Vod  nu au 
întârziat s  apar  i, astfel, rela iile dintre ierarhii biserice ti i 
domnitor au început s  se deterioreze. Spre exemplu, episcopul 
Filotei al Buz ului, st pânul unei mari averi, s-a opus verific rii 
de c tre Stat a bunurilor m n stire ti din eparhia sa, fapt pentru 
care a fost declarat nebun i a fost înlocuit de Dionisie Romano 
(omul guvernului), de i fusese unionist. Averea i banii i-au fost 
confiscate de Stat. 

Astfel, se inaugura o politic  secularizant , în cadrul 
c reia Statul român prelua atribu iile Bisericii de a- i 
administra singur  averile, tratând-o ca pe orice serviciu public, 
ierarhii biserice ti fiind considera i supu i ai puterii civile. În 

8 Claudiu Herteliu, Considera ii economice asupra seculariz rii 
averilor m n stire ti, Bucure ti, 2005, p. 41.  
9 Ibidem, p. 48. 
10 George Enache, În c utarea bisericii pierdute, vol. II,  
Bucure ti, Editura Funda iei România de Mâine, 2008, p. 192. 

mod concret, prin m surile adoptate în timpul lu Cuza, Biserica 
Ortodox  Român  a devenit de facto o Biseric  de stat. Astfel, 
în condi iile în care societatea româneasc  tindea s  aib  o 
putere politic  institu ionalizat  i exercitat  de o administra ie 
specializat  i ierarhizat , guvernan ii Principatelor Unite urmau 
s  defineasc , din perspectiva ideii moderne despre stat, rolul pe 
care trebuia s -l joace factorul religios în politica româneasc  i 
noul rol social al institu iilor religioase. A adar, Statul român 
urma s  fac  din drepturile cet eanului noua religie care s  
închege o nou  form  de solidaritate intracomunitar .11   

În acest sens, Statul român a cerut egumenilor greci de 
la m n stirile române ti închinate partea sa de venit, numai c  
egumenii greci au refuzat acest lucru prin scrisoarea comun  din 
28 aprilie 1859. Acest lucru a determinat din partea autorit ii 
centrale reac ii chiar punitive i luarea unor m suri represive fa  
de ierarhii biserice ti i de m n stiri. Astfel, s-a creat la Foc ani 
o Comisie mixt  care trebuia s  cerceteze modul de administrare 
a m n stirilor moldovene ti, iar starea deplorabil  a acestora a 
constituit un bun prilej pentru Statul român de luare în posesie a 
averilor m n stirilor respective, multe schituri fiind închise 
printr-un simplu vot al Adun rii moldovene ti, fiind adu i în 
chiliile goale mul i cer etori i colari.12    

În aceste condi ii, mitropolitul Sofronie Miclescu a 
f cut o plângere direct c tre domnitorul Cuza (septembrie 1859), 
numai c  a fost suspendat de acesta pentru neascultare i trimis 
în surghiun la M n stirea Slatina a mentorului s u, Veniamin 
Costache. Totodat , mitropolitului i s-a adus învinuirea c  ar fi 
aruncat anatema asupra func ionarilor rii (pu i administratori la 
m n stiri) i c  n-a vrut s -l scoat  din func ie pe stare ul de la 
m n stirea Neam , cel care provocase în m n stire o mic  
r scoal  împotriva m surilor lui Al. I. Cuza. I s-a mai spus c  
sfin e te preo i f r  studiile din colile de catehism.13    

Mai mult, prin Ordonan a domneasc  din 10 august 
1860, au fost desfiin ate m n stirile Dolje ti i Zagavia, precum 
i alte 31 de schituri moldovene ti. Vie uitorii lor, socoti i c  

sunt c lug ri i „în contra canoanelor”, au fost du i în alte 
chinovii, iar bisericile i acareturile din jur transformate în 
biserici de mir i, respectiv, în ospicii pentru cer etori invalizi, în 
coli s te ti sau în alte a ez minte de folos ob tesc. Dou  luni 

mai târziu, Cuza Vod  a promulgat legea relativ  la taxa de 
transmitere asupra propriet ilor a ez mintelor publice, prin care 
se prevedea, printre altele, perceperea de c tre guvern a unei 
taxe de 10% pe an asupra venitului net al propriet ilor fixe ale 
mitropoliilor, episcopiilor, m n stirilor i bisericilor de sub 
diferite tutele, al seminariilor, precum i al oric rui alt a ez mânt 
de binefacere. În fine, tinzându-se la des vâr ita sechestrare a 
averilor biserice ti, administrarea venitului lor prin Ministerul 
Cultelor i prin Casa Central  a fost anulat  printr-un Decret 
pentru confiscarea averii chinoviilor din 19 octombrie 1860 al 
Consiliului de Mini tri (votat de Adunare i înt rit de domnitor), 

11 Ibidem, p. 196. 
12 Mircea P curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, 
Bucure ti, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 1994, p. 121.  
13 Ibidem, p. 126.
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Casa Central  fiind unit  cu Casa Ministerului de Finan e, pentru 
ca venitul m n stiresc s  intre acum direct în vistieria rii.14  

Întrucât mitropolitul Sofronie Miclescu - surghiunit la 
M n stirea Slatina - a refuzat s  accepte aceste drastice m suri 
pentru Biseric , Cuza i guvernul au convocat un Sinod de 12 
arhierei, care s -l judece pe „Mitropolitul b trân, c zut în 
p cate fa  de un Domn tân r”. Scandalul s-a încheiat prin 
demisia pe care, cu câteva s pt mâni înainte, tiur  s  i-o ia 
mitropolitului Sofronie prieteni ai Bisericii, printre care i 
Nectarie Hermeziu, loc iitorul de episcop de Roman. De i 
Opozi ia, condus  de Lasc r Catargiu, l-a ap rat pe mitropolitul 
Sofronie, în mai 1861 acesta din urm  a murit în dizgra ia lui 
Cuza i în singur tate, c ci nici m car cea mai simpl  piatr  de 
mormânt nu ar ta unde se odihne te.15 

În aceste condi ii, Cuza i colaboratorii s i puteau s  
rezolve mai u or problemele m n stirilor închinate. De altfel, la 
finele anului 1861, au continuat negocierile la Bucure ti cu 
delega ii Locurilor Sfinte, din Comisia român  f când parte 
jurisconsul ii C. Bozianu i Brezoianu pentru problemele de 
drept, iar episcopul Melchisedec tef nescu pentru problemele 
canonice. Neajungându-se la o în elegere, Statul român a impus 
o tax  de 10%  tuturor averilor biserice ti muntene, peste darea 
funciar  obi nuit . În prim vara anului 1862, negocierile ar fi 
trebuit s  se reia, dar reprezentan ii Locurilor Sfinte cereau 
arbitrajul, conform prevederilor Conven iei de la Paris (august 
1858). Tot acum se instituie i m sura de a se v rsa în vistieria 

rii câtul arendelor. Peste câteva luni, la începutul lui 1863, s-a 
scos limba greac  din bisericile i m n stirile st pânite de str ini 
i s-a introdus limba român  ca limb  de oficiere a slujbelor 

religioase. Al. Odobescu, ministru de Culte, a poruncit s  se 
opreasc  orice încercare a grecilor de a înstr ina comorile de art  
care se mai p strau în m n stirile ocupate de ei. Brezoianu, B. P. 
Ha deu i istoricul tefan Greceanu trebuiau s  fac  o 
Catagrafie a m n stirilor cu toate averile lor.16  

 
IV. Legea seculariz rii averilor m n stire ti - 

premis  a moderniz rii statului român  
Pentru a preîntâmpina amestecul Puterilor europene în 

problema averilor m n stirilor închinate, prin intermediul unui 
anun at arbitraj interna ional ce urma s  aib  loc în decembrie 
1863, Cuza i Adunarea Legislativ  au hot rât s  adopte cu 
câteva zile mai devreme, la 13/25 decembrie 1863, legea 
seculariz rii averilor m n stire ti, prin efectul c reia peste 
25% din suprafa a arabil  a rii intra în sfera fondului funciar al 
statului român. Legea stipula clar c  „toate averile m n stire ti 
din România sunt i r mân ale statului, iar veniturile acestor 
m n stiri se înscriu ca venituri ale bugetului public”, fapt care 
reprezenta, practic, etatizarea tuturor bunurilor i averilor 
m n stire ti închinate i neînchinate. Se dorea, astfel, 
preîntâmpinarea de c tre statul român a unor acuza ii de 

14 Niculae erb nescu, 150 de ani de la na terea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, în revista „Biserica Ortodox  Român ”, an. 
LXXXVIII, nr. 3-4, Bucure ti, 1970, p. 351. 
15 Ibidem, p. 354. 
16 Nicolae Dobrescu, Studii de istoria Bisericii contemporane, în 
Istoria Bisericii din România (1850-1895), vol. I, Bucure ti, 1905, 
p. 19-35.

discriminare i xenofobie din partea Puterilor europene 
(inevitabile dac  secularizarea ar fi vizat numai averile 
m n stirile închinate). Celelalte dispozi ii ale legii prevedeau, în 
mod special, desp gubirea cu 82 de milioane lei c tre Locurile 
Sfinte, din care se sc dea suma de 31 de milioane lei, care 
reprezenta datoria m n stirilor închinate c tre statul român. 
Aceast  lege obliga pe c lug rii greci s  predea guvernului 
român toate valorile artistice i documentele din m n stirile 
închinate. În compensa ie, legea prevedea obligativitatea statului 
român de a sprijini material Biserica, iar preo ii urmau s  fie 
pl ti i din bani publici, ca salaria i ai statului. 17 

Aceast  lege a fost dat  de domnitorul Cuza cu scopul 
de a lua toate propriet ile i averile bisericilor i m n stirilor i 
de a le trece în proprietatea statului, pentru „a spori avu ia rii” 
i pentru a-i împropriet ri mai târziu pe rani. Însumate, 

propriet ile funciare ale m n stirilor române ti închinate erau 
de 1,01 milioane de hectare (peste un sfert din terenurile agricole 
ale rii). Nu trebuie uitat c , în compensare, se prevedea, pentru 
a nu l sa aceste a ez minte f r  venituri, instituirea unui 
monopol conform c ruia toate obiectele biserice ti (calendare 
ortodoxe, lumân ri, cruciuli e, icoane etc.) puteau fi produse i/ 
sau comercializate doar de c tre institu iile Bisericii. Apoi, s-a 
trecut la confiscarea anumitor averi pe care le aveau unele 
m n stiri din Sfântul Munte Athos i pe care le primiser  cu 
mult timp înainte de la al i voievozi români ( tefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Vasile Lupu etc.).  

Legea seculariz rii a prilejuit ample reac ii ostile din 
partea ierarhiilor biserice ti r s ritene, a Turciei, a Rusiei i a 
Angliei, fapt ce a determinat autorit ile române s  promit  
majorarea sumei desp gubirilor c tre Locurile Sfinte i 
construirea unui spital i a unei coli la Constantinopol. Vii 
dispute s-au iscat între guvernul român i Patriarhia de 
Constantinopol, care a g sit sprijinitori puternici în guvernele 
otoman i arist. S-a încercat rezolvarea chestiunii, dar refuzul 
Patriarhiei constantinopolitane i a c lug rilor greci de a negocia 
suma desp gubirii oferit  de statul român a constituit o grav  
eroare, c ci - mai târziu - guvernul român i-a retras oferta i nu 
a mai pl tit nici o desp gubire. În schimb, nu s-a pus deloc 
problema unei eventuale desp gubiri a m n stirilor p mântene, 
faptul ilustrând o atitudine care se va reg si periodic în istoria 
statalit ii noastre moderne, anume c  dac  o institu ie depinde 
de stat i nu prea are mijloace s  fac  opozi ie, nici m car nu este 
luat  în seam , fiind supus  voin ei acestuia.18 

A adar, prin aceast  lege, Cuza reducea Biserica la 
rolul unui simplu departament care s  se ocupe cu administrarea 
nevoilor religioase ale popula iei. Secularizarea averilor 
biserice ti, motivat  mai ales din punct de vedere economic, nu 
numai c  a readus în patrimoniul funciar al statului un sfert din 
p mântul rii, dar a permis statului român luarea sub 
administrare a averilor mitropoliilor, episcopiilor i m n stirilor 

17 Ion M. Bujoreanu, Colec iune de legiuirile României vechi i 
noi câte s-au promulgat pân  în 1870, Bucure ti, Noua Tipografie 
a Laboratorilor Români, 1873, p. 179. 
18 Constantin Dr gu in, Legile biserice ti ale lui Cuza Vod  i lupta 
pentru canonicitate, în revista „Studii Teologice", an. IX, nr. 1-2, 
Sibiu, 1957, p. 103. 
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neînchinate, m rindu- i astfel bugetul. Cu acest buget, Cuza i 
colaboratorii s i au putut moderniza statul român.19 

Cu toate acestea, secularizarea averilor m n stire ti 
a dus la agravarea rela iilor dintre Cuza i Biseric , reac ia 
Patriarhiei de la Constantinopol i, mai ales, a reprezentan ilor 
Bisericii Ortodoxe Române fiind f r  precedent. Astfel, Cuza i 
Kog lniceanu erau acuza i de Biserica ortodox  c  urm resc 
interesele politicii francmasone a împ ratului francez Napoleon 
al III-lea i, astfel, distrug credin a str mo easc  a românilor. 
Iat , spre exemplu, ce scria preotul Niculae erb nescu despre 
Cuza i despre actul seculariz rii averilor m n stire ti: „Dup  ce 
c  a fost ales domn la sfatul delega iei europene, alc tuit  
numai din masoni i aflat  în Principate pentru a subjuga ara, 
Cuza a devenit cu timpul unul dintre înainte-merg torii 
Români ai Antihristului, fostul anarhist ajuns acum principe 
trecând hot rât la d râmarea cre tinismului moldo-valah, cea 
mai puternic  cetate a Ortodoxiei în acea vreme.” 20 Desigur, au 
existat i alte reac ii ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, 
ale preo ilor i monahilor români i a c lug rilor greci din ar , 
dar ele au fost repede curmate de interven ia ferm  a autorit ilor 
de stat, fie prin izgonirea din ar  a c lug rilor greci i pl tirea 
preo ilor români, fie prin apelarea la for a militar . Din p cate, 
c lug rii greci izgoni i au furat multe acte istorice importante i 
valoroase opere de art  române ti. 

Chiar i Fran a, model politic de guvernare pentru 
politicienii români, î i manifesta îngrijorarea prin consulul 
Victor Place în Principate. Acesta îi sugera lui Cuza s  nu mai 
for eze chestiunea m n stirilor închinate i s  tempereze elanul 
lui Kog lniceanu care, în viziunea lui, provocase un scandal de 
propor ii. De asemenea, îl sf tuia s  abordeze cu grij  chestiunea 
religioas , deoarece Principatele înc  depindeau de Poarta 
Otoman  i de Rusia, foarte sensibile la aceast  problem  
financiar  i diplomatic .21  

Pe de alt  parte, Statul român a g sit momentul cel mai 
potrivit pentru o lovitur  final  dat  Bisericii Ortodoxe i 
influen ei sale politice. Astfel, în 1865, prin votarea Legii 
pentru numirea de mitropoli i i episcopi eparhio i, marii 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe erau numi i de domn, dup  o 
prezentare prealabil  a Ministrului de Culte, în urma deliber rii 
Consiliului de Mini tri. Aceast  lege a provocat un scandal 
enorm în România, în care au intervenit Patriarhia de 
Constantinopol i alte puteri europene i care este cunoscut sub 
numele de „lupta pentru canonicitate”. În esen , el a 
reprezentat încercarea Bisericii de a- i p stra influen a politic  i 
vechile privilegii.22  

*** 
De i semnifica ia m surilor adoptate în domeniul 

bisericesc de domnul Unirii erau justificate adesea chiar i de 
reprezentan i ai Bisericii Ortodoxe, prin „necesitatea istoric ” 
care le impunea, totu i putem spune c  e vorba la Al. I. Cuza i 
de un anumit spirit anticlerical, orientat în special fa  de 
monahi, care cuprindea elitele biserice ti i care a influen at în 

19 Ibidem, p. 105. 
20 Niculae erb nescu, op. cit., p. 354.
21 Ortodoxia româneasc , Bucure ti, Editura Institutului Biblic i 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992, p. 167. 
22 Constantin Dr gu in, op. cit., p. 107. 

mod cert deciziile adoptate de acesta fa  de Biserica Ortodox  
Român . Clericul, cu deosebire monahul, era privit adesea ca un 
element inutil prop irii societ ii moderne române ti, considerat 
chiar un fel de parazit social. 

Rela ia Cuza-Biseric  a înc lcat vechea tradi ie a 
simfoniei române ti dintre Stat i Biseric , prin confiscarea 
averilor biserice ti, prin desfiin area colilor patronate de 
biseric  i prin reducerea drastic  a implic rii politice i sociale a 
Bisericii în societatea româneasc , contribuind decisiv la 
sc derea prestigiului ei. La toate acestea, se adaug  i 
dezinteresul profund al Statului fa  de o Biseric  dec zut , 
c reia, dup  ce îi confiscase averile, îi era datoare, moral m car, 
s  o ajute din punct de vedere material.23  

Rela ia dintre puterea politic , reprezentat  de Stat i 
puterea religioas , reprezentat  de Biseric , de i avea în vedere 
ca în centrul preocup rilor ambelor institu ii s  se afle individul, 
în dubla sa calitate de cet ean i credincios, a e uat lamentabil 
în timpul lui Cuza. S-a trecut atunci de la puterea Religiei la 
religia Puterii. Scopurile lui Cuza, dincolo de necesitatea 
moderniz rii statului i a Bisericii, au fost cât se poate de 
politice, anume a vrut i s  „cure e” Biserica noastr  de str ini, 
care urma s  devin  una numai a românilor i a dorit 
transformarea Bisericii Ortodoxe din Principatele Unite într-o 
institu ie slujitoare a interesului na ional, exprimat i 
„confiscate” în cazul nostru exclusiv de stat. Secularizarea s-a 
dorit a fi dublat  cu ceea ce se va ob ine de facto abia în 1885, 
anume autocefalia, care va deveni apoi no iunea central  a 
ecleziologiei Bisericii Ortodoxe din Vechiul Regat. 
Independen a politic , care se dorea a fi ob inut  pentru noul 
Stat, trebuia s  aib  drept pandant independen a din punct de 
vedere canonic fa  de Patriarhia constantinopolitan , privit  
exclusiv ca un pion politic în mâinile Sultanului.24  

Politica de secularizare a averilor m n stire ti a 
introdus i un spirit etnicist periculos în Biserica Ortodox  
Român  i a compromis colaborarea pan-ortodox  care se 
manifestase în veacurile anterioare. Cuza a în eles, de fapt, c  
Biserica trebuia s  fie în mod principial autonom , nu numai 
dogmatic, dar i administrativ, iar câmpul de ac iune al ei în 
societatea româneasc  trebuia s  fie mult mai larg decât slujirea 
Liturghiei sau simpla marc  a identit ii religioase.25 

În concluzie, trebuie spus faptul c , prin reformele sale 
biserice ti, domnitorul Cuza a reu it s  adapteze Biserica 
Ortodox  la noile cerin e ale epocii moderne ale statului român, 
îndep rtând-o de un anumit conservatorism dogmatic i 
economic. De altfel, marele istoric Nicolae Iorga remarca: „Se 
începu, deci, în epoca lui Vod  Cuza, stratificarea, laicizarea, 
desc lug rirea Bisericii noastre ortodoxe. i s-au g sit chiar i 
atunci clerici care s-o cear , pentru c  tiau c  doar a a statul 
român putea s  mearg  mai departe.” 26  

23 D nu  M n stireanu, Religie i secularizare în modernitatea 
târzie, Bucure ti, Ed. Humanitas, 1999, p. 131.
24 George Enache, op. cit., vol. II, p. 199.   
25. R zvan Codrescu, op. cit., p. 189. 
26 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Române ti i a vie ii religioase a 
românilor, vol. II, V lenii de Munte, 1909, p. 121. 



Meridianul Cultural Românesc, An II, Nr. 1 (5), ianuarie februarie martie 2016 133

ISTORIE 
Vicu MERLAN - Hu i 

 
Târgul R duc neni de la începuturi

pân în perioada interbelic
 Dup  moartea lui Gheorghe Ruset de la sfâr itul 
anului 1804, averea este împ r it  între fiii s i, Iancu i 
Dumitrache, lui Iancu Rosetti (Te canu) revenindu-i p r ile 
din Bohotin, vândute la 1 februarie 1805 hatmanului 
R ducanu Rosetti cu 20.000 de lei. Hatmanul R ducanu 
Rosetti, om bogat i puternic, cumnatul domnului Alexandru 
Moruzi (martie 1792-30 decembrie 1792; 19 septembrie 
1802-12 august 1806; 5 decembrie 1806-decembrie 1806), a 
fost c s torit cu Elena, fiica vistiernicului Iordache Bal , iar 
din 1806 cu R. Sevastos). Satul R duc neni este înfiin at în 
anul 1806. Se pare c  locuitorii acestui sat au luat repede 
numele de la întemeietorul s u, deoarece într-un document 
din 23 Mai 1836 se noteaz  averea mo iei Bohotinului pe 

sate, R duc nenii apar 
pozi ia a doua cu: ,,160 
zilele boierescului de la 
80 lucr tori de p mânt, 
60 dejmurile, 80 orânda, 
80 fâna ul, 80 f lci, 20 
venitul dughienilor, 27 
analogul locuitorilor de 
hran , 30 dejmurile de la 
60 nume str ine. Total 
galbeni - 497”
(ROSETTI 1905).  

 Târgul R duc neni, înfiin at în anul 1816. 
Negustorii evrei din Târgul R duc neni erau veni i din 
Gali ia (ca mul i evrei din inutul ,,Ie ilor”). Aveau o mare 
pricepere în arta comer ului. Hrisovul de întemeiere a 
Târgului a fost pierdut, unul nou fiind emis de c tre 
domnitorul Grigore Alexandru Ghica. Prin acel hrisov dat pe 
numele proprietarului Lascarache Rosetti, nu se prevede nici 
o dare i nici îndatoriri pentru cei a eza i în Tg. R duc neni, 
de unde rezult  interesul ce-l avea proprietarul de a- i popula 
mo ia, înfiin ând târgul cu anumite zile de iarmaroc, care se 
men ioneaz  în hrisov. 
 În 1869 târgul i satul R duc neni se unesc 
administrativ, constituind baza teritorial , a comunei, care s-a 
m rit în jurul acestuia mai ales dup  1893. Prin legea din 
1874, m rind num rul de familii necesare existen ei unei 
comune, are drept rezultat, afilierea la R duc neni a fostei 
comune Bazga (cu c tunul Ro u) i a satului Gura - Bohotin 
(pentru scurt timp = 1874-1876). În 1893, numai Bazga i 
c tunul Ro u revin definitiv la R duc neni (al turi de 
Bohotin i Isaiia). 
 În anul 1894, R duc neni devine centru de plas , 
aici fiind re edin a administrativ , judec toria, jandarmeria, 
spitalul rural, banca, po ta i telefoanele, având loc o 

dezvoltare mai rapid  a localit ii. La aceast  dezvoltare a 
contribuit i proprietarul ei, Lasc r Rosetti, care a avut un rol 
progresist în toat  Moldova, nu numai la R duc neni, unde 
i-a construit curtea boiereasc  prin 1851, construc ie 

declarat  monument arhitectural. i tot el construie te i 
prima coal  de pe Valea Bohotinului, una dintre primele 
cinci ,, coli încep toare” din Moldova.  
 Primele case cu dughene au fost f cute de însu i 
R ducanu Rosetti, de unde numele târgului i apoi i a 
comunei R duc neni. Cel dintâi iarmaroc a fost înfiin at tot 
de proprietar, care a trimis în pia  20 de boi spre vânzare. 
 Vestea despre înfiin area târgului s-a f cut prin 
oamenii cur ii trimi i prin sate. Proprietarul R ducanu Rosetti 
i dup  dânsul fratele s u - Lascarache Rosetti, pân  la anul 

1850 n-a încasat nici un ban de la târgove i, mai exact în 
interval de 35-37 de ani. Dup  moartea marelui logof t 
R ducanu Rosetti în 1838, fiii s i vând mo iile din Basarabia 
i cele din Moldova, vând Hili a, iar Col ul Cornii este dat lui 

Alexandru Moruzi Zvori teanul, c s torit cu Pulheria, sora 
lor. În 1845 fiii s i î i împart mo tenirea: Bazga (R ducanu), 
vândut  lui Costache Rosetti Solescu, Cozia (Alecu), 
R duc neni (Lasc r) i Bohotin (Dimitrie). A construit pe la 
1851 curtea boiereasc  din R duc neni. Lascarache (Lasc r) 
Rosetti a murit în 1884. Nepoata sa Ana, fiica domni ei 
Natalia, fiica domnitorului Grigore Alexandru Ghica, a fost 
c s torit  cu generalul Catargi, unchiul regelui Milan al 
Serbiei. Ea mo tene te pe Lascarache Rosetti. Generalul 
Catargi, a dorit s  vând  la 1905 târgul R duc neni, dar s-a 
lovit de opozi ia târgove ilor. Dup  decesul s u, Ana Catargi 
vinde mo ia R duc neni Societ ii de Asigur ri „Na ionala”, 
care la rându-i o vinde la 2 octombrie 1909 Casei Rurale, ce 
o va da în 1911 ob tii s te ti, devenind astfel proprietar . 
Târgul R duc neni, format din locurile de cas  cu bezmen, 
dou  islazuri (40,0079 ha), din care unul cu iarmaroc, este 

Heraldic apar inând familiei 
Rosetti din R duc neni

Ruinele conacului familiei Rosetti din R duc neni
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vândut comunei de c tre Casa Rural  în 1916. Dup  decesul 
generalului Catargi, Ana Rosetti Catargi se retrage la 
R duc neni, unde moare în 1910. (Gh. Adamescu, p. 183). 
 La 25 martie 1857 la R duc neni se poate constata 
„havra israelit  înfiin at  de c tre na ie de nou  ani”, probabil 
din 1848, dar i prezen a rabinului aimu i a trei cahali 
(Strul Calminovici, Lupu Ger n i Solomon Ilovici). În 1905 
tr iau în târgu orul R duc neni 1760 de suflete, dintre care 
peste 1200 de evrei. (CLIT 2013, p. 22-25) 
 La 1900 în satul Bazga tr iau 275 de familii cu 1064 
suflete, în 1930 la recens mânt apar 1394 de suflete, în 1966 
erau 1745 locuitori, iar prin anii 80, dup  o perioad  de 
descre tere, prin plecarea multor tineri la ora e, crescând din 
nou la 1923 de suflete. 
 Dezvoltarea înv mântului i culturii a înregistrat 
un ritm mai lent. Recens mântul din 1930 relev  faptul c  în 
satul Bazga erau 504 tiutori de carte (din care numai 162 
femei), ne tiutori de carte fiind 555 de locuitori (din care 362 
femei) din totalul de 1059 afla i de 7 ani în sus. 
 În 1942 în comuna R duc neni tr iau 4997 
locuitori, dintre care 2961 în vatra satului, 1541 în Bazga i 
495 în satul Ro u. Erau mobiliza i 290 de locuitori, incapabili 
de munc  515, iar 11 erau mobiliza i pentru lucru. În 1942 
din comuna R duc neni au decedat 249 de persoane, s-au 
n scut 129 de copii, 17 familii tr iau în concubinaj. Familiile 
erau destul de numeroase, ajungându-se pân  la 12 copii. 

Locuin ele, formate de obicei dintr-o sal  i dou  od i, erau 
construite din c r mid , chirpici, ciamur. În cele mai multe 
cazuri membrii familiei locuiau în aceea i camer . Stilul 
caselor este cel obi nuit târgurilor: pr v liile. La marginea 
târgului întâlnim case specific mediului rural. Ziua de 
iarmaroc a fost ini ial Lunea, apoi a fost mutat  Duminica. 
Comuna R duc neni era re edin  de plas , autoritatea 
superioar  fiind reprezentat  de pretor.  
 În anul 1800 satul Bazga era format din 10-15 case, 
construite din bârne la marginea p durii mari. C. Rosetti, 
poreclit Solescu, cumnat cu Olga Cuza, devine proprietar la 
Bazga, pe care o vinde în 1875 lui Alexandru Livadidi, un 
grec bogat, apoi devine proprietar alt grec, Arhilev 
Gheorghiadis.  
 Primul preot al satului a fost P. Constantin, „care 
f cea serviciul religios în biserica mic  de lemn, ast zi 
transformat  i mutat  în Tg. R duc neni”. Satul Bazga se va 
contopi cu R duc neni. Originile satului Ro u se pierd în 
timp… În timpul robiei fanariote, un locuitor al c rui nume 
nu se poate ti, s-a stabilit în p dure pe coasta esului Jijiei, 
f cându- i o cas  din bârne. Mai târziu, pe timpul lui C. 
Rosetti, acesta fu obligat c  unde va g si p durea mai rar  s  
scoat  copacii, s  planteze vie indigen , care va fi lucrat  de 
s teni. Nu dup  mul i ani se vor întâlni numeroase vii 
boiere ti. 

 
În afar  de pr v lii de toate felurile, evreii deschiseser  în Târgul R duc nenilor foarte multe ateliere,  

conform tabelului urm tor (conform Estelle Derieux 1986): 
Domeniul de activitate Profesiunea Nr. capi 

de 
familie 

1. Comer  Comerciant 56 
 Comerciant de produse 

str ine 
12 

 Negustor 8 
 Crâ mar 7 
 M celar 7 
 B can 2 
 Vânz tor de ap   

la butoi 
1 

 Zarzavagiu 1 
TOTAL  94 
2. Me te uguri Cizmar 38 

 Tâmplar 20 
 Croitor 18 
 Cojocar 17 
 Zidar 15 
 Geamgiu 5 
 Lumân rar 2 
 Dogar 2 
 Brutar 2 
 Fierar 2 
 Boiangiu 2 
 Tinichigiu 2 
 M tur tor 1 
 Covrigar 1 
 Cotigar (c ru a ) 1 

 Bacal (negustor de 
coloniale) 

1 

 Confec ioner de bran uri 
i ciorapi 

1 

 Sifonar 1 
 Pescar 1 
 Cazangiu 1 
 P l rier 1 
 MECARIU (???) 1 

TOTAL  135 
3. Finan e C m tar 17 
 Arenda  2 
 Misit (agent) 1 
TOTAL  20 
4. Liber profesioni ti Paracliser sau înv tor 6 
 Administrator al 

comunit ii evreie ti 
3 

 C ru a  3 
 Aprod (ciau ) 2 
 Militar 1 
 P durar 1 
 Subchirurg (asistent 

felcer)  
1 

TOTAL  16 
5. Slujba  Muncitori 8 
 Servitori 4 
TOTAL  12 
6. F r  profesie  16 
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 Se înregistreaz  i câ iva hangii i fermieri în 
R duc neni, dar legea limita aceste activit i pentru evrei, 
care nu aveau voie s  se stabileasc  în sate sau ora e, ci 
numai în târguri. To i evreii locuiau în Târgul R duc neni, 
numai unul locuia în p dure la Soci, fiind p durar. În 
atelierele lor, evreii iau ucenici români, înv ându-i meserie. 
Drept urmare, mul i dintre me terii renumi i din R duc neni, 
dup  plecarea evreilor, sunt cei instrui i în atelierele acestora. 
Pu ini cre teau vite, ca orice ran român, f când comer  cu 
ele. Ultimul evreu care a tr it în R duc neni pân  prin 1985 - 
Nathan Moise, zis Tuli - cre tea oi (fratele s u, Mendel, cu 
care era asociat, a plecat la Ia i mai înainte), având grij  în 
acela i timp, de Cimitirul evreiesc i p mântul afiliat 
acestuia. Domnul Tuli (cum îi pl cea s  i se spun ) era 
c s torit cu o femeie de religie catolic , având grij  de o 
nepoat  a so iei care este în prezent medic veterinar. Casele 
evreie ti (unele existând i ast zi în Târg, la oseaua 
principal ) se recunosc prin arhitectura specific : 
construite… ,,pe lung”, lipite unele de altele, economisind 
astfel un perete i ,,o ap ” de acoperi , aveau la strad  (în 
fa ) o camer  mai mare ,,pr v lia” (în târg se folosea mai rar 
denumirea  ,,dughean ”), cu ie irea direct pe trotuar (cu 2 - 3 
trepte). Din aceasta se intra în alta mai mic  ,,magazia” 
(depozitul), apoi, printr-un hol lung, în locuin a propriu-zis  
(unele nici nu mai aveau holul), care se încheia cu 
,,buc t ria”  i ie irea în curtea din spate (a adar, se circula 
foarte u or dintr-o camer  în alta, proprietarul fiind aproape 
de negustoria sa, neavând nevoie de paznici). Sub aceast  
cas  era un beci lung i adânc, folosit pentru depozit de 
alimente, m rfuri i uneori bune ascunz tori la nevoie. 
 Iat  câteva din numele cele mai des întâlnite în 
Târgul R duc neni: Meltzer, Mendel, Moise, Leiba, 
Cuperman, Blancu, BVrodler, Zinger, Finchel tein, Reizis, 
Lazarovici, Meiru, Ghe el, Haimovici, Sigal, Moscovici, 
Petrariu (cu prenume evreie ti: Hainu i Feiga, Aron i 
Perla).  
 La intersec ia de la Restaurant, în ambele col uri, 
erau cele mai bune (aprovizionate)  magazine - ale fra ilor 

Meltzer. În perioada interbelic  apa mineral  feruginoas  i 
carbonat  de la izvoarele de sub p dure era transportat  de 
evrei la Bucure ti în butoaie de stejar, fiind renumit  pentru 
propriet ile sale curative în bolile de rinichi i ficat. Datorit  
acestui renume, R duc neni a fost trecut atunci printre 
sta iunile balneoclimaterice. (BOZIAC 1986, ms) 
 

Bibliografie selectiv : 
 - Adamescu Gh., Dic ionarul enciclopedic ilustrat 
„Cartea Româneasc ”, Partea a II-a, K-Z, Bucure ti, Editura 
„Cartea Româneasc ”, p. 183; 
 - Boziac Sl daru Elena, Coordonate geografice i 
istorice ale v ii Bohotinului, jud. Ia i, 1986, manuscris; 
 - Costin Clit, Date istorice despre comuna 
R duc neni, în Lohanul nr. 26, iunie 2013, p. 22-25; 
 - Derieux Estelle, Studiu de demografie istoric  a 
unei comune rurale din România - R duc neni (1869 - 
1894), Angers - Fran a, 1986; 
 - Matei Marietta, Toponimele de pe Valea 
Bohotinului, R duc neni, 1991 (manuscris). 
 - Merlan Vicu, Evolu ia habitatului preistoric pân  
în secolul IV în bazinul inferior al Jijiei, sector R duc neni-
Gorban, lucrare de licen , Suceava, 1995. 
 - Merlan Vicu, Arme i unelte din silex i piatr  în 
eneoliticul la est de Carpa i, Ed. Lumen, Ia i, 2005, Ed.         
a II-a, Editura Lumen, 2008; 
 - Merlan Vicu, Contribu ii monografice asupra V ii 
Bohotinului i V ii Mo nei, Ed. Lumen, Ia i, 2006; 
 - Rosetti Radu - P mântul, s tenii i st pânii în 
Moldova, 1905, vol. I, II; 
 - Rosetti Radu, Cronica Bohotinului, în Analele 
Academiei Române, seria II, tom XXVIII, Memoriile Sec iei 
Istorice, 1905, p. 157-324, Editura Arte Grafice Carol I, 
Bucure ti, 1905; 
 - Rosetti Radu, Note genealogice i bibliografice 
despre familiile BUHU  i ROSETTI, fo ti proprietari ai 
mo iei Bohotinului, Academia Român , Bucure ti, 1906; 

 
 
 
 
 
 

 
 

Teiul lui Mihai Eminescu - Gabriela Cucinschi

„Istoria este un pact între cei mor i,
cei vii i cei nen scu i înc .”

Edmund Burke
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ETNOGRAFIE 
Petru  ANDREI - Vaslui 

 
Gheorghe ig u Un tezaur ce ine de arheitate

Foaie verde foi ca plopu  
Nu e pas re ca porcu  
i nici floare ca laleaua 

i nici grea  ca maneaua 
i nici plant  ca ariciul 

i nici art  cum e kitsch-ul. 
(Folclor postmodern) 

 
Am încropit aceste 

versuri satirice dup  model 
popular pentru a ve teji 
postmodernismele actuale i mai 
ales formele de incultur  care 

înlocuiesc, prin b taie de joc, dragostea fa  de patrie, fa  de 
poporul român, fa  de limba român , fa  de credin , fa  de 
trecutul nostru istoric, fa  de Mihai Eminescu, arheul 
spiritualit ii române ti, centrul canonic al culturii noastre, 
fa  de crea ia popular  i fa  de tradi ii i obiceiuri. 

Minorit i de tot felul (teritoriale, religioase, sexuale 
etc.) î i clameaz  drepturile i se plâng de nedrept i i 
discrimin ri închipuite. 

Tineretul nu mai are repere morale, estetice, 
comportamentale. 

Batjocora, b c lia, parodia, pasti a, plagiatul, 
impostura, veleitarismul, nonvaloarea, perversiunea, obr znicia, 
anomalia sap  la temelia unor edificii ca: na iunea român , 
biserica, armata, c s toria, justi ia, coala .a. 

Libertatea, dobândit  dup  1989, este transformat  
în libertinaj. 

În aceast  perioad  de apocalips , ni te oameni 
admirabili, cu suflete frumoase, înzestra i cu har i d ruire 
dau la iveal  în America, o nestemat  a crea iei noastre 
populare, antologia La pârâul dorului, Folclor literar 
nem ean, str danie a distinsului profesor, etnolog i scriitor 
GHEORGHE IG U i a fostei sale eleve, scriitoarea 
RALUCA SANDERS, scenarist  i produc toare de film la 
Hollywood (Create Space - Los Angeles, 2015, S.U.A.)  

Echipa care a izbutit s  editeze aceast  capodoper  
trebuie remarcat .  

Culegere de texte: Dana Agrigoroae, Dana Popa, 
Ramona Manca  i Emilia Pâclea, tehnoredactori: Bogdan 
D nil  i Raluca Sanders, c reia îi apar ine i coperta, 
ilustra ii coper i ing. Attila Farkasz, editor: Create - Space: 
Raluca Sanders. Pe ultima copert  sunt amintite câteva date 
esen iale din biografia profesorului Gheorghe ig u, mentor 
al atâtor genera ii de elevi.  

Profesorul GHEORGHE IG U s-a n scut la 18 
octombrie 1944, în Ruc r - Arge . A absolvit Universitatea 
din Bucure ti, Facultatea de Filologie în 1967. A avut ca 
profesori, între al ii, pe Al. Rosetti, Iorgu Iordan, Sorin Stati, 
Maria Manoliu, Zoe Dumitrescu Bu ulenga, Ovidiu Drimba, 

Eugen Simion, Mihai Pop, Alexandru Piru, c rturari de 
dimensiuni europene. Între 1967 i 2005 a fost profesor de 
limba i literatura român , director de liceu i inspector 
colar în Piatra Neam . Este autorul unor articole, recenzii, 

studii care au contribuit la editarea unor manuale colare i 
culegeri de folclor.  

O prefa  succint , persuasiv , 
semnat  de Alexandra Co ofan , 
cercet tor în Antropologie, Indiana 
University, i o ,,Not  asupra edi iei” 
pe care o redacteaz  etnologul 
Gheorghe ig u, vin s  fac  preciz ri 
i s  stabileasc  paradigme pentru 

cititorul pasionat de crea ia popular  
din care s-a inspirat însu i Mihai 
Eminescu i deasupra c reia s-a în l at 
prin armonia i perfec iunea formei, prin profunzimea 
cuget rii i prin inefabil. 

Cei care am tr it în raiul copil riei la Români - 
Neam  i am cunoscut via a spiritual  aici, ne reamintim cu 
tremur de inim  de toate obiceiurile i tradi iile, de ,,pove ti 
i doine, ghicitori, eresuri/ Ce fruntea de copil               

mi-o-nseninar / Abia-n elese, pline de-n elesuri” (Mihai 
Eminescu - Trecut-au anii). 

Aceast  lucrare de excep ie cuprinde: 
 Poezia obiceiurilor de Cr ciun i Anul Nou: 
 Poezia obiceiurilor legate de momente 

importante din via a omului; 
 Teatru popular; 
 Crea ii epice; 
 Doine i cântece lirice; 
 Strig turi; 
 Folclorul copiilor;  

 Se adaug : Nota editorului, un glosar de termeni 
populari, arhaisme i regionalisme, referin e critice, indicele 
localit ilor, numele folclorofonilor i ale celor care au cules 
textele i bibliografia. 

Din ,,Nota asupra edi iei” desprindem câteva 
informa ii: ,,Antologia de fa  reune te texte folclorice 
selectate din trei c r i publicate anterior: La pârâul dorului 
(2000), La fântân ,la izvor (2008) i Floarea de frag  i 
corbul (2013). 

Gheorghe ig u 
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Antologia La pârâul dorului are toate calit ile unei 
opere tiin ifice dar, este, deopotriv  i o oper  de înalt  
valoare moral  i estetic . 

Citesc i recitesc aceast  nepre uit  comoar  a 
sufletului românesc mereu-mereu cu un plus de emo ie 
pentru c  întâlnesc numele p rin ilor mei, Maria Iona cu i 
Ion Andrei din satul B rc-Go mani, comuna Români i 
numele bunicului Gheorghe Andrei, erou al primului r zboi 
mondial care i-a dat via a pentru eliberarea Ardealului. (În 
Mausoleul de la M r e ti numele Gheorghe Andrei, din 
Regimentul 64 infanterie, se afl  pe Culoarul H, Cripta 5, 
Locul 20). 

Frumuse ea acestor crea ii, armonia i muzicalitatea 
versurilor, valoarea etic  i estetic  i mesajul lor umanist    
le-au f cut s  supravie uiasc  i s  încânte i ast zi, i-n veac 
de veac, pe iubitorii de frumos uman i artistic. 

În condi iile globaliz rii, când se încearc  
distrugerea fiin ei na ionale, o specificului românesc, aceste 
crea ii sunt adev rate file de istorie imortalizând fapte de 
vitejie, fapte de omenie, tr iri suflete ti profunde, lacrima 
îngereasc  a acestui popor ca un spin în talpa celor trei 
imperii: austro-ungar, arist-comunist i otoman. 

Aceste documente suflete ti sunt, în acela i timp, i 
comori de limb  româneasc , bântuit  i ea, când i când, de 
v rsatul vântului grecesc, fran uzesc i anglo-american. 

,,Poezia obiceiurilor de Cr ciun i anul nou” atest  
faptul c  ne-am n scut popor cre tin, încre tinat de apostolul 
Andrei, i peste veacuri i peste vitregiile vremurilor ne-am 
p strat pân  acum credin a, Kenoza  Dumnezeului Treimic: 
Dumnezeu Tat l, Iisus fiul i Sfântul Duh. 

Versurile colindelor sunt de inspira ie biblic  i au 
frumuse ea Cânt rii Cânt rilor (Shir-Ha-Shirim) celebrând 
na terea Domnului Iisus Hristos: ,,Sus, la poarta raiului”    (p. 
32). 

Plugu orul anticipeaz  sosirea prim verii, muncile 
câmpului, ob inerea i strângerea recoltei dar este, totodat , i 
o ilustrare a etnogenezei noastre, na terea poporului român 
prin pe irea Dochiei (Daciei) de c tre Traian, împ ratul 
Romei: ,,S-a sculat mai an/ B dica Traian”... Finalul 
plugu orului dovede te faptul c  suntem un popor optimist, 
cu sim ul umorului, f când de multe ori ,,Haz de necaz” i 
supravie uind prin el dictaturilor i nedrept ilor istorice. 

Pe canavaua timpului sunt brodate fapte atestate 
istoric i lingvistic îngem nate cu cele legendare. Domnitorul 
Drago , de pild , a întemeiat Moldova: ,, i-a l sat 
a ez minte/ i tradi iile sfinte/ De la daci, de la romani/ Urate 
de mii de ani.” 

Strig turile la Urs, la Capr , la Cerb, la C iu i i la 
jocul Arn u ilor au o retoric  specific  înso it  de un 
,,captatio benevolentiae”: ,,Frunz  verde de mohor,/ bun  
seara tuturor,/ Doamnelor i domnilor/ i voi domni oarelor!/ 
Iaca vin i iar i vin,/ C lare pe Mo  Martin,/ Cât c lare, cât 
pe jos,/ Bine c  sunt s n tos!/ Mai întâi i la-nceput/ S  v  
spun de unde sunt.” 

M tile zoomorfe sunt expresia cultului primitiv al 
diviniz rii animalelor. 
 ,,Strig turile la jocul arn u ilor” amintesc de 
strig turile - comenzi de joc - de la jocul b rb tesc 

,,Cor gheasca”, joc grecesc, asem n tor cu ,,Zorba”, adus pe 
meleagurile noastre de pluta ii de pe Bistri a din porturile 
Dun rii i M rii Negre unde- i vindeau armatorilor greci 
brazii pentru cor bii: ,,De când seara a-nserat/ Cor ghiasca n-
am jucat/ dar acum s  nu uit m/ Cor ghiasca s  juc m/    
Uite-ncepa num ra/ De la stânga la dreapta:/ Hei una cade 
bruma,/Hei dou  cade rou / Hei trii ca la Andrii...” 

Poezia obiceiurilor legate de momentele importante 
din via a omului: na terea, nunta i extinc ia sunt asemuite 
fenomenelor astrale din întregul univers; nunta i moartea au 
propor ii cosmice. În fa a mirelui: ,,Mun ii capu  i-au plecat/ 

i la dânsu s-a-nchinat/ Apele s-au tulburat/ Soarele s-a 
ar tat” (,,Ora ia de nunt ”). 

Atunci când p r sesc casa p rinteasc , fiicele, fiii 
se-nchin  în fa a p rin ilor, care le-au dat via  i i-au crescut, 
cu plec ciune, rugându-se de iert ciune: ,,C  binecuvântarea 
p rin ilor/ Înt re te casele fiilor/ Iar blestemele p rin ilor/ 
risipesc casele fiilor”. 

În bocete sau litanii, bocitoarele se plâng de 
efemeritatea vie ii, angajând un dialog cu cei r ma i în via : 
,,Ieri st team cu to i la mas / Ast zi m-a i scos mort din cas / 
Veni i fra i, veni i surori/ De m -mpodobi i cu flori/ C ci m  
duc pe cee lume/ Unde nu cunosc pe nime”. Dialogul cu cel 
disp rut le împrumut  acestora îngrijor rile i disper rile 
acestuia, dându-le glas ,,post fatum”.  

Exist  i, pe alocuri, înc  mai exist  credin a în 
magia vorbelor: cuvintele te pot îmboln vi sau vindeca. 
Descântecele, de pild , invoc  sfin ii tutelari i au ceva 
imperativ: ,,Gâlc , gâlgu / Du-te la  gârli / Pleac -te, bea 
ap / i apoi te-neac ” sau ,,La o r chit / St  o bab  
despletit ,/ Cu un ochi de foc/ i unul de ap ,/ Stinge pe 
acela de foc/ i r mâne acela de ap / S  r mân  Gheorghe 
curat/ Ca argintul strecurat/ Cum Maica Domnului l-a l sat”. 

Teatru popular învie temerari din rândurile celor 
n p stui i care pedepseau pe cei lacomi, r zbunând 
nedrept ile i întinzând o mân  de ajutor celor afla i în 
nevoie (Luca, Bujor, Terente, Jienii, Codrenii .a.)  

,,Bun  seara, bun  seara,/ Fra ii mei haiduci!/ N-a i 
v zut, n-a i auzit/ De Bujor ce s-a f cut?” (,,Banda lui 
Bujor”). 

,,Crea iile epice”, legendele i cântecele b trâne ti 
(baladele) sunt asem n toare dar nu identice celorlalte care 
circul  i în alte zone ale rii. Folclorul nem ean are, totu i, 
un specific aparte: Cântecul mioarei, Balada lui Gheorghe 
Andrei, Pluta ii de pe Bistri a au valoare etic  i estetic  
aparte. Cântecele lirice, doinele înf i eaz , de regul , 
meandrele iubirii i ravagiile pe care le fac dorul i 
dep rtarea. Aceste cântece de adânc  sim ire au farmecul 
celor mai frumoase poezii din literatura cult . Într-unul, 
mama iubitoare î i a teapt  feciorii care au uitat s  mai vin  
pe-acas , în altele se oglindesc desp r irile, împlinirile i 
neîmplinirile, am girile, dep rt rile i a tept rile.  
 C r ile profesorului i etnologului Gheorghe ig u 
sunt adev rate module din coloana nesfâr it  a recuno tin ei 
noastre. 
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ETNOGRAFIE 
Gheorghe N. VASILACHE - ( epu) Gala i 

Corina VASILACHE - Gala i 
 

Specificul nara iunii în pove tile lui Tudor Pamfile
 

Preocup rile folcloristice 
ale lui Tudor Pamfile dateaz  de 
prin anul 1905, când înc  urma 
cursurile colii de ofi eri de 
infanterie i, ca admirator al 
profesorului Nicolae Iorga,  îi 
scria acestuia: Am o colec ie de 
folclor foarte variat  - pove ti, 
cântece, ghicitori, supersti ii, 

medicin  popular , colinde, strig turi - culese de prin 
jude ul Tecuci, din localit ile epu, Buciumeni, 

ig ne ti, Negrile ti, Br h e ti, T lpigi, care mi-au 
pl cut mie, fecior de ran... Ca s  r mâie, le 
în epenim pe hârtie ca s  le avem odat  i odat , ca o 
sticlu  de doctorie când vor veni zilele de c in ... 

În numai 15 ani, Tudor Pamfile a adunat cu 
h rnicie un munte de material, publicând peste 40 de 
volume ce con in proz  i versuri populare, jocuri de 
copii, studii de etnografie, informa ii despre via a 
material  rural , lucr ri cu profil istoric, care, laolalt , 
formeaz  o impresionant  arhiv  de folclor i 
etnografie reprezentativ  a Moldovei. 
 Proza popular   (pove ti, snoave) a constituit 
o preocupare constant  a folcloristului moldovean 
concretizat  în volumele: Graiul vremurilor (1909), 
Fe i-Frumo i de odinioar  (1910), Un t ciune i-un 
c rbune (1914), Firi oare de aur (1913, snoave). 
Pove tile sale dezvolt  teme i motive existente în 
colec iile anterioare: împ ratul c ruia i se furau 
recoltele de grâu ( perl  Voinicul), vrajba dintre 
mama vitreg  i fiica ei cea frumoas  (Zâna Stelina), 
fata r pit  de zmei  salvat  de fratele ei cel mai mic 
(Chip ru , feciorul babei), motivul b trânilor f r  
copii (Petrea cel viteaz) etc. În schimb, modalitatea în 
care este prezentat  substan a epic  a acestor pove ti 
are unele particularit i specifice, pe care încerc m s  
le eviden iem în cuprinsul acestui articol, folosind 
pentru argumentare o serie de texte selectate din 
volumele Basme de Tudor Pamfile, Editura Junimea 
(editate de prof. dr. D.V. Marin, în 1976, cu ilustra ii 
semnate de Genoveva Georgescu i Mihai Gheorghe) 
i Fe i-Frumo i de odinioar , Editura Libr riei Leon 

Alcalay, Bucure ti. 

 1. Dup  cum se tie, începutul basmelor 
tradi ionale este marcat de o diversitatate de formule 
care au rolul de a introduce pe cititor într-o lume 
fabuloas . Într-un stil neutru, marcat prin forme 
verbale i pronominale de persoana a III-a, se 
sugereaz  reperele spa iale (un t râm fabulos, în care 
se ajunge cu gândul, c l uzit de animale fabuloase), 
dar i cele temporale vag definite (odat , cândva, 
demult etc.), întregite i de unele detalii             
ironico-umoristice (când f cea plopul pere i r chita 
mic unele, de când se b teau ur ii în coade, de când 
se luau de gât lupii cu mieii de se s rutau, de când se 
potcovea puricele la un picior cu 99 de oca de fier, de 
când scria musca pe perete etc.). În schimb, la Tudor 
Pamfile remarc m în partea introductiv  prezen a unor 
digresiuni care sugereaz , mai curând, atmosfera 
ez torilor i a cl cilor moldovene ti cu ascult tori 

aten i  i, poate, curio i  s  aud  întâmplarea. De altfel, 
cuvântul clac  apare frecvent în pove tile lui Tudor 
Pamfile. Iat , de exemplu, începutul pove tii perl  
Voinicul (auzit  de la fratele s u Leon), în care 
naratorul este mai degrab  preocupat de semnifica ia 
numelui personajului perl , feciorul unui împ rat de 
demult, decât de recompunerea atmosferei fantastice: 
A a îl chema pe feciorul unui împ rat de demult: 

perl . Eu, când am auzit întâmplarea asta, tare m-am 
minunat de numele feciorului i drept la bunic -mea 
m-am dus i am întrebat-o, dar bunica m-a îndreptat 
la bunicul. i bunicul, luând zodiacul de pe coard , a 
cercetat cu de-am nuntul to i sfin ii i sfin i orii 
anului i de numele lui perl  tot n-a dat. Ci numai 
într-un târziu, tergându- i bunicul ochelarii i 
punând zodiacul la loc, î i d du cu p rerea c  cel 
fecior de împ rat trebuie s  fi fost mare z ca . C  ce-i  
perla, decât j raticul focului potolit i cum s  se 

cheme cel care st  pururea în vatra focului, 
vânturându-i cenu a cu cle tele decât perl ! i atunci 
m-am luminat i mi-am zis c  de bun  seam  îi a a... 
(Basme, p. 5) 
 În Chip ru , feciorul babei se face la început 
o întreag  filozofie referitoare la oamenii înzestra i cu 
darul povestirii, care tiu i toaca în cerul lui 
Dumnezeu, sunt plini de minte, în c p ânile lor vâr  
vrute i nevrute. Însu i naratorul, care pare un ran 
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harnic din partea locurilor noastre, m rturise te c  are 
în deb  vrute i nevrute, pe care le-ar ispr vi în ast  
sar , la claca despre care tocmai a auzit. Zâna Stelina 
(poveste auzit  de la Ion al Michiului, din epu) se 
deschide nu în manier  tradi ional , ci cu ample 
considera ii despre raporturile dintre p rin i i copiii 
lor: Dragii mei, c me a-i mai aproape decât sumanul 
i sângele ap  nu se face. C  nu întotdeauna p rintele 

se uit  cu drag la feciorul lui i nu întotdeauna mama 
î i piapt n  fata cu pieptene de corn i o îmbrac  
ve nic cu c ma  de in... (ibidem, p. 23) 
 2. În basmele din colec iile anterioare,  
reperele locale sunt nedefinite: o gr din  frumoas , o 
p dure, ni te palate, t râmul cel lalt etc. În mai toate 
pove tile lui Tudor Pamfile indiciile spa iale sunt 
u or identificabile, sugerând o atmosfer  de realitate 
povestit  pe care o putem reg si în perl  Voinicul: 
Noi, în Moldova noastr , când sim im c  lanurile ni se 
pr p desc, au de paserile cerului, au de soare, au de 
secet , ne apuc m i le cosim... (ibidem, p. 9). 
 În Povestea lui Cernat cel Mare se face 
urm toarea precizare: Vân tor ca dânsul, mai rar s  fi 
v zut în p r ile acelea ale Moldovei... Pu ca  ca mine 
mai rar prin iste p r i ale Vrancei. (Fe i-Frumo i...   
p. 55, 57) 
 Întâmplarea pe care ar vrea s  o istoriseasc  
naratorul în Zâna Stelina s-ar fi putut petrece de pe 
când r s rea soarele sub pat i asfin ea c tre sear  în 
Bârlad... aici, la noi, în ist c tun blagoslovit de 
dumnezeu cu tot felul de oameni. (Basme..., p. 23) 
 3. Stilul colocvial 
 În perl  Voinicul, dup  ce naratorul 
aminte te de existen a unui împ rat foarte bogat, pe 
care l-a lovit mâhnirea în coast , urmeaz  reac ia 
afectiv  a acestuia cu adres ri c tre poten ialii 
ascult tori sau cititori: Chiu i vai! Ce-i? Mare 
comedie! Auleu! Dar cum! Nu m  omorî! Dar p zitorii 
ce-au f cut? Parc  ei î i pot da cu mintea! (ibidem,    
p. 6) 
 - M i, nu v  uita i c -s vai de mine! Am fin 
împ r tesc, s  ti i, i s  v  fereasc  Sfântul s -mi 
face i vreun neajuns, s -mi mânca i vreo brazd  de 
p mânt ori s -mi fura i vreun pui de g in  c  v-a i 
dus! (ibidem, p. 12) 
 În Zâna Stelina se poveste te despre 
frumuse ea fetei care stârne te invidia mamei vitrege, 
dup  care naratorul noteaz : S  se spânzure c -i 
frumoas ? Eu, de-o pild , s  m  fi otr vit c  m  
l sase Dumnezeu a a cum eram pe când se b teau 
fetele din apte sate dup  mine? Ori dumneavoastr  
care, de!, s  v  l sa i împu ca i din pricin  c  sunte i 
a a cum sunte i? Ba deloc! Cine are ce-i trebuie lui i 

ce le trebuie altora, de la Dumnezeu are... (ibidem,     
p. 24) 
 Povestind cum s-a r t cit fata din textul 
Chip ru , feciorul babei, naratorul - personaj, 
m rturise te: În ce parte, nu tiu, dar atâta i-a  putea 
spune c -n cetate tr iau doi zmei amarnic de 
pizm t re i. i iaca a a, fata babei la popreal . De 
ce? iar i nu tiu. (ibidem, p. 72) 
 4. Naratorul implicat 

Devenit personaj, naratorul se implic  în 
rezolvarea unor situa ii critice. Dup  ce doi n t fle i ai 
împ ratului s-au dovedit nevolnici de a ap ra lanurile 
de grâu care c deau prad  unor du mani nev zu i, cine 
crede i c  urmeaz  la rând s  p zeasc ? 
 M  duc i eu la împ rat i-i zic: - În l ate 
împ rate, iaca a a i a a, s  te fac eu cu holde! Iar  
împ ratul de colo: - Cum? - Ascult . ... ( i îi propune 
s  le coseasc , s  se în eleag  m car cu paiele.) - 
Dac -i a a, drum bun... plec ciuni nevesti-tii i 
feciorilor i tuturor celor din satul t u i lui Vod  al 
vostru, dac  cumva te întâlne i cu dânsul... (ibidem,  
p. 9) 
 O bab  merge, f r  niciun folos,  din vr jitoare 
în vr jitoare, doar-doar va afla unde ar putea fi ascuns  
fata ei de o frumuse e rar . În cele din urm  vine i la 
mine i-i zic: D -mi o f rm tur , i- i spun unde se 
afl . - Na- i o pit -ntreag , i spune-mi m car de mai 
tr ie te, au ba. - Tr ie te, i-i roab  zmeilor din 
cetate. (ibidem, p. 72) 
 Mirat de r spunsul neinspirat dat zmeilor de  
feciorul cel mijlociu, naratorul intervine brusc, 
sanc ionându-i prostia astfel: Eu, s  fi fost în locul 
zmeilor, m-a  fi priceput ce s -i r s-pund acestuia: 
Dumnezeu s -i ierte i pe el i pe tine... (ibidem, p. 73) 
 5. Citind pove tile folcloristului Pamfile, 
întâlne ti în substan a nara iunii frecvente inser ii 
lirice (selectate, probabil, din volumul Cântece de 
ar ). Dup  ce oricelul soarbe din palmele adunate 

g van ale lui perl  cele câteva pic turi de vin, se d  
peste cap i cânt : Bunu-i vinul, bine-mi place, / Nu 
tiu viei ce i-oi face! (ibidem, p. 11). Zâna Stelina 

blestem  în felul urm tor pe cea care i-a pus la cale 
moartea: Aib  patul cucului/ i hodina vântului,/ C  
nici cucul n-are cas  / i nici vântul ar-aleas ! 
(ibidem, p. 28). Împ ratul Cataram-Craiul, plecat în 
codru s  vâneze fiare s lbatice, se opre te într-o poian    
i, în timp ce sorbea apa limpede ca lacr ma din lacul 

codrului cu zâne, cânt  astfel: Geme codrul, geme!/ 
Geme, c  i-i r u,/ C -l plou  mereu!/ i plou  de 
vars ,/ Codrului nu-i pas ,/ C  i-i frunza deas ; / Sus 
i-i frunza deas ,/Jos i-i umbra groas ; / Sus frunza-i 
m runt / Jos umbra-i rotund !... (ibidem, p. 34). Fata 
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unui crai ajuns la vârsta b trâne ii, frumoas , dar 
bolnav  de-o boal  cumplit , î i alina suferin a 
cântând: Foilean  de susai, / Inim  de putregai, /      
N-am cu it ca s  te tai,/ S  v d în tine ce ai! (ibidem, 
p. 43).  Chip ru , care î i caut  sora z logit  în cetatea 
de piatr  a zmeilor, fredona alinându- i dorul: 
Dragostea de fr ior, / Te tot trage de picior; / Iar  
cea de surioar ,/ Î i rupe din inimioar ! (ibidem,       
p. 74). Dumnezeu, coborât pe p mânt i îmbr cat în 
haine moc ne ti, umbl  încolo i încoace i, ajuns la 
casa dasc lului care era chinuit de dorin a de a avea  
un fiu, strig : Hai la mere boiere ti, / Hai la mere 
domne ti; / Oricine a gusta, / Îndat-a purcede grea!  
(ibidem, p. 56). Doi feciori crescu i tolo cani voinici i 
frumo i ca doi bujori î i caut  tat l, umblând din cas  
în cas  ca doi stelari în s rb torile de iarn  de la noi, 
cântând cu glas duios: Foaie de bujor, / i de alior, / 
Plânge,/ Mi se plânge, / Cu lacrimi de sânge, / Cu 
obraji de mac,/ Cel copil s rac, / Foaie de ciulini, / 
Dusu-s-a-n streini, / Dusu-s-a departe / S  înve e 
carte. (ibidem, p. 58). În Povestea porcului n zdr van 
(Fe i-Frumo i..., p. 42) g sim versurile: S rman , 
inima mea, / Cum purcede-a m  durea; / De m-a 
durea tot a a, / Nu tiu în câte-oi r mânea.... Ard în 
foc i m  topesc / i-o puicu  nu-mi g sesc. / Câte 
boli, toate-au venit, / De toate m-am izb vit, / Numai 
una-n lume-i grea: / Boal  nu-i ca dragostea.  
 6. Asist m în epica popular  culeas  de Tudor 
Pamfile la o demitizare a universului fabulos unde, 
în mod obi nuit, î i tr iesc veacul zmei, balauri cu 
apte capete, zgripsori, zgrip uroaice etc. În schimb, 

personajele din pove tile lui Pamfile par a fi, mai 
curând, oameni obi nui i din inuturile noastre, care se 
confrunt  cu tot felul de probleme: dasc li de stran , 
ispravnici, pârc labi, b rba i în ela i de muieri 
neastâmp rate. Satele sunt conduse de c tre Vod  
(primar), ursitoarele nu sunt altcineva decât trei 
mocani. Petrea cel Viteaz nu se lupt  cu balauri sau cu 
zmei, ci cu fata R coroaiei, du mana Zânei-f r -de 
tat , mor ii sunt c ra i la locul de veci cu un c ru  
mititel. Personajele care populeaz  pove tile î i dau 
bine e în stilul r nesc moldovenesc: Noroc dumitale, 
mo ule, i tuturor ploaie la var !... c  tare ne mai 
pedepse te de-o vreme cu toate secetele... (Fe i-
Frumo i..., p. 56). Nunta din Petrea cel Viteaz se va 
desf ura peste dou  s pt mâni, de bun  seam , dup  
ce au ie it hârtiile de la prim rie. O nunt , oameni 

buni, cum neam din neamul nostru n-a avut, c  pe 
atunci toate erau îmbel ugate pe p mânt, iar nu ca 
ast zi (ibidem, p. 63). 
 7. Proverbele, zic torile, expresiile populare 
prezente în es tura epic  a pove tilor lui Tudor 
Pamfile sporesc oralitatea textului: la p rul l udat 
s  nu te duci cu traista prea mare; paza bun  trece 
primejdia rea; cine poate oase roade, cine nu, nici 
lapte acru; a nimerit orbul Br ila; a g si bine capului;  
a o lua în be e; a c uta nod în papur ; cât ai bate în 
palme; a-i trece p rul prin c ciul ; a- i pune boii în 
cârd cu cineva. Nu lipsesc propozi iile exclamative i 
interogative, interjec iile sau expresiile onomatopeice 
care sporesc nota de oralitate a textelor marelui 
folclorist. 
 8. Finalul pove tilor tradi ionale este 
întotdeauna optimist. Criza semnalat  la început se 
sfâr e te cu bine: lanurile de grâu sunt salvate, fata 
babei este g sit , mama vitreg  este pedepsit  etc. La 
Tudor Pamfile încheierea pove tilor se face, de regul , 
într-o manier  personal , eviden iindu-se 
disponibilitatea naratorului de a mai în ira alte pove ti, 
a a cum remarc m în Hanul Ancu ei sau în O mie i 
una de nop i. De exemplu, oarecele (alias naratorul), 
care îi spune mo ului povestea lui Chip ru , 
m rturise te: ...z u, te-a  ruga s  nu m  omori, c - i 
mai spun o poveste. i, f r  s  m  întrebe dac -l 
ascult ori ba, se pune pe-n irat, i toaca, toaca, toaca, 
toaca, îmi mai d  gata una. E destul, c  pe asta nu v-o 
spun! Doar un cuvânt: c-o minciun  moldoveneasc , 
trecui ara ungureasc . i acum, m  închin cu 
s n tate  i voie bun , dragii mei feciori i fete! 
(ibidem, p. 75) 
 9. Concluzii: Digresiunile introductive, stilul 
colocvial al nara iunii, preocuparea permanent  a 
folcloristului pentru localizarea faptelor, inser iile 
lirice prezente în mai toate pove tile, toate acestea dau 
o not  aparte epicii populare culese de Tudor Pamfile. 
 Aprecieri critice 
 Pre uit de mari spirite contemporane... pentru 
încercarea de a strânge firi oarele de aur din 
„prejmuita noastr  avere”, prin ce ne-a l sat ca 
mo tenire nepieritoare, îl putem considera „senatorul 
cel dintâi pe lâng  Majestatea Sa, Timpul”.  

(prof. dr. Dumitru V. Marin - TUDOR PAMFILE i 
Revista ION CREANG  - Ed .Cutia Pandorei, 

Vaslui, 1998, considera ia final )

 
 
 

„Un popor f r tradi ii este un popor f r viitor.”
 

Alberto Lleras Camargo
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SPORT 
Dan TEODORESCU - Ia i 

 
Calendarul sportiv interna ional pe trimestrul al II lea,

cu EURO 2016 la fotbal în prim plan !
 
 
 În perioada aprilie-iunie 2016, deci în cadrul 
trimestrului al II-lea al anului în curs, fanii sportului 
românesc vor avea foarte multe competi ii de vizionat, 
dar EURO 2016 la fotbal, din Fran a, care va debuta pe 
10 iunie, domin  sportul european.  
 Cele ase grupe ale turneului final se prezint  
astfel:  
 - Grupa A: Albania, Fran a, România, Elve ia;  
 - Grupa B: Anglia, Rusia, Slovacia, ara 
Galilor;  
 - Grupa C: Germania, Irlanda de Nord, Polonia, 
Ucraina;  
 - Grupa D: Croa ia, Cehia, Spania, Turcia;  
 - Grupa E: Belgia, Italia, Irlanda, Suedia;  
 - Grupa F:Austria, Ungaria, Islanda,Portugalia. 
 În grupa A, meciurile echipei conduse de 
selec ionerul Anghel Iord nescu, vor fi urm toarele: 
Fran a-România (pe 10 iunie, de la ora 22.00 în 
România, în deschiderea competi iei), România - 

Elve ia (15 iunie, ora 19.00), România - Albania (19 
iunie, ora 22.00). 
 Vor urma apoi meciurile din optimile de final , 
sferturile de final , semifinale, iar marea final  va avea 
loc pe 10 iulie 2016, de la ora 22.00, pe Stadionul Stade 
de France, din Saint-Denis.  
 Vor fi meciuri dificile pentru na ionala de 
fotbal a României la EURO 2016, dar nimic nu este 
imposibil, mai ales c  mai toate vedetele cu balonul 
rotund din Carpa i vor trage tare la meciurile lor din 
diferite campionate continentale unde particip  ca 
juc tori, pentru a prinde na ionala lui "Tata Puiu" 
Iord nescu!  
 În rest, iubitorii sportului se pot delecta în 
trimestrul al doilea al anului 2016 cu întreceri 
spectaculoase din gimnastic , formula 1, ciclism, 
atletism, tenis, haltere, rugby, baschet, volei, judo, 
scrim , fotbal din cupele europene, handbal, tir cu 
arcul, kaiac-canoe, canotaj, nata ie etc. 

  

Na ionala de polo pe ap a României va lupta în turneul
preolimpic pentru calificarea la Rio 2016

 La Campionatul European de polo pe ap  din 
Serbia, România a ocupat locul 10 la finalul 
competi iei, dup  ce a pierdut cu 6-12 meciul decisiv cu 
Fran a, pentru locurile 9-10.  
 Dup  acest loc ocupat într-o competi ie 
european , România va participa la turneul preolimpic 
de la Trieste (Italia), pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia), din acest an, 
mai precis din perioada 5-21 august.  
 La turneul preolimpic de la Trieste, în grupa A, 
România se va duela pe "luciul apei" italiene cu 
adversare puternice, precum Rusia, Slovacia, Fran a, 
Ungaria i Canada, potrivit tragerii la sor i efectuate 
recent la Belgrad.  
 În Grupa B a turneului preolimpic, care se va 
desf ura în perioada 3-10 aprilie 2016, se vor afla 
echipele na ionale din Italia, Africa de Sud, Spania, 
Olanda, Germania i Kazahstan. 

 Se va juca în sistem campionat, "fiecare cu 
fiecare", iar primele patru echipe din fiecare grup  vor 
promova în sferturile de final . Echipele care ajung 
apoi în semifinalele competi iei se vor califica la JO din 
2016, de la Rio. 
 În ordine, în grupa A, România va întâlni 
Slovacia (pe 3 aprilie), Fran a (4 aprilie), Ungaria (5 
aprilie), Canada (6 aprilie), Rusia (7 aprilie). Meciurile 
din sferturile de final  vor avea loc pe 8 aprilie, 
semifinalele pe 9 aprilie, iar marea final  pe 10 aprilie. 
 S  mai men ion m c  turneul preolimpic la 
feminin este programat la Gouda (Olanda), în perioada 
21-28 martie 2016.  
 Echipele calificate sunt:  
 - Grupa A: Japonia, Spania, Africa de Sud, 
Canada, Grecia, SUA;  
 - Grupa B: Fran a, Italia, Noua Zeeland , 
Rusia, Cuba, Olanda. 
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TINERE  TALENTE 
Irina ANGHEL - Ia i 

 

Banchetul cer etorilor
A mai trecut înc  un an 

de când Mi u a rupt-o definitiv 
cu ei. S-ar putea s  fie unii care 
s  v  spun  c  asta îi era firea, 
de mic nu st tea locului 
niciodat ,  a luat-o la s n toasa 
chiar de ziua lui, pe 1 aprilie, 
pentru c  pur i simplu nu avea 
chef s  deschid  toate cadourile 

pe care urma s  le primeasc .  L sa i-i s  vorbeasc  singuri - 
oricum nu cu ei a rupt-o: e la mintea coco ului c  nu ai cum s  
la i balt  cuno tin e care te iau de obraji, î i arunc  un „ce mare 
ai crescut, ai progresat mult, ai cântat chiar dr gu  buc ica asta 
de Chopin”, dup  care merg direct la maic -ta i îi povestesc 
cu veselie „Îngrozitorul destin al lui Andrei din scara B i 
absolvent de Conservator”. Pân  la inevitabilul deznod mânt 
(„teribil  treab , mi se pare chiar c  l-am v zut cer ind în fa  
la alimentar  ieri, i-a  fi dat ceva, dar n-aveam ochelarii la 
mine i, da, în elegi tu... Dar s  l s m istorioarele astea 
îngrozitoare, tu cum o mai duci?”), fa a mamei tale e mai alb  
decât nop ile pe care le va petrece înlocuindu-l pe Andrei din 
scara B cu b ie elul din poza din portofel. De-ar t cea odat , c  
i-a a nu zic nimic! 

 A mai trecut un an de la „Cea mai tragic  p c leal  
de 1 Aprilie din istorie”. Distibui i în rolul victimelor f r  voia 
lor - Nel i Victor. Sinopsis: Prietenul lor bezmetic a plecat i 
n-a vrut s  le zic  unde se duce.  N-a vrut s  le zic  nici m car 
c  pleac . 
 Când profesorii strigau catalogul i ajungeau la 
numele lui Mi u, nimeni nu striga „absent”, nici m car ei doi. 
Se amuzau cu gândul c  s-a r t cit în drum spre clas . Sau se 
enervau imaginându- i c  s-a decis s  chiuleasc  f r  ei.      
De-odat , a disp rut i din catalog. Profesorii nu îi mai strigau 
numele - ei opteau, îns , „absent”.  
 L-au c utat în toate buzunarele blugilor Levis lunea, 
l-au c utat în za ul cafelei din fiecare mar i, miercurea îi 
aruncau cu pietre în geam, chemându-l în spatele blocului, joi 
erau siguri c  îl auzeau dintre str nuturile pianului dezacordat 
de la Casa de cultur , iar vineri de vineri discutau despre cum 
ar derula Beggars Banquet pe invers la pick-up în c utarea 
unui mesaj codificat, dac  discul nu ar fi disp rut în mod 
misterios odat  cu Mi u. Sâmb ta încercau s  pun  indiciile 
cap la cap, iar duminica îi d deau de mâncare pisoiului negru 
al lui Mi u care cu siguran  c  tia mai multe decât le 
mieunase.  
 De fapt, pisoiul a fost cel care a dat totul peste cap 
atunci când a plecat i el. A ters-o într-o sear  de duminic , 
f r  s  anun e pe nimeni, cu toate indiciile lor; le-a l sat îns  în 
urm  bolul cu mâncare plin. Nel i Victor s-au întâlnit luni. 
Ploua cu grindin  i ei nu aveau cea mai vag  idee de ce au 

ie it din cas  - nu aveau nici m car o umbrel . Au ridicat din 
umeri i au luat-o în direc ii opuse.  
 Nel a r cit în acea luni, a tu it vreo s pt mân , dup  
care s-a f cut bine i a înv at s  mearg  pe biciclet . A mers 
cu bicicleta în fiecare zi pân  la Biblioteca Central , unde s-a 
îndr gostit mai întâi de c r i, i apoi i de bibilotecar . La un 
moment dat, mâinile lui s-au plictisit de întors pagini i s-au 
apucat de scris - bibliotecara îl citea în pauza de mas . S-a 
hot rât s  devin  scriitor, s  îi in  loc de cafea, de sup  i de 
tartin  bibliotecarei, s  îi ocupe în fiecare sear  gândurile i 
noptiera. Îns  cineva i-a furat bicicleta, permisul de la 
bibliotec  i-a expirat i peni a stiloului i s-a îndoit de la prea 
mult zel. Bunicul lui a profitat de aceste accidente (b nuiala 
mea e c  tot el le-a i provocat) i i-a distras aten ia când 
trebuia s  fac  dreapta înspre Litere; a luat-o tot înainte pân  a 
ajuns la Medicin . Acum toat  lumea îi spune „dom doctor”. 
 Victor a mers acas  unde a g sit-o pe mama lui 
pref cându-se c  nu plânge. „A luat i pick-up t u, 
nemernicul” i-a spus printre suspine.  Tat l lui plecase cu o or  
în urm , plecase pe bune. „Nemernicul” a repetat în gând 
Victor în timp ce ducea pe ploaie gunoiul plin cu planurile de 
fugit în lume, departe de minciuni, muzic  proast  i 
margarin . Când nu o asculta pe mama lui l undându-se 
tuturor cuno tin elor, cu vocea spart , c  îi e mai bine f r  
„ ti i-voi-cine”, c uta o glum  mai trist  decât via a lui („Cea 
mai trist  glum , asta vreau s  g sesc”) i încerca s  se 
îndr gosteasc  de prietena lui bun  la matematic . Nu a reu it, 
dar a r mas cu o pasiune inexplicabil  pentru matematic . 
Când Victor preg tea s  dea la Matematic , i-a amintit c  tot 
asta f cuse i tat l lui. „Nemernicul...”, a morm it el, dup  care 
s-a înscris râzând nervos la admitere al AC. „...M car de îmi 
l sa pick-up-ul”! 
 A mai trecut un an i cu sta se fac destul de mul i de 
când Nel i Victor bântuie de 1 aprilie într-o libr rie  dintr-un 
mall. 
  Dac  tragi cu urechea la întâlnirile fo tilor colegi de 
liceu la care toat  lumea râde i nimeni nu zâmbe te, vei afla 
c  „ tia doi nu mai in leg tura, nici m car nu se mai salut ”. 
Cel pu in a a afirm  George care nu minte niciodat  - doar 
atunci când îi spune so iei sale „te iubesc”... 
 i, totu i, iat -i discutând conspirativ în fa a 
enciclopediilor! 
 Nel s-a îngr at pu in de tot, p rul i-a r mas îns  
ve nic mare i cre . Nu pot s  nu m -ntreb, oare mintea îi e tot 
crea ? Uite-l, dragul de el, ceva nu îi convine... Î i uguie 
buzele cum doar el tie s  o fac , cu o gravitate caraghioas  
care î i face râsul s  bat  în retragere. Ba mai mult, dintr-o dat  
ai i tu buzele uguiate, p rul cre  i te r zvr te ti silen ios, cu 
precau ie, împotriva unei probleme ca o pi c tur  de ân ar - 
mic  i enervant . Singurul imun la aceast  vraj , c ci altfel nu 
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tiu cum s -i zic, este Victor care are ca i antidot ochii verzi 
pe care îi d  peste cap cu elegan . Privi i cu aten ie... 
 - F r  leg tur  cu cadoul, dar nu o z resc pe Anna 
Karenina niciunde, spune Nel. 
 ...V-am zis eu! 
 - Iar i umbli dup  femei fic ionale, Nelule? 
 - Râzi cât vrei... 
 - Nu râd, mi se pare chiar revolt tor, spune Victor i 
î i mai d  înc  o dat  ochii peste cap. I-o fi zis cineva c  îi st  
bine a a! 
 - Revolt tor, dar firesc, prietene. Revolt tor de firesc, 
r spunde Nel cu un calm aristocratic. 
 - Frumos ai întors cuvintele. Ai f cut bine c  ai dat la 
Medicin . 
 - Ce tii tu... începe Nel dup  care vede zâmbetul 
verde i trist din ochii lui Victor i zâmbe te i el. Ce tii tu..., 
repet  el cu îng duin  i încep amândoi s  râd  cu cea mai 
sfioas  triste e de pe lume. i George zice c  nu au p strat 
leg tura! 
 - Bun  seara! V  pot ajuta cu ceva? îi întreab  
domni oara librar. 
 - Poftim? r spund Nel i Victor, amândoi afla i cu 
mintea departe tare de libr rie i periculos de aproape de locul 
din care povestesc eu toate astea. 
 - Am spus... Sunte i bine, Cer etorilor? 
 - De ce n-am fi? r spund ei, ca de fiecare dat . 
 Întrebarea era mereu aceea i, doar vocea care o rostea 
r gu ea sau se sub ia în func ie de culoarea ochilor 
posesorului. De fapt, r spunsul nu era al lor. Cum ar fi putut s  
fie? Întrebarea nu le era adresat , ei nu mai erau Cer etori. 
R spunsul sta era un fel de ecou al r spunsului pe care l-ar fi 
dat Cer etorii, „Cei trei Cer etori” - Nel, Victor i Mi u.  
 „Cer etorii” - joc inventat de Mi u în clasa a IX-a i 
declan at de pove tile mamei sale cu absolven i de 
Conservator cer etori; v  asigur c  nu f cea haz de necaz, dac  
la asta v  gândi i, era cât se poate de serios când spunea „ i ce 
e a a de r u în a fi cer etor?”. Nel i Victor d deau din cap 
admirativ i, de i acum î i dau seama de naivitatea acelor 
momente, ar da din cap admirativ din nou i din nou i din nou 
pentru c  niciodat  nu s-au sim it mai bine decât atunci când 
erau Cer etori. i mai era i discul celor de la Rolling Stones, 
„Beggars Banquet”, coperta cu invita ia imposibil de alb , care 
le-a b gat în cap ideea c  nimic nu e mai nobil decât s  umbli 
haihui prin lume al turi de cei mai buni prieteni, cu buzunarele 
întoarse pe dos i inima înc rcat  cu idealuri. Cineva le-a 
propus numele de „Cei trei mu chetari”, dar, pân  la urm , 
mu chetarii sunt prea plini de ei pentru a avea timp s  fac  
glume proaste, s  scrie bile ele de dragoste de o mie de ori în 
cap i niciodat  pe hârtie sau s  asculte Rolling Stones. A a c  
au r mas Cer etori.  
 Dup  ce Mi u a plecat, cu Beggars Banquet cu tot, 
singurul lucru pe care îl spuneau zile la rând era un „De ce     
n-am fi?”. T cerea din sufletul lor era a a de g l gios  i, dac  
ar fi vorbit mai mult, erau convin i c  ar fi asurzit.  
 - Am spus... V  pot ajuta cu ceva? repet  domni oara 
librar  întrebarea. Deja se uit  în dreapta, la un copil care e pe 
cale s  d râme câteva c r i i se preg te te s  mearg            
într-acolo. Este convins  c  are de a face cu ni te indivizi cam  

ciuda i i indivizii ciuda i nu au niciodat  nevoie de ajutor. 
 - Da, v  rog, r spunde Nel care s-a reîntors în libr rie. 
Azi este ziua celui mai bun prieten al nostru, Mi u, i c ut m 
un cadou... 
 - Câ i ani are? îl întrerupe plictisit  domni oara. 
 - Irelevant, irelevant... Vream s  cump r m albumul 
Beggars Banquet de la Rolling Stones, îl c ut m de câ iva ani 
buni, continu  Victor repede. 
 - Îl c ut m i nu îl g sim niciunde. Mai este o mic  
problem : Mi u are doar pick-up acas  i c ut m discul de 
vinil... 
 - Cu coperta aia alb , care te invit  la Banchetul 
cer etorilor! 
 - Îmi pare r u, dar nu cred c  îl avem, nu in minte s  
îl fi avut vreodat ... Vai! M  scuza i! zice domni oara i 
alearg  fericit  s  aranjeze c r ile pe care copilul din dreapta 
tocmai le-a d râmat. 
 - Mul umim, spune Nel sumbru.  
 Iar î i uguie buzele! 
 Nel începe s  mearg  în cerc i s  se revolte calm: 
 - Iar nu l-am g sit, iar nu avem cadou... Ce facem? Iar 
ducem flori?! Iar ducem flori i ne prefacem c  nu arunc m 
una la gunoi ca s ..., începe el i dintr-o dat  i se sparge vocea. 
 - Este ziua lui i de ziua lui nu se aude o ma in  
derapând pe o strad  aproape pustie, cu excep ia unui pianist 
cu capul în nori, în acela i timp în care mama lui deschide u a 
primelor cravate. De ziua lui se aude rock’n’roll printre 
hohotele de râs provocate de o prostie spus  de tine, continu  
el în oapt  i tresare. 
 În fa a lui s-a strecurat un motan de 1,90 cu ochi verzi 
care îi pune mâna la gur  i îi face semn înspre ie ire. Nel a 
decis acum mult timp c  poate avea încredere în motanul sta... 
D  din cap cu gravitate i se furi eaz  împreun  afar  din 
libr rie. Încep s  alerge i s  râd  i, dintr-o dat , tiu exact ce 
urmeaz  s  se întâmple. Se opresc în fa a liftului gâfâind. 
 - Vezi c  aproape cade, m i, spune Nel i îi aranjeaz  
lui Victor masca de pisic , „masca de pisic  furat ” spun 
amândoi în gând i le sclipesc ochii. 
 - i ce dac  n-avem nimic la noi? Mergem la 
Banchetul cer etorilor cu mâinile în buzunar - foarte bine, asta 
e i ideea, pân  la urm ! 
 - Ai dreptate... 
 - Tu e ti cam frumos îmbr cat pentru un cer etor, 
dom’ doctor, dar trecem cu vederea. Sau faci schimb la intrarea 
în cimitir cu vreun am rât. Ce aventur  o s  fie! se 
entuziasmeaz  Victor pentru prima dat  în prea mul i ani. 
 Ap s ner bd tor pe butonul de la lift.  
 - Îl cheam  Mi u, nu Mi u Dumnezeu s -l ierte, 
spune simplu Nel.  
 - A a e, r spunde Victor. 
 Cer etorii se urc  în lift, sprijinindu- i unul de altul 
oftaturile. Îns , atunci când u ile se închid, încep s  
chicoteasc . Din oglind  îi privesc un b trân cu cârlion i i un 
motan cu ochii verzi i cu paltonul peticit. Cu o secund  
înainte s  se deschid  u ile, apare în reflexie i un al treilea 
zâmbet de Cer etor, zâmbetul meu, care opte te: „P c leal  
de 1 Aprilie!” 
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN - Vaslui 

 
Grupul nativ cultural tiin ific de la Podu Turcului

Bac u România (V)

 Serialul nostru e consacrat acestui 
ÎNCEPUT a unei excep ionale dezvolt ri 
spirituale, f r  îndoial  r mas  UNIC .  
 Este vorba despre preg tirea exploziei 
cultural- tiin ifice prin reunirea sor ii a unor 
profesori i elevi dota i s  asimileze i s  
produc , apoi, intelectual la cel mai înalt 
nivel.  
    Prof. univ. dr. Ioan Berdan este autor 
a peste 100 de lucr ri tiin ifice în Chimia 
anorganic , un universitar care a reprezentat 
România pe toate continentele, ca i to i cei de 
mai jos. 
 Prof. univ. dr. Mircea Varvara crede 
c  nu i-a f cut decât datoria încurajându-i pe 
copiii promi tori fie pentru acest scurt timp 
iar rezultatele sale la catedra universitar  îl 
situeaz  între marile valori ale universit ilor 
ie ene (aproximativ 160 de lucr ri); 
 Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, înc  
activ ast zi (asociat) nu crede c  chiar el a pus 
bazele hidrogeochimiei, dar lucr rile sale i 
colec ia mineral  unic  îi asigur  deja un loc 
în istoria tiin ei române ti;  
 Prof. dr. Dumitru V. Marin este f r  
îndoial  unul dintre cei mai mari jurnali ti ai 
Moldovei (din toate timpurile), cu un longeviv 
grup de pres  complet (TV - radio - ziar - 
revista M.C.R.), cu peste 20 de volume 
tip rite, cu excep ionale rezultate gazet re ti 
(interviuri cu 9 pre edin i de stat, 14         
prim-mini tri, cele mai înalte fe e biserice ti, 
mari personalit i ale României sau din 
Europa). A se vedea „25 - TV.V. - Istorie i 
cultur ”, Prima clas .../ Personalit i de pe 
Valea Zeletinului” (foto) etc. 

 Dr. ing. Valentin Moraru a avut 
func ii importante în unit i industriale i a 
publicat o carte de unic  particularitate „Quo 
vadis homine”. 
 Prof. Iancu Grama e un respectat poet 
b c uan (14 volume de poezii) un om de spirit 
recunoscut. Mai pot fi men iona i Tatiana 
Galan, Nicolae Popa, Mihai Serghie..., cu 
adev rat mul i pentru clasa absolvent  în 
1959, cuprinzând 32 de elevi. Liceul din 
Podul Turcului se poate mândri fie i numai 
cu aceste personalit i. Dar lista devine mult 
mai ampl  extinzând perioada doar cu câ iva 
ani înainte i dup  1959.  

 
(vom reveni) 
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MICROFI E  PENTRU  ISTORIE

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

 C r i: „Tudor Pamfile i Revista „Ion Creang ” (1998) - istorie etnofolcloric ; „Z pada pe flori de 
cire ” (1999) - roman; „Prima clas .../ Personalit i de pe Valea Zeletinului” (2014); „Ceau escu-...-
B sescu, Mitterand - Snegur - Iliescu, Lucinski - Constantinescu - Regele Mihai I (evoc ri de reporter)” 
(2014); „25 - TV.V. - Istorie i cultur ” (2015). 
 

Val ANDREESCU

 C r i: „Lini te în FA Major”; 2010; „Milenii, anotimpuri i iubiri” 2011; „Învierea p mântean ” 
2013;  „ aua cailor de ah” 2014 (coautor); „Pedeapsa iubirii” 2015.  

 
Prof. Petru ANDREI

 
 C r i: „Mierea din trestii de cuvânt”, Editura „Sfera”, Bârlad, 2005; „Crepusculul de miere”, 
Editura „Cronica”, Ia i, 2010; „Cump nind  cuvinte”, Editura „Tipo Moldova”, Ia i, 2011, col. „Opera 
omnia”; „ i vremea nu m  vremuie te”, Editura „Sfera”, Bârlad, 2011; „Într-un crâng de neuit ri”, Editura 
„Sfera”, Bârlad, 2013. 

Prof. Ioan BABAN
 
 C r i: „Norii cu melancolii”. Versuri. Ed. Junimea, 1999; „Antotimpul imposibilei iubiri”, roman, 
Ed. Timpul, Ia i, 2005; „Univers Cultural i Literar Vasluian, Autori - Publica ii - Societ i”, 
DIC IONAR, Ed. PIM, Ia i, 2008; „Ecouri - elegii” (2008); „Oglinzi în el toare” - versuri, 2010. 
 

Gabriela Ana BALAN

 C r i: „Împ ratul de cear ” - Editura Singur, Târgovi te 2012; „Labirintul de cristal” - Editura 
„Self Publishing”, Bucure ti 2014, versuri, proz  scurt ; „Toamna” (Antologie versuri, Ed. Singur 2014); 
„Iarna” (Antologie versuri, Ed. Singur 2015); „Doisprezece” (Antologie versuri, Ed. Topoexim 2015). 

Comandor Mihai BATOG BUJENI

 C r i: „Tusea M g reasc ”; „Alba-Neagra” roman; „Diamantele de cret ”, proz  scurt ; „Bântuind 
prin Paradis”, roman;  „La pas prin M rile Sudului”, roman.  
  

Ing. Dumitru BR NEANU
 

 C r i:  „Gânduri din inima apei - thoughts from the heart of the water” - versuri; „Var  târzie” - 
versuri; „Pelerin la templul cuvântului” - sonete; „Condamnat la dragoste”  - versuri; „A obosit lumina” - 
versuri. 
 

Dr. ing. Constantin CHIRIL
 
 Primar al comunei Pris cani, jude ul Ia i, din anul 2008 pân  în prezent. Preocupat de realizarea 
unor condi ii de via  i munc  similare cu cele urbane: alimentare cu ap  potabil , canalizare, c i de acces 
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moderne, coli i gr dini e de nivel european, biseric , educa ie, cultur  i sport. A organizat ample 
manifest ri culturale, sportive i economice: Festivalul „Roadele din Pris cani”, Festivalul Na ional de 
Folclor „Mugura ii”, Memorialul de Rugby „Petru Petri or” i „Nicolae Balcan”. Teza de doctorat. 
Organizator de festivaluri anuale. Manager de proiecte.  
 

Prof. Costin CLIT

C r i: „Documente hu ene, vol. I - III”, Ia i, 2011, 2013, 2014, Editura PIM; „M n stirea 
Br dice ti”, Ia i, Editura Doxologia; „M n stirea Rafaila”, Bârlad, Editura Sfera, 2007; „Liceul Teoretic 
„Cuza Vod ” din Hu i - Studiu monografic”, Vaslui, Editura Thalia, 2003; „Un secol de istorie Colegiul 
Agricol „Dimitrie Cantemir” din Hu i: 1908 - 2008”, Ia i, Editura „ tefan Lupa cu”, 2008. 

Prof. dr. Theodor CODREANU

 C r i: „Eminescu - Dialectica stilului” (1984); „Complexul Bacovia” (2002); „Caragiale - abisal” 
(2003); „Transmodernismul” (2005); „A doua schimbare la fa ” (2008); „Ion Barbu i spiritualitatea 
româneasc  modern . Ermetismul caninic” (2011). 

Cornel GALBEN
 
 C r i: „Scriitori b c uani” (Editura Corgal Press, Bac u, 2012); „Personalit i b c uane”, vol.        
I-VII (idem, 2000-2014); „Enescu etern” (Editura Quadrat Press, Bucure ti, 1993); „Dialoguri pilduitoare” 
(Editura Corgal Press, 2014); „Lecturi aleatorii”, vol. I-II (Editura Editura Ateneul Scriitorilor, Bac u, 
2010, respectiv, Editura Studion, Bac u, 2013). 

Prof. dr. Alexandru I. IONESCU
  
 C r i: „Tratat de algologie”, vol. I - IV (Premiul Academiei); „Fenomenul de poluare i efectele 
sale în agricultur ” (1974), tradus în limba polonez  (Var ovia, 1978); „Protec ia mediului, ecologie i 
societate”, Ed. Universitas, 2000; „Însemn ri în verde-gri”, cu o prefa  de Emil Constantinescu, Ed. 
Studen easc , 2007; „Ciudatele fantezii ale lui Joe Babuinul”, Ed. Studen easc , 2008.  
 

Vasile LARCO

 C r i: „Hohotiera” - Epigrame i poezii; „Zodia râsului” - Proz ; „Un bughet de ironii” - Poezie 
satirico-umoristic ; „P catul omenesc” - Epigrame; „În a teptarea lumin rii” - poezie i „Visuri” - poezie. 
 

Dr. în medicin Valeriu LUPU

 C r i: „ tiin a Cre terii i Dezvolt rii Copilului” (Ed. Cutia Pandorei, Vaslui, 1996); „Genetic  i 
Embriologie” (Ed. Cutia Pandorei Vaslui 1996), „Reflec ii peste timp” (Ed. Pim Ia i, 2007), „Monografia 
„De la Spitalul Dr ghici la Spitalul Jude ean de Urgen  Vaslui” (în colaborare, Ed. Pim Ia i, 2010); 
„Compendiu de preocup ri tiin ifice în Pediatrie” (Ed. Pim Ia i, 2011). 
 

Dr. ing. Avram D. TUDOSIE

 C r i: Metode noi în viticultura pe nisipuri (1963); Podgorii i vinuri în jude ul 
Vaslui (1964); Studiul comparativ al soiurilor pentru ob inerea vinurilor aromate-colorate în podgoria 
Hu ilor (1974); Degustarea roman at  a vinurilor (1999); Via i vinul în literatur  (2000). 
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PAGIN  DIN LUPTA ANTICOMUNIST  
Dumitru V. MARIN - Vaslui

 
 

ANTICOMUNISMUL la epu Tecuci România
 

 Încerc m în fiecare num r s  
între inem aten ia treaz  asupra unui 
fenomen istoric semiglobal care a afectat 
România jum tate de secol: socialismul 
multilateral dezvoltat în drum spre 
comunism cu „iepoca de aur” a lui 
Ceau escu. Poate nu se va mai repeta! 
 Desigur, fiecare orânduire social  
din istoria omenirii are deficien ele sale, 
dar „noua orânduire... democrat popular ” 
am tr it-o direct, unii dintre noi i am 
suportat destule.  
 În pres  au ap rut unele materiale 
despre rezisten a anticomunist , în 
televiziune „memorialul durerii”, în 
literatur , scrieri, unele valoroase de tipul 
„Sunt o bab  comunist ” a ie eanului Dan 
Lungu. 
 i noi încerc m s  dezv luim alt 
punct de rezisten  dintr-o parte 
central  a Moldovei, într-o localitate 
cunoscut  lumii prin activitatea celui 
mai cunoscut folclorist român Tudor 
Pamfile n scut în 1883 (10 iunie) i 
stabilit la Bârlad. Comuni tii nu l-au 

recunoscut i bun  parte din activitatea 
noastr  tiin ific  a fost consacrat  pentru 
reconsiderarea valorii de patrimoniu a 
revistei „Ion Creang ”, a Mitologiei 
române ti, a culegerilor folclorice ale lui 
Tudor Pamfile. 
 Aici înc  este vorba de priva iunile 
suportate de un num r de cet eni ai 
localit ii (între 22 - 26), aresta i, b tu i, 
n p stui i, izola i sau nedrept i i. 
Înv torul Nelu Constantinescu, tinerii 
Alexandru Chiriac, Jan Mocanu, pân  la 
un punct profesorii Ionel Basoc i so ia sa 
Margareta Popa (Basoc) precum i al ii.  
 Unii au fost atât de presa i 
ideologic încât au devenit unelte docile 
folosite în înv mânt. Al ii ca Vasile 
Cernat i fratele s u au suferit în repetate 
rânduri, regimul de deten ie cu b t i, 
carcer  i izolare social . 
 Nici nu-i putem condamna în vreun 
fel pe cei care au cedat acestei uria e 
presiuni sociale i care nu s-au mai 
realizat intelectual. 
 Dar lumea trebuie s  tie i de ei! 

Sediul redac iei revistei, a ziarului, a radioului i a tvv 
online. Str. Frunzelor, nr. 2, Vaslui, cod po tal: 730158 
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PO TA REDAC IEI 

RAZA GÂNDULUI BUN
UN FEL DE BILAN

 
 
 Cu peste un an în urm , Duminic , pe 8 februarie 
2015 ne-am strâns ( i în bra e), poetul i prozatorul Val 
Andreescu, ec. Anca Moldoveanu, comandorul Mihai Batog - 
Bujeni , - conduc torul ALPI Ia i, doctor în medicin  
Cornelia Ursu - Ia i, prof. dr. Dumitru V. Marin - 
conduc torul Grupului de Pres  Cvintet TE-RA, deci i al 
ziarului Meridianul de Ia i - Vaslui - Bac u, doctor în 
medicin  Valeriu Lupu din Vaslui, hot râ i s  scoatem 
Meridianul Cultural Românesc, cu sediul în Redac ia ziarului 
Meridianul Ia i - Vaslui - Bac u, str. Frunzelor, nr. 2. 
 Treab  serioas ! Ne-am hot rât responsabilit ile i 
am trecut la treab . În decurs de o lun  am strâns crea ii de 
la 94 de colaboratori în cele 150 de pagini ie ite la lumin  în 
martie 2015, nr. 1, fiind lansat la Casa Corpului Didactic 
Ia i, pe 10 martie 2015, cu vreo 100 de invita i i peste 20 
de autori, mult tineret. 
 Succes deplin. Dar... au urmat eforturi de 
mobilizare, organizare, tip ritur , difuzare, cam toate 
r mase în sarcina directorului fondator, a secretarului de 
redac ie Anca Moldoveanu i a redactorului ef Val 
Andreescu, pân  la urm  cei de la roate - altfel nu se poate! 
 Telefoanele au tot zbârnâit de atunci, mail-urile au 
func ionat i la sfâr itul anului 2015 ne-am declarat 
mul umi i. Au fost eforturi mari pentru editarea celorlalte 
numere, mai ales din lipsa fondurilor, suportate de fondator. 
Singurul care a contribuit cu 200 de euro a fost domnul 

tefan Racovitz  din Geneva (Elve ia). 
 Colaboratorii sunt din toat  ara i destui din 
str in tate. A fost al turi de noi, din prima secund , domnul 
prof. dr. Alexandru Ionescu din Bucure ti, mare prieten, 
domnul Mihai Batog - Bujeni , excep ional coleg de 
echip , care i-a luat rolul în serios, ca i domnul Dumitru 
Br neanu, confrate de suflet, rolul de efi - adjunc i. (Deci, 
de la Ia i - Bac u - Bucure ti - Vaslui - Geneva). 
 Nu-mi pot închipui prieteni mai buni i sus in tori 
mai aprigi, chiar dac  „aici, la roate” mai totul cade în 
sarcina Anc i, a lui Val, a subsemnatului. Esen ial e c  iat , 
dovezile: facem treaba cea mai bun . 
 Dac  ne uit m la colegiul de redac ie, chiar c  
avem dintre cei mai valoro i creatori din ar , iar cu Ben 
Todic  din Australia comunic m la fel de bine,   
îndeaproape, suflete te ! 
 Nu vreau s -l uit pe Avi Tudosie, tân rul de 85 de 
ani, pe 14 martie, care se intereseaz  îndeaproape de munca 
noastr  i nici de Gabriela Ana Balan, care ne-a apropiat de 
mai mul i colaboratori în frunte cu Adrian Grauenfels, 
Lucian Dumbrav . 
  

 
 
 Dup  cum citi i, noi pomenim doar o parte dintre 
împ timi ii Meridianului Cultural Românesc, pentru c  
numeric au colaborat 186 de oameni la cele 4 numere. Nu 
crede i c  e o mare realizare ? 
 Distribu ia pare alt  mare reu it : în 4 continente, 
peste 20 de capitale i alte sute de locuri din ar  i de peste 
hotare, unde M.C.R. ajunge online. Domnul Savin de la 
Bac u mi-a „repro at” c  revista noastr  i-a venit online din 
Canada, c  (deci) nu i-am expediat-o! A a e! Îl asigur pe 
prietenul nostru i coleg c  ne repar m... lista de expedi ie. 
Ne va ajuta pentru Bac u i Cornel Galben i Petru Isachi, 
Ioan D nil  i... i..., de la Ia i, Ionel Miron, Constantin 
Chiril , acad. Constantin Toma i... i..., de la Slobozia... 
 M.C.R. a stârnit uimire la Râmnicu Vâlcea unde 
am fost la Conferin a anual  a Uniunii Ziari tilor 
Profesioni ti din România i a fost o surpriz  pentru Jean 
Portante - Paris (Fran a), Drazen Katunaric - Zagreb 
(Croa ia), Claudio Pozzani - Genova (Italia), pe care poetul 
i traduc torul ie ean Valeriu Stancu i-a prezentat în ziua de 

7 martie 2016, la sediul filialei USR Bac u. Poetul, 
scriitorul i omul de ac iune Dumitru Br neanu „a deschis 
u a” unei seri de poezie franco - român , cu participarea 
unor  numero i i valoro i scriitori b c uani, invita i de noi 
s  colaboreze. 
 V  vom prezenta, cu pl cere, multe alte gânduri, 
evenimente, realiz ri. 
 Nu uit s  v  îndemn s  urm ri i ziarul Meridianul 
Ia i - Vaslui - Bac u i s  încerca i s  v  procura i edi ia 
tipografic  a Meridianului Cultural Românesc. Chiar c  
ave i mult de pierdut (intelectual) dac  nu le citi i ! 

 
Dumitru V. MARIN

 

De la stânga la dreapta: Val Andreescu, Anca Moldoveanu, 
Mihai Batog - Bujeni , Cornelia Ursu, Dumitru V. Marin, 

Valeriu Lupu. Februarie 2015 - La „na terea” M.C.R. 
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Cuvinte c tre:
Georg Barth - Passau (Germania):  

Ai rezervat  pagin . Mul umesc pentru extrasele din 
pres  dar te a tept cu OPERA. 

 
tefan Racovitz  - Geneva (Elve ia):  

S  facem schimb de articole C MINUL - M.C.R ? 
 

Adrian Grauenfels - Israel: 
Public m dintre cei de pe „platforma” dumitale? 

A tept acceptul i materialul! 
Dl. Theodor Damian - New York (S.U.A.): 

Te-am inclus cu mare pl cere, prietene. Scrii tare bine. 
Nu ne trimi i lucr ri de la Lumin  lin ? 

Po i folosi orice scriere de la noi !

Întreb ri care r mân pentru DIASPORA:
 - Dat fiind c  emigran ii nu pl tesc nici un fel de taxe i impozite Statului Român, ce obliga ii ar avea acesta, 
inclusiv la alegeri? 
 - Cât ne mai ine Limba Român  uni i în cuget i sim iri? 
 - Ce a tept ri ave i de la Statul Român, sau de la noi, în perspectiva globaliz rii? 
 Organiza i-v … diasporeni ! Parlamentul dezbate un proiect extraordinar pentru voi. 
 Ofer  comunit ii: 1) ansa de a se organiza autonom prin alegeri i s - i desemneze reprezentan i legitimi; 
2) Asigur  BANI pentru comunit ile cu cel pu in 5000 de înregistra i la ambasade (pentru o cumunitate); 3) Alegeri!

P STR M... NOTA FINAL :
 În timp destul de scurt s-au mobilizat pentru Meridianul Cultural Românesc, personalit i de mare 
valoare din cele 4 continente. Pentru fiecare apari ie, num ra i-le Dumneavoastr  ! 
 Ad ug m i cu acest num r, crea ie, intelectualitate, valoare, esen ializare, metaforizare i... 
atitudini. Dar i speran a unor realiz ri rare dac  nu unice! 
 Cei mai de departe (Australia, America, Africa, Europa) au de la noi partea de inim  i literatur . 
 Cu mul umiri tuturor chiar cu asupr  de m sur , dar pentru c  fiecare num r are via a lui… 
 Pofti i... la... start! A venit NOUL AN, deci v  doresc La Mul i Ani, cu crea ii durabile ! 
 

Dragii mei egali:
V zând, discutând, citind misivele trimise i comparând cu alte reviste chiar trimise special i nou , 

îndr znim a sintetiza p rerile (cu care suntem de acord). 
 - M.C.R. este interesant , foarte „citibil ”, foarte complet  i foarte atractiv . 
 - Varietatea i valoarea crea iilor incluse este lesne observabil . 
 - Diversitatea stilurilor, cercet rilor, dau o consisten  unic  numerelor de pân  acum. Ivit  dinspre 
jurnalismul cultural, i se asigur  u urin a lecturii, pre uirea cititorilor cu diverse preg tiri individuale i 
interesul pentru diaspora. 
 - Înc  n-am atins gradul de interes care s-o impun  ferm a a de repede, dar: 
 a) O revist  de cultur  general , M.C.R. are ansa s  fie bine receptat  de un public numeros. 
 b) Difuzarea pe internet este înspre folosul truditorilor la M.C.R. care- i v d eforturile r spl tite. 
Deocamdat , numai i numai moral! 
 c) Inten ion m s-o distribuim mai intens pentru DIASPORA. Dac  tot vor s  „vin  la vot”, to i cei 
pleca i se pot ad pa la izvorul românismului i a limbii române, care niciodat , absolut niciodat  nu va fi 
discriminatorie, nu va refuza opiniile cele mai diverse chiar i în alte limbi. Îi rug m pe prietenii no tri din 
Israel s  ne comunice mai multe p reri, opinii, dolean e. Cei care ne cer, primesc gratuit abonamentul 
online sau tipografic. 
 d) N-avem decât preten ia c  slujim limba român ! 

Dumitru V. MARIN 
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TEME PENTRU STUDIU I CONCURS 

 - Mare alul Ion Antonescu: Un tr d tor, 
patriot, organizatorul holocaustului în România? 
 - Criterii pentru confirmarea unui jurnalist 
de talie na ional ?! Chiar i emigrat ! 
 - Crea ia literaturii i calculatorul: predic ii 
- previziuni - actualitate i viitor. 
 - Exist  CULTURA DIASPOREI ? (în limba 
român , în alte limbi, în ce moduri) 

 - Propuneri pentru Meridianul Cultural 
Românesc. 
 Epigrama cu tema: 
 - Tranzi ie; 
 - Diaspora; 
 - Întoarcere la Limba Român ; 
 - F r  Limba Român . 

 
RÂNDURI DESPRE M.C.R. 

  
 Apari ia unui nou num r al revistei MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC nu reprezint  doar un 
„dar cultural” f cut cititorilor din România, ci i un admirabil liant între culturi, deoarece revista este difuzat  i peste 
hotarele rii… 
 Revista, prin autoritatea semn turilor, confer  - dup  cum vedem - o foarte bun  redare a literaturii i culturii 
române ti. 

Georg Barth, 18.01.2016 
Passau, landul Bavariei, Germania 

 
NOTE CRITICE: INTERPRET RI, PE SCURT ! 

 „A lumii-ntregul sâmbur, dorin a-i i m rirea” este vestita defini ie eminescian  de origine schopenhauerian  
care presupune ce îl mân  pe om, care este imboldul social, ce-l determin  pe om s  munceasc , s  se zbat  pentru 
sine sau pentru al ii. 
 „Întregul sâmbur” este esen a vie ii, acea construc ie natural  din care r sare embrionul  din care s  creasc  
planta vie, roditoare: chintesen a vie ii. 
 Poetul Mihai Eminescu consider  c  motorul social sunt cele dou  tendin e umane: dorin a, adic  instinctul 
mai mult sau mai pu in controlat, chiar i ca manifestare animalic  existând în construc ia fiin ei. „M rirea” ine de 
ambi ia de a ob ine ceva mai mult în societate, în via a de zi cu zi. Indiferent cum s-ar mai numi (în literatur ) 
„m rirea”, ob inerea unei alte trepte sociale, r mâne principalul motor social. 
 Îmbinate, cele dou  tr s turi generale i generalizante conduc pe individ la rezultate omene ti adesea 
uluitoare pe m sura descoperirii propriilor posibilit i, abilit i, limite. 

(Mihai Eminescu - Împ rat i proletar) 
Dumitru V. MARIN 

* 
 ... „Ce e poezia? 
 Înger palid cu priviri curate 
 Voluptuos joc cu icoane i cu glasuri tremurate, 
 Strai de purpur  i aur peste râna cea grea!” 
 Poezia ca produs mental creeaz  acel „înger palid” f r  sângele = vlaga vie ii tr ite dar mai puternic 
resim ite. Voluptatea (pl cerea) jocului cu imagini (icoane) compuse i recompuse pân  la emo ia maxim , „glasuri 
tremurate” pân  la incanta ie; totul ine de capacitatea de transfigurare, de prezentare, de imagine artistic  nou creat , 
refugiul în acea „sfer  impersonal ” despre care vorbea Titu Maiorescu. 
 Poezia este straiul de purpur , material imagistic tare scump, purpura fiind produsul comercial superior, rar, 
procurat cu destul aur, vestimenta ia domnilor i împ ra ilor. 
 „ râna cea grea” nu poate fi decât omul „fizic” în mare majoritate lipsit de idealuri, „ rân ” (p mânt, 
nimicnicie) scos din aceast  stare de jocul cu icoane, emo ie care prin metafor  se înnobileaz  cu acest strai de 
purpur  sco ându-l din contingent. Chiar dac  e un joc - poezia înnobileaz  fiin a uman ! 

(Mihai Eminescu - Epigonii) 
Dumitru V. MARIN 
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (An II, nr. 1 (5)/ 2016) 
 
 B t lia pentru limba român  are sus in tori în toat  lumea, se vede. 
 O revist  cu unic grad de universalitate, a plecat în martie 2015 de la Vaslui, sediul grupului de 
pres  care sus ine TVV.RO, Unison Radio Bârlad - eter i online, ziarul Meridianul - tipografic i online. 
Acum i revista de cultur  cu titlul de mai sus care, îns , este administrat  de societatea nonprofit UJPI 
ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN. 
 Zestrea intelectual : academicieni, doctori în tiin e, speciali ti reputa i, 180 de colaboratori cu 
oper  în spate, mult  voin  i fantezie. i debutan i! 
 Apari ie: trimestrial . Deja sunt materiale pentru trimestrul urm tor. Expedia i-ne, oricând, altele. 
 Difuzare: 4 continente (Europa, Africa, Australia, America), peste 20 de mari ora e ale lumii 
(Montreal, New York, Sydney, Ierusalim, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Roma etc.) colaboratori români 
i str ini. 

 Componente: Poezie, proz , eseuri, pictur , tiin , istorie, art , umor (capitol... P STOREL), 
informa ie la zi etc. 
 Particularitate: vine dinspre jurnalismul cultural, deci nerv i comentarii. Revist ... mai altfel !!! 
 Deschidere: C tre orice creator dintre grani ele limbii române, adic  de pretutindeni. Vom avea 
grij  i de noi posibile talente, pe care le a tept m s  îndr zneasc . Internetul e la îndemân  i decât 
stereotipia de pe re elele de socializare, mai degrab  oper  pentru reprezentare în Agora. 
 

* 
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year II, no. 1 (5)/ 2016)

 
 The battle for Romanian language has supporters everywhere, it can see. 
 A magazine with a unique degree of universality, left in March 2015 from Vaslui, headquarters of 
media group that supports TVV.RO, Unison Radio Barlad - ether and online, newspaper Meridian - 
printing and online. Now a culture magazine too, with the title above which, however, it is run by the 
nonprofit company UJPI Ecomar Vaslui. Founder: prof. dr. Dumitru V. Marin. 
 Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 180 collaborators with work 
in the back, lot of will and imagination. And beginners! 
 Occurrence: quarterly. Already there are material for the next quarter. Send us anytime, other 
materials. 
 Distribution: 4 continents (Europe, Africa, Australia, America), over 20 major world cities 
(Montreal, New York, Sydney, Jerusalem, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Rome etc.) romanian and 
foreign collaborators. 
 Components: Poetry, prose, essays, painting, science, history, art, humor (chapter ... P storel), 
updated information etc. 
 Feature: comes from cultural journalism, so nerve and comments. Magazine ... more otherwise !!! 
 Open: To any creator of the Romanian language boundaries, from everywhere. We will take care of 
possible new talents, we expect to dare. The Internet is on hand, so than the stereotype of social networks, 
rather work for in agora representation. 
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TIMPUL N-ARE R BDARE NICI CU FRUMUSE EA,  

NICI CU INTELIGEN A... 
MAI ALES, NICI CU VIA A NOASTR  ! 

 
(Dumitru V. MARIN) 



 Semnatari ai acestui num r: Val ANDREESCU, Petru  ANDREI, Irina ANGHEL, 

Mihai APOSTU, Ioan BABAN, Aurel BAICAN, Gabriela Ana BALAN, Georg 

BARTH, Mihai BATOG - BUJENI , Gheorghe B L CEANU, Cornelia - Livia 

BEJAN, Ana BLANDIANA, Simion BOGD NESCU, Dumitru BR NEANU, Mihai 

CABA, Corneliu CARP, Lauren iu CHIRIAC, Petru a CHIRIAC, Constantin 

CHIRICA, Mihai COSMA, Sorin COTLARCIUC, Dorin COZAN, Gabriela 

CUCINSCHI, Nicolae DABIJA, Theodor DAMIAN, Vasile DARIE, Ioan D NIL , 

Loredana D NIL , Eugen DEUTSCH, Georgeta - Paula DIMITRIU, Lucian 

DUMBRAV , George ECHIM, Eugen ENCIU, Martha E ANU, N stase FOR U, 

Ananie GAGNIUC, Cornel GALBEN, Corina GHERMAN, Ica GRASU, Adrian 

GRAUENFELS, Florin HAIDAMAC, Mihai HAIVAS, Ioan HODA , Alexandru 

IONESCU, Petre ISACHI, Vasile LARCO, Dorel LAZ R, Olgu a LUNCA U - 

TRIFAN, Valeriu LUPU, Carmen Antoaneta MARCEAN, Dumitru V. MARIN, 

Constantin M NU , Ioan MÂCNEA - VETRI ANU, Vicu MERLAN, Ionel 

MIRON, Elena MÎNDRU, Anca Narcisa NEAGU, Dan NOREA, Ana OPRAN, Ion N. 

OPREA, Maria Diana POPESCU, Theodor PRACSIU, Cosmin PREDA, Ion 

Gheorghe PRICOP, Constantin PROFIR, tefan RACOVITZ , Georgeta 

RESTEMAN, Harry ROSS, Dorel SCHOR, Tatiana SCOR ANU, Dan 

TEODORESCU, Constantin TOMA, Doina TOMA, Vasile UNGURA U, Cornelia 

URSU, Corina VASILACHE, Gheorghe N. VASILACHE. 

Tehnoredactor: Anca MOLDOVEANU 
Adres  sediu: Str. Frunzelor, Nr. 2, Vaslui, cod po tal: 730158 
Tel./ Fax: 0235 361 236 sau 0744 231 380 
Web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro 
Email: marintvv@gmail.com 

Fiecare semnatar r spunde pentru afirma iile din materialul s u, nu redac ia.



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

- Studii şi Istorie Literară
- Poezie
- Proză
- Eseuri
- Ştiinţă şi Educaţie
- Teatru
- Comentarii politice
- ,,Păstorel” (cenaclul) are cuvântul! Ridentem dicere verum!
- Istorie
- Tinere talente
- Pagină din lupta anticomunistă
- Opinii, microfișe pentru istorie
- Etnografie etc.
Un segment (moment) din bătălia pentru Limba Română 
cu arma cuvântului şi sensibilităţi omeneşti.
78 de semnatari pentru METAFORĂ - IDEE - 
ÎNŢELEPCIUNE - UMOR, altfel spus, pentru 
istorie, pentru viaţă!

100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră !
CITIŢI

MEDITAȚI
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI - ROMÂNIA


